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ِتمبي، أريزونا، ٢ يناير ٢٠١٧ 

 ترخيص املؤسسات للوقاية من الفساد

 إنطالقاً من ُرؤية املعهد األمريكي ملكافحة الفساد وإعتماداً على أّن الوقاية دائماً َخيٌْر من العالج، أطلق املعهد
ا للمؤسسات والشركات للوقاية من الفساد. وبما أّن املعهد يستهدف ُمتخذي القرار، فإنّٓ  ترخيصاً دولياً خاصًّ

 الفرضيات األساسية للترخيص تقوم على ما يلي:

إنّٓ املعرفة واملهارات الجمعيّٓة مِلُتخذي القرار داخل املؤسسة والخاصة بالوقاية من الفساد تَُشّكل األساس في ١.
تخفيض مخاطر الفساد داخل املؤسسة. 

ال يُمكن ٓمأسسة مكافحة الفساد داخل أّي مؤسسة إاِلَّ إذا كان ُمتخذي القرار داخل املؤسسة يمتلكون الحد ٢.
األدنى من املعرفة واملهارات الخاصة بالوقاية من الفساد. 

إنّٓ ٓمأسسة مكافحة الفساد تُعتبر ُمتطَّلباً اساسياً للحفاظ على األمن اإلقتصادي والوطني، وتشجيع اإلستثمار ٣.
املحلي واألجنبي، ومأسسة الُحكم الرشيد، وتعزيز مباديء الشفافية واملُحآسبة، وخلق فرص عمل للشباب، 
وتعزيز الثقة بني الشعب والحكومة، وتعزيز ثقة الجهات الرقابية الدولية في جّدية الدولة الوطنية في مكافحة 

الفساد.  

ماِهيّة وطبيعة الترخيص 

تتكون عملية الترخيص من إفصاح املؤسسة عن متخذي القرار بها وإخضاعهم إلمتحان يتم تقديمه من خالل 
اإلنترنت، حيث تقوم وحدة اإلمتحانات في املعهد وبعد االنتهاء من تقديم اإلمتحان بتزويد املؤسسة بشهادة 
الترخيص والتقرير املرافق لها باإلضافة الى تقارير تحليلية أخرى. صالحية الترخيص سنة واحدة. 

إّن نتيجة اإلمتحان للمؤسسة ال يوجد بها نجاح أو رسوب، وبالتالي فإّن املؤسسة التي ترى بأن نتيجتها غير 
ُمرضية، تستطيع العمل على دراسة وتحليل نتائجها والعمل على تحسني كفاءة متخذي القرار فيها. في حني يوجد 

نجاح ورسوب للفرد املدير. 

ماهِّية وطبيعة اإلمتحان 

يتكون اإلمتحان من ٣٠ سؤال (إختر اإلجابة الصحيحة من عدة خيارات و هل الجملة صحيحة أم خطأ) ومدة 
اإلمتحان ٤٥ دقيقة، ويغطي املواضيع التالية: 

٨٠٪ من األسئلة تتناول ما يلي: ١.

) ا.COSOالرقابة الداخلية  (
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الفساد واإلحتيال  ب.

الحكم الرشيد  ت.

األنظمة اإلدارية ملكافحة الرشوة - آيزو ٣٧٠٠١ ث.

٢٠٪ من األسئلة تتناول ما يلي:  ٢.

التدقيق  ا.

املحاسبة ب.

اإلدارة، واتخاذ القرار وأخالق العمل ت.

لغة اإلمتحان 

اللغة اإلنجليزية هي اللغة الرسمية واملعتمدة في املعهد. ويمكن ترجمة اإلمتحان للغة العربية عند توطني عملية 
الترخيص. 

فوائد الترخيص 

تٓمكني القائمني على الحكم في املؤسسة من:  ١.

لة بالوقاية من الفساد لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملدراء ورؤساء ث. قياس وتقييم املعرفة والكفاءة ذات الصِّ
األقسام. 

لة في الوقاية من ج. تحديد نقاط القوة والضعف في املعرفة واملهارات الٓجمعية والضرورية للمؤسسة ذات الصِّ
الفساد.  

إتخاذ اإلجراءات الضرورية ملعالجة مواطن الخلل. ح.

تٓمييز املؤسسات التي تأخذ ِبجّدية مخاطر الفساد وتعمل على تخفيضها والوقاية منه عن تلك املؤسسات التي ٢.
في أحسن األحوال ال تفعل شيئاً. 

لة. ٣. تمكني أعضاء مجلس اإلدارة ومن في حكمهم واملدراء من القيام بواجباتهم ذات الصِّ

تمكني املؤسسة من إظهار عزمها وجديتها في الحفاظ على مصالح كافة األطراف. ٤.

توفير بيئة صحيّة لتنفيذ مبادئ الحكم الرشيد.  ٥.

توفير بيئة صحيّة لتنفيذ سياسات الوقاية من الفساد، وأنظمة الرقابة الداخلية، ومدونات السلوك املهني. ٦.

توفير بيئة صحيّة لتنفيذ محتويات معيار األيزو رقم ٣٧٠٠١: األنظمة اإلدارية ملكافحة الرشوة. ٧.

تمكني الجهات الرقابية الحكومية والغرف التجارية من الرقابة على وضبط الرشوة والفساد على مستوى الدولة أو ٨.
في قطاع محدد من األعمال. 
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تَمكني الدولة الوطنية من إحداث تغيير مرئي وملموس في مكافحة الفساد ومأسسته في كافة انشطتها ٩.
واألنشطة اإلقتصادية. 

تعزيز وخلق بيئة إقتصادية جاذبة لإلستثمارات األجنبية. ١٠.

توطني الترخيص 

يُقصد بتوطني الترخيص قيام الدولة الوطنية بإعتماد عملية الترخيص وإضافة قوانني وتشريعات لإلمتحان وعلى أن 
تُصبح عملية الترخيص ُملزِمة لقطاع أو آكثر في الدولة.  

وتتم عملية التوطني من خالل الشراكة ما بني املعهد األمريكي ملكافحة الفساد أو وكيله الحصري في الدولة والدولة 
الوطنية. 

 أخرى

  يُمكنكم مطالعة املزيد من املعلومات بزيارة صفحات الترخيص على موقعنا اإللكتروني بالضغط هنا

   كما يمكنكم اإلطالع علي املزيد أيضاً من التفاصيل عند زيارة املدونة الرسمية للمعهد و الضغط هنا

 ملزيد من املعلومات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، يمكنكم اإلتصال على:

  CPA, CACM, CFE, MBA مايك مسعود 

 املدير الفني في الشرق األوسط وإفريقيا

Email:Mike@THEAACI.com 

Tel:+962-79-6060902 

+1-480-409-4074     

الجهاز الفني في املعهد األمريكي ملكافحة الفساد 

 مالحظة: إّن املعهد األمريكي ملكافحة الفساد جهة غير حكومية. للمزيد من املعلومات يمكن زيارة املوقع اإللكتروني على
www.THEAACI.com 
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