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  ملوظفي السلطة التنفيذية  نظام اإلفصاح عن الذمة املالية    
      األمريكية بالواليات املتحدة

    عرض عام    
مجيع األشـخاص الـذين يعملـون يف أرفـع املناصـب بفـروع احلكومـة الثالثـة، سـواء           يطلب من

     موا تقريـراً لإلفصـاح عـن الذمـة     كانوا يشغلون هـذه املناصـب بـالتعيني أو باالنتخـاب، أن يقـد
املنصب الرفيع، ويكون عليهم تقدمي مثل هـذا التقريـر سـنوياً بعـد      املالية الشخصية عند توليهم

" األخالقيـات يف احلكومـة  "هـذا املنصـب، وذلـك وفقـاً لقـانون      انتـهاء خدمتـهم يف   ذلك وعند 
وتكـون هـذه التقـارير متاحـة لعامـة النـاس عنـد الطلـب، ويكـون بعضـها متاحـاً             .١٩٧٨لعام 

  .أيضاً على اإلنترنت
مـن األشـخاص    يطلبإضايف لإلفصاح عن الذمة املالية ولكنه نظام سري، إذ وهناك أيضاً نظام 

مهـامهم وجـود    أداءيسـتتبع  رفيعـة املسـتوى، والـذين    الالذين يعملون يف مناصـب دون املناصـب   
التعاقـد واملشـتريات وبـرامج املزايـا الفدراليـة والتـدقيق       : مثـل (خماطر أكرب تتعلق بتعارض املصاحل 

 .موا للوكاالت اليت يعملون ا تقـارير أقـل تفصـيالً لإلفصـاح عـن الذمـة املاليـة       أن يقد) احملاسيب
الوكاالت اليت يعمل  جانبوال تكون هذه التقارير متاحة لعامة الناس، ولكن تتم مراجعتها من 

  .د من عدم وجود تعارض يف املصاحلا هؤالء األشخاص للتأكّ
تكـون   تقريـر إفصـاح عـن الذمـة املاليـة      ٢٨ ٠٠٠يل حـوا يقدم إىل السلطة التنفيذية كل عـام  و

  .تقرير إفصاح عن الذمة املالية تكون سرية ٣٦٠ ٠٠٠حوايل ومتاحة لعامة الناس، 
      ــد ــا الشــخص مق  ــيت يعمــل ــة وال ــة للســلطة التنفيذي ــة التابع ــوم اإلدارة أو الوكال ــر وتق م تقري

لعامـة النـاس    املتاحةعن الذمة املالية اإلفصاح عن الذمة املالية مبراجعة كل من تقارير اإلفصاح 
د التعـارض يف املصـاحل   ويتحـد  .املصـاحل أو فعلـي يف  أي تعارض حمتمل  استبانةدف سرية، وال

مـن   تـرد أدنـاه اقتباسـات   (نـة  يف قـوانني أو معـايري معي   املنصـوص عليهـا  عن طريق تطبيق القيود 
وعنـدما تشـري    .الرمسيـة للشـخص   يف إطار الواجبـات واملسـؤوليات  ) ذات صلة قانونية نصوص

يف تقريــر مــا إىل احتمــال حــدوث تعــارض يف املصــاحل مــع تلــك املهــام         الــواردة املعلومــات 
واملسؤوليات، تعمل جهة التوظيف مـع الشـخص املعـين لتحديـد اخلطـوات املناسـبة الـيت جيـب         

التعـارض   وقـوع ب االخنراط يف أي نشاط رمسي أو خاص يـؤدي إىل  من أجل جتن اختاذهاعليه 
ــا يلــي    ،بالفعــل أو  )املوجــودات( تصــفية أحــد األصــول : وجيــوز أن تشــمل هــذه اخلطــوات م

االستقالة من منصب خـارجي أو إـاء نشـاط خـارجي أو االمتنـاع عـن القيـام بأعمـال رمسيـة          
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للشـخص إنشـاء    ميكـن كمـا   .معينة أو تغيري التكليفـات أو املهـام الرمسيـة أو التنـازالت اخلطيـة     
ماين يتنازل مبوجبه عن إدارة كافة األصول املشـمولة يف الصـندوق لوكيـل يتـوىل     ستئصندوق ا

