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القدس المفتوحة تنظم ندوة بعنوان الحوكمة ومكافحة الفساد في مؤسساتنا

القدس -معا- نظمت عمادة كلیة العلوم اإلدارية واالقتصادية بفرع جامعة القدس المفتوحة في رام هللا والبیرة، ندوة علمیة حول "الحوكمة

ومكافحة الفساد في مؤسساتنا الفلسطینیة"، وقد عقدت الندوة تحت رعاية رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو، بحضور مدير فرع رام هللا

ھیئة وأعضاء  الكلیة  طلبة  من  واسعة  وبمشاركة  فارة،  أبو  يوسف  د.  واالقتصادية  اإلدارية  العلوم  كلیة  وعمید  حمايل،  د. حسین  والبیرة 

التدريس.

ورحب مدير فرع رام هللا والبیرة د. حسین حمايل بالحضور، ناقالً إلیھم تحیات رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو وتقديره واھتمامه بموضوع

المحلي، مشجعاً والمجتمع  الجامعة  بین  العالقة  تعزز  التي  والفعالیات  األنشطة  بعقد  كبیراً  اھتماماً  تبدي  الجامعة  أن  وأكد  الندوة.  ھذه 

الطلبة على المشاركة الفاعلة في تنظیم ھذه األنشطة، موضحاً انعكاسات ذلك على بناء شخصیة الطالب وزيادة مھاراته وقدراته على

االنخراط بنجاح في أسواق العمل. ثم تناول أھمیة الحوكمة وأھدافھا وتأثیراتھا المختلفة على الشراكات والمجتمع.

وأشار د. أبو فارة إلى أن الجامعة أبدت خالل السنوات األخیرة اھتماماً ملحوظاً بالحوكمة ومكافحة الفساد ونشر ثقافة الحوكمة، من خالل

تضمین موضوعات الحوكمة ومكافحة الفساد ضمن المناھج الدراسیة للجامعة، حیث تم اعتماد مقرر "حوكمة الشركات"، ومقرر "النزاھة

والشفافیة والمساءلة لمكافحة الفساد" ضمن مقررات كلیة العلوم اإلدارية واالقتصادية اإلجبارية واالختیارية، كما تم إدراج مقرر "مكافحة

الفساد: التحديات والحلول" ضمن المقررات االختیارية لجمیع طلبة الجامعة.

وتناول المؤسسات،  في  وتبنیھا  الحوكمة  نشوء  إلى  أدت  التي  واألسباب  للحوكمة  التاريخي  التطور  كلمته  في  فارة  أبو  د.  واستعرض 

العالقة الوثیقة بین الحوكمة والتنمیة ودور الحوكمة في جذب االستثمارات إلى البلدان األكثر تطبیقاً لمبادئ الحوكمة ومضامینھا.

وتحدث في الندوة كذلك د. عبد الرحیم طه من مؤسسة (أمان)، مؤكداً في الورقة التي عرضھا أن الفساد جريمة وآفة ال يقتصر انتشارھا

على قطاع معین دون غیره، فالفساد كما قد يكون القطاع العام مجاالً له قد يطال القطاع الخاص والقطاع األھلي، كما أن جريمة الفساد

ال يقتصر انتشارھا على دولة معینة بذاتھا لكنه موجود في جمیع دول العالم ولكن بنسب متفاوتة.

وتطرق د. طه إلى مفھوم الفساد من الناحیة اللغوية واالصطالحیة، إضافة إلى تعريف الفساد كما جاء في المواثیق الدولیة والتشريعات

إلى أن الفساد ينقسم بشكل عام إلى فساد إداري وفساد مالي وفساد الفلسطینیة، ثم استعرض أشكال الفساد المتعددة، مشیراً 

أخالقي وفساد سیاسي، ويتخذ الفساد اإلداري عدة صور كالواسطة، والمحسوبیة، والمحاباة، واستغالل النفوذ الوظیفي، والتھاون في

أداء واجبات الوظیفة، أما الفساد المالي فینطوي تحته مجموعة من الصور كالرشوة، والكسب غیر المشروع، وغسیل األموال، واختالس

الجھاز وضعف  القانون،  سیادة  ضعف  ومنھا  متعددة،  فھي  الفساد  انتشار  أسباب  عن  أما  ذلك.  وغیر  العام،  المال  وھدر  العام،  المال 

ومؤسسات اإلعالم  وضعف  المصالح،  وتضارب  الشفافیة،  وغیاب  الرقابة،  أجھزة  وضعف  السیاسیة،  اإلرادة  ضعف  أو  وغیاب  القضائي، 

المجتمع المدني، والفقر، والجھل، وتدني الرواتب واألجور مع ارتفاع مستوى المعیشة، وغیر ذلك من األسباب.

