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 شفافية الشركات

 التصريح عن المعلومات

 (مباشر أو غير مباشر  بشكل) 

  

 سياسات وممارسات اإلبالغ
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 كيف؟ –مسائل متعلقة باإلبالغ 

تقوم  لماذا

 باإلبالغ

يجب ما الذي 

 اإلبالغ عنه
يتم  كيف

 اإلبالغ

تريد أن ) لمن

(  يجب أن/ 

 تبلغ

الخاص بك  السياق

 والخصائص
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 المسائل القانونية

  القانون الدولي

  القوانين الوطنية

 

 المسائل التجارية

 نوع الشركة، السوق، : حقيقة شركتك

الخ... القطاع   

  المنافسون

  القيمة المضافة

 

 مسائل السمعة

  المعايير الدولية

  أفضل الممارسات

  القيمة المضافة

 
 أثر الشفافية
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 المسائل القانونية

  القانون الدولي

  القوانين الوطنية

 

 المسائل التجارية

 نوع الشركة، السوق، : حقيقة شركتك

الخ... القطاع   

  المنافسون

  القيمة المضافة

 

 مسائل السمعة

  المعايير الدولية

  أفضل الممارسات

  القيمة المضافة

 

 

 أثر الشفافية

•  السياسات

•  الممارسات

• (العملية)التنفيذ   

•  األداء

• التحسين/اإلشراف  
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 أي المعلومات يجب التصريح عنها؟

المعلومات المالية والمعلومات غير المالية ذات الصلة 

 (:الشركات المسؤولة)التصريح عن المعلومات غير المالية 

 حوكمة الشركات –المعلومات التنظيمية ومعلومات الملكية 

 السياسات والممارسات: التوافق/ حالة وأداء برنامج مكافحة الفساد 

سياسات وممارسات عامة 

المساهمات السياسية 

المساهمات الخيرية والرعاية 

 ورد فعل الشركة ( حاالت فساد: مثال)المخالفة 

استدامة الشركات، بما في ذلك حقوق اإلنسان والمعايير البيئية وأثر التغير المناخي 

 ويمكن حتى أن تتضمن معلومات التعاقد مع القطاع العام/ مسؤولية سلسلة التزويد 

التصريح الخاص بقطاعات معينة: 
الصناعات االستخراجية 

التصنيع 

الخدمات 

الخدمات المالية 

البيع بالتجزئة 

 (  الخ... الصيدالنية وتجارة المواد الفنية البضائع الكمالية )قطاعات أخرى 

 (حماية المستهلك)التصريح الخاص بمنتجات معينة 

تصريح األداء/ التصريح العملياتي 
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 كيف؟ –مسائل متعلقة باإلبالغ 

 (غالباً ال تكون كافية)تلبية المتطلبات القانونية 

البعض يحتاج إلى إثبات صحة من طرف ثالث )من يقول ماذا عن من : صادق وموثوق

 (خارجي

ذو صلة بالموضوع 

 ( المالكين والمساهمين والمستثمرين والعمالء والمستهلكين والناس بوجه عام)أصحاب المصالح 

 (التدفق)التحديث 

مفيد 

 (موجه)واضح وسهل القراءة 

 (بشكل مباشر أو غير مباشر)يمكن الوصول إليه 

؟نوعيكمي و 
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 اختيار مستوى التفصيل: كيف  

عام/ على نطاق واسع   

مفصل/ محدد   

 مثال عن سلسلة التزويد

( الموقع الجغرافي)منطقة الموردين /دولة  

، أخالقية، حقوق AC)سياسات سلسلة التخزين 

 (الخ... اإلنسان، بيئية 

 الكميات لكل مورد حسب الموقع الجغرافي

التدريب، إيالء العناية )التوصيف  –إجراءات التنفيذ 

( الخ... الالزمة، البنود التعاقدية، التوريدات   

(باالسم والموقع)تحديد الموردين   

الموردين الذين يعملون أو ال يعملون وفقاً : أداء التنفيذ

للمعايير، ردة فعل الشركة تجاههم، تقييم المخاطر، 

التقارير عن إيالء العناية الالزمة، العقوبات، 

 (   المكافآت، الحرمان

 GAP: مثال عملي
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 االلتزام والسياسة:
 عناصر اإلبالغ المرغوبة عناصر اإلبالغ األساسية

1ب  1د  االلتزام المصرح عنه علناًبالعمل ضد الفساد بجميع أشكاله، بما في ذلك الرشوة واالبتزاز   السياسة الرسمية المصرح عنها علناً بعدم التسامح مع الفساد نهائياً  

2ب  2د  االلتزام باالمتثال لجميع القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قوانين مكافحة الفساد  التصريح عن دعم أطر العمل القانونية الدولية واإلقليمية، مثل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  

 الفساد

3د   القيام بتقييم المخاطر للمجاالت المحتملة للفساد 

4د   السياسات التفصيلية لمجاالت الفساد ذات المخاطر العالية 

5د   سياسة مكافحة الفساد الخاصة بالشركاء في العمل  

 التنفيذ:
 عناصر اإلبالغ المرغوبة عناصر اإلبالغ األساسية

3ب  6د  ترجمة االلتزام بمكافحة الفساد إلى أفعال   اإلجراءات التي تتخذ لتشجيع شركاء العمل على تنفيذ التزامات مكافحة الفساد 

4ب  7د  دعم قيادة المؤسسة لمكافحة الفساد   مسؤولية اإلدارة ومساءلتها عن تنفيذ االلتزام بمكافحة الفساد أو السياسة الخاصة به 

5ب  8د  االتصاالت وتدريب جميع الموظفين على االلتزام بمكافحة الفساد   إجراءات إدارة الموارد البشرية لدعم االلتزام بمكافحة الفساد أو السياسة الخاصة به 

6ب  9د  القيام بفحوصات وموازنات داخلية لضمان االتساق مع االلتزام بمكافحة الفساد     وآليات المتابعة لإلبالغ عن الشكوك أو طلب المشورة  ( عند اكتشاف األخطاء)قنوات االتصال  

10د   إجراءات المحاسبة الداخلية والتدقيق الداخلي المتعلقة بمكافحة الفساد  

11د   الطوعيةالمشاركة في مبادرات مكافحة الفساد  

 المراقبة:
 عناصر اإلبالغ المرغوبة عناصر اإلبالغ األساسية

7ب  12د  عمليات المراقبة والتحسين   مراجعة القيادة لنتائج المراقبة والتحسين 

13د   التعامل مع الحوادث 

14د   الحاالت القانونية العلنية التي تخص الفساد 

15د   استخدام عنصر تأكيد خارجي مستقل لبرامج مكافحة الفساد 

 UN-TIمنظمة الشفافية الدولية -توجيهات اإلبالغ الموضوعة من قبل األمم المتحدة: بييرمان سفين: المصدر

ووثيقة توجيهات األمم / 2010أبريل  UNGCحول المبدأ العاشر من مبادئ االتفاق العالمي لألمم المتحدة 

   2009لعام  UN-TIمنظمة الشفافية الدولية -المتحدة

اختيار مستوى التفصيل: كيف  
 مثال عن مكافحة الفساد
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 اختيار مستوى التفصيل: كيف  

عام/ على نطاق واسع   

مفصل/ محدد   

 الملكية والحوكمة

الشكل القانوني، مكان السجل، المقر الرئيسي 

 والمقرات الفرعية، االرتباطات

 

هيكل الحوكمة، أعضاء المجلس التنفيذي والمجلس 

...  عالقات األعمال، المشاريع المشتركة . االستشاري

 الخ  

صراعات المصالح، قابلية تطبيق )سياسات الحوكمة 

وسياسات األتعاب ( الخ... قواعد السلوك 

.ألعضاءاإلدارة العليا وأعضاء المجالس  

 

أسماء أعضاء اإلدارة العليا وأعضاء المجالس، 

 الخ ... واألتعاب 

 سجالت الموجودات وصراعات المصالح  

 :  مثال عملي

 سبنسر& ماركس 
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Example Supply Chain Reporting: 

GAP 

 www.corporatereporting.pwc.com  © Juanita Olayaألفضل الممارسات  PWCقاعدة بيانات : المصدر
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 قرارك الخاص: التصريح

ري ييما هو المطلوب بموجب القانون؟ ما هي المعايير التي تنطبق بالنسبة لي؟ أين هي معا

 بالنسبة لتلك؟

 الخصائص اإلقليمية والمحلية، )األكثر من ذلك، ما هو المنطقي في السياق الخاص بي؟

 (وأصحاب المصلحة، والسوق، وخطة العمل، والمنافسين

كيف أصل إلى الجمهور الذي أرغب بالوصول إليه؟ 

من هو المسؤول عن ذلك في شركتي؟ من أين تأتي المعلومات؟ كيف أضمن الجودة؟ 

معيار شفافية مصمم في المنطقة العربية وخاص بها؟/التزام 

الدور الذي يمكن أن تضطلع به جمعيات الصناعة والمجتمع المدني والشركات   . 
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