لكـن إنشـاء هـذا الصـندوق غـري      ، لتفـادي تعـارض املصـاحل،    )blind trust(هذه املهمة نيابة عنه 
  .إلزامي
القيـام   يفالغرض الرئيسـي مـن تقـارير اإلفصـاح عـن الذمـة املاليـة يف السـلطة التنفيذيـة          ل ويتمثّ

التعارض يف املصاحل ومنعه، وذلك بدالً مـن الكشـف عـن اإلثـراء غـري       باستبانةاستباقي بشكل 
ملمتلكــات تقــارير اإلفصــاح عــن الذمــة املاليــة بيانــات عــن القيمــة الصــافية   وال تعــد .املشــروع

يف  فعلـي  عندما تشري املعلومات الواردة يف تلك التقـارير إىل حـدوث تعـارض    ولكنمقدميها، 
مـا ينطـوي   األمر إىل السلطات املعنية من أجل إجـراء املزيـد مـن التحقيقـات، و    ال يح، املصاحل

ويعتـرب تقـدمي بيانـات     .أو توقيـع عقوبـات إداريـة   /احتمـال املالحقـة القضـائية و   عليه ذلك مـن  
  .كاذبة يف تقرير اإلفصاح عن الذمة املالية جرمية

    
    فئات اإلبالغ    

ن متاحة لعامة الناس املعلومات التالية بصفة عامـة  التقارير اليت تكو ن أن تدرج يفيتعي) د مبجـر
  ):استيفاء احلد األدىن من املبالغ

 دلّتـ  وإشـارة كل أصل من األصول الفردية اليت يتم االحتفـاظ ـا لتحقيـق إيـرادات،       •  
  .على قيمتها حسب فئة املبلغ

  •       يتـه حسـب   كل مصدر من مصادر الدخل الـوارد مـن االسـتثمار، ونـوع الـدخل وكم
  .فئة املبلغ

  .كل مصدر من مصادر الدخل املكتسب ومبلغه بالضبط  •  
  .واملبلغ املستحق حسب فئة املبلغ) مدون حسب اجلهة الدائنة(كل التزام مايل   •  
اهلدايا واملبالغ اليت يتم تسـديدها عـن تكـاليف السـفر، مدونـة حسـب املصـدر، مبـا يف           •  

  .ذلك القيمة أو املبلغ
نـة، مدونـة حسـب تـاريخ املعاملـة      ت واملبيعات والتبادالت املتعلقة بأصول معياملشتريا  •  

   .وفئة املبلغ
مســؤول، مــدير، وصــي، شــريك، موظــف،  (ده خــارج احلكومــة تقلّــ كــل منصــب متّ  •  

  .وتواريخ شغل كل منصب) وغري ذلك
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أي ترتيبـــات مســـتمرة مـــع صـــاحب عمـــل ســـابق أو حـــايل أو أي اتفـــاق خبصـــوص    •  
  .وظيفة يف املستقبل وشروط ذلك االتفاق أو تلك الترتيبات احلصول على

  •  فيما خيص مقد م التقريـر  مي التقارير ألول مرة، كتابة اسم كل عميل رئيسي قام مقـد
  .بتقدمي خدمات شخصية له

فيمـا  م التقرير تقدمي نفس املعلومـات  بعض هذه املتطلبات، جيب على مقدب فيما يتعلق  •  
 مـن بعض االستثناءات البسـيطة  وتوجد  .ألطفال الذين يقوم بإعالتهملزوجة واا صخي

  .كل من هذه املتطلبات
 ،املبلغنطاق د دحت تامربعن تضمت استمارةمو التقارير للتبليغ عن فئة املبلغ، يستخدم مقدو

 يفنة تبدأ قيمة فئات األصول املبيو .على أحد هذه املربعاتإشارة مو التقارير مقد ويضع
 ١ ٠٠١"و" دوالر أمريكي، ١ ٠٠٠أو أقل من  شيءال " على سبيل املثال بـ االستمارة

إىل  ٥٠ ٠٠١"و" دوالر، ٥٠ ٠٠٠ -دوالر  ١٥ ٠٠١"و" دوالر، ١٥ ٠٠٠دوالر إىل 
" .دوالر ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠أكثر من "وهكذا وصوالً إىل آخر فئة وهي " دوالر، ١٠٠ ٠٠٠

بالنسبة لإلبالغ عن قيمة األصول، وقيمة الدخل الوارد دة داخل الفئات وختتلف املبالغ احملد
  .من االستثمار، وقيمة املعامالت

    
    املراجع    

، ملحـق  ٥قـانون الواليـات املتحـدة    : األساس القـانوين لـنظم اإلفصـاح عـن الذمـة املاليـة        •  
  وما بعده ١٠١القسم 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2009-title5/html/USCODE-2009-title5-app-

ethicsing-titleI.htm   
   ٢٦٣٤، اجلزء ٥قانون اللوائح الفدرالية : اللوائح التنفيذية للنظام املتاح لعامة الناس  •  

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-

idx?c=ecfr&sid=cbc7425f9cf4949f6e219b8737e5b2b2&rgn=div5&view=text&node=

5:3.0.10.10.8&idno=5  
  I، القسم الفرعي ٢٦٣٤، اجلزء ٥قانون اللوائح الفدرالية  :بالنسبة للنظام السري  •  

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-

idx?c=ecfr&sid=cbc7425f9cf4949f6e219b8737e5b2b2&rgn=div5&view=text&node=

5:3.0.10.10.8&idno=5#5:3.0.10.10.8.9  
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لتقريـر اإلفصــاح عـن الذمــة املاليــة    )OGE 278( يـات احلكوميــة اسـتمارة مكتــب األخالق   •  
-http://www.oge.gov/Forms-Library/OGE-Form-278--Public لعامــــــة النــــــاس املتــــــاح

Financial-Disclosure-Report/  
 السـري  لتقرير اإلفصاح عن الذمة املاليـة  )OGE 450( استمارة مكتب األخالقيات احلكومية  •  

http://www.oge.gov/Forms-Library/OGE-Form-450--Confidential-Financial-

Disclosure-Report/  
-http://www.oge.gov/Financial ٢٧٨رقــــــــم  دليــــــــل املرشــــــــح والوافــــــــد اجلديــــــــد  •  

Disclosure/Public-Financial-Disclosure-278/Nominee-and-New-Entrant-278-

Guide/Nominee---New-Entrant-278-Guide/  
ــارير    •   ــة تقـ ــائمني مبراجعـ ــة  مرجـــع للقـ ــة املاليـ ــاح عـــن الذمـ ــة اإلفصـ ــاساملتاحـ ــة النـ  لعامـ

http://www.oge.gov/Financial-Disclosure/Docs/Financial-Disclosure-Guide  
  )PAS Nominee(ب موافقة جملس الشيوخ ح ملنصب يتطلّاالتفاق األخالقي للمرش دليل  •  

http://www.oge.gov/Financial-Disclosure/Docs/PAS-Nominee-Ethics-Agreement-

Guide-(PDF(  
    

 فيما خيصإجراءات مراجعة تقارير اإلفصاح عن الذمة املالية ملنع التعارض يف املصاحل     
      كبار مسؤويل السلطة التنفيذية 

    اإلفصاح عن الذمة املاليةاستمارة املرشح احملتمل يقدم   - ١  
o    اجلمهوريـة يف تعيينـه يف منصـب بالسـلطة التنفيذيـة يتطلـب        ينظـر رئـيس   شـخص يقوم كـل

  .موافقة جملس الشيوخ بتقدمي نسخة من تقرير الذمة املالية، ويعترب ذلك تقليداً معموالً به
    

    املراجعة الفنية  - ٢  
o  احتمال وجـود أي تعـارض  الرامية إىل استبانة د املراجعة الفنية الطريق للقيام بعملية املراجعة مته 

   ــام مقــد ــة علــى ضــمان قي ــع  يف املصــاحل، إذ تســاعد املراجعــة الفني ــاإلبالغ عــن مجي ــر ب م التقري
  .املعلومات ذات الصلة حبيث ميكن القيام مبراجعة كاملة الحتمال وجود تعارض يف املصاحل

o   ــا املرشــح للوظيفــة مــع مكتــب األخالقيــات  الشــخصتتعــاون الوكالــة الــيت قــد يعمــل
مـن  تـها  سـاقها ودقّ كماهلـا وات د مـن  للتأكّـ  اسـتمارة اإلبـالغ  مراجعـة  احلكومية من أجل 

وتطـرح عليـه   املعين  الشخصعادة مع الوكالة خالل هذه املرحلة  تعملو .الناحية الفنية
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لتوضيح عة من األسئلة جمموعة متنون علـى التـيقّ  مـة يف التقريـر ومسـاعدته    البيانات املقد
  .طلوبة بشكل سليمعن كافة املعلومات امل همن إفصاح

o            يراجع مكتب األخالقيـات احلكوميـة والوكالـة أيضـاً املصـادر املتاحـة علنـاً مثـل املواقـع
ــة،     ــة احلكومي ــع اإللكتروني ــة وأدوات البحــث واملواق ــة اإللكتروني ــة املالي ــة  بغي فهــم طبيع

 .ةبـات إفصـاح خمتلفـ   م التقريـر ألن كـل أصـل مـن األصـول لـه متطلّ      املالية ملقـد  املقتنيات
نظـر  ا(ستخدم هذه املعلومات أيضاً يف عمليـة املراجعـة املتعلقـة بالتعـارض يف املصـاحل      وت

  .)العنوان التايل
o   املقد تدفع       إىل  أيضـا  م التقريـر املراجـع  علومـات اخللفيـة املتاحـة علنـاً عـن الشـخص مقـد

م التقريرطرح أسئلة إضافية على مقد.  
    

    يف املصاحل ضبغرض استبانة التعاراملراجعة   - ٣  
o  َّـ  األسئلةل تتمثالتعـارض يف املصـاحل    بغـرض اسـتبانة   راجعـة امله عمليـة  األساسية اليت توج

  : فيما يلي
هــل ســتتعارض مقتنيــات الشــخص أو أنشــطته مــع قدرتــه علــى االضــطالع بشــكل    ■  

  فيه؟ النظر يف تعيينه للمنصب الذي جيريالرمسية  واملهامكامل باملسؤوليات 
ع الوظيفــة اخلاصـة الــيت يشـغلها الشــخص حاليـاً أو األنشــطة اخلاصـة الــيت     هـل ختضـ    ■  

  ؟ح لشغلهاملرشيه املنصب ميارسها حالياً إىل حظر أو إىل قيود بعد تولّ

o  جاب عنالقـوانني واللـوائح املتعلقـة بالتعـارض يف املصـاحل       باالسـتناد إىل هـذه األسـئلة    ي
املراجعــة علــى وجهــة النظــر الشخصــية  وال تعتمــد هــذه  .مــن األخالقيــات ذلــك وبغــري

  .ل تعارضاً يف املصاحلللمراجع لتحديد ما قد يشكّ
    

    االتفاق املتعلق باألخالقيات  - ٤  
o   التعارض احملتمل يف املصاحل، تعمل الوكالـة ومكتـب األخالقيـات احلكوميـة      استبانةفور

مـن أجـل   تعيينـه  ب عليـه اختاذهـا يف حـال    اخلطوات اليت جي لتحديدح املرش الشخصمع 
مصـاحل ماليـة ومناصـب    منصبه احملتمل مع ما أفصـح عنـه يف التقريـر مـن     تفادي تعارض 

  .خارجية وعالقات وأنشطة
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o     ـ  الشـخص قد تشمل اخلطوات املطلـوب مـنح اختاذهـا خطـوة واحـدة أو جمموعـة     املرش
ن االســتقالة مــ ؛إىل تعــارض املصــاحل تفضــيالــيت األصــول  تصــفية: مــن اخلطــوات التاليــة

بشـأن  اتفـاق عـام    ؛نـة د ممارسة الشخص ألنشـطة خارجيـة معي  وضع قيود حتد ؛صبااملن
 ؛دة قد يواجهها الشخص يف حـال تعيينـه  نة حمدالمتناع عن اختاذ إجراءات يف أمور معيا

ماين ئتســإنشــاء صــندوق ا عــديو .نــة حمــدودةاالتفــاق علــى طلــب تنــازل يف ظــروف معي
كافـة األصـول املشـمولة يف الصـندوق لوكيـل يتـوىل       يتنازل الشخص مبوجبـه عـن إدارة   

  .لكنه ليس إلزاميا لتفادي تعارض املصاحل، من اإلجراءات املتاحةهذه املهمة نيابة عنه 
o  دوناتفاق متعلق باألخالقيات"هذه اإلجراءات يف  ت".  
    

    لس الشيوخإىل جم واالتفاق املتعلق باألخالقياتإرسال تقرير اإلفصاح عن الذمة املالية   - ٥  
o  أن يقــوم رئــيس اجلمهوريــة بترشــيح شــخص قبــل أن يكــون   يف املمارســة العمليــة  ينــدر