وتحدث د. طه عن الجھود الدولیة لمكافحة الفساد، باإلضافة إلى التعرض للبنیة القانونیة والمؤسساتیة لمكافحة الفساد في فلسطین،

والنزاھة والشفافیة  الرقابة  وضعف  واإلجراءات  النظم  غیاب  أن  إلى  وأشار  الفساد،  مكافحة  في  الشركات  حوكمة  دور  عرض  تم  وكذلك 

واإلفصاح عن المعلومات لدى الشركات المساھمة العامة من شأنه أن يؤثر على أداء تلك الشركات ويشكل بیئة مواتیة النتشار الفساد

بجمیع أشكاله وصوره.

وقدم عضو ھیئة التدريس في فرع جنین أ. د. فتح هللا غانم ورقة أخرى حول اإلطار العام لحوكمة الشركات، والحوكمة السلیمة، ونقاط

الفشل في تطبیق الحوكمة، والنموذج األساسي للحوكمة الجیدة، ومبادئ الحوكمة. وتناولت الورقة الحوكمة في الشركات التي يغلب

تلك العمل في  للكشف عن سیر  نتائج مقارنة لسبع شركات صناعیة وسبع شركات خدمیة،  إلى عرض  باإلضافة  العائلیة،  علیھا طابع 

الشركات من واقع التقارير السنوية التي تصدر عن تلك الشركات، كما تطرقت الورقة للحديث عن ما جاء في مدونة الحوكمة الصادرة عن

ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة، والمعايیر التي وضعتھا للشركات الفلسطینیة ومدى التزام الشركات الفلسطینیة في تطبیقھا، وكان

من أھم النتائج وجود تباين واضح في أداء الشركات الصناعیة. وأشار الدكتور غانم إلى أن شركة الزيوت النباتیة كانت من أفضل الشركات

من حیث األرباح، والعائد على حقوق الملكیة، في حین كانت شركة االتصاالت الفلسطینیة من أفضل الشركات الخدمیة من حیث األداء،
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إال أنه تبین وجود إخفاقات في أداء بعض الشركات األخرى كارتفاع نسبة المديونیة، والخسائر التي تتكبدھا ھذه الشركات منذ سنوات

متتالیة.

ممارسات من  الحّد  في  الشركات  حوكمة  دور  حول  أخرى  ورقة  ھالل  أبو  مروان  د.  والبیرة  رام هللا  فرع  في  التدريس  ھیئة  عضو  وقدم 

المحاسبة االحتیالیة (اإلبداعیة)، مشیراً إلى أن المحاسبة االحتیالیة تمارسھا شركات كثیرة من خالل معالجة األرقام باستغالل الثغرات

والمعايیر المحاسبیة والبدائل التي تتیحھا بغرض تحويل القوائم المالیة من الحالة التي يجب أن تكون علیھا إلى حالة أخرى غیر صحیحة

وغیر واقعیة، إذ إن المحاسبة االحتیالیة تستخدم في تجمیل صورة المؤسسة تجمیالً صورياً من خالل إظھار ربحیة غیر حقیقیة أو مركز

المساھمین وألھداف أخرى وزيادة رضا  المستثمرين  البنوك والستقطاب  ائتمانیة من  الحصول على تسھیالت  مالي غیر حقیقي بھدف 

كثیرة. وأوضح الدكتور أبو ھالل أھمیة حوكمة الشركات في الحّد من ممارسات المحاسبة االحتیالیة المخلتفة.

وفي ختام الندوة، قام مدير الفرع د. حسین حمايل وعمید كلیة العلوم اإلدارية واالقتصادية د. يوسف أبو فارة والمساعد األكاديمي للفرع

وطالبة، وھي شھادات صادرة عن ھیئة طالباً   (160) حوالي  الشركات" على  "حوكمة  اجتیاز مساق  بتوزيع شھادات  مصلح  معتصم  د. 

سوق رأس المال الفلسطینیة ومؤسسة التمويل الدولیة.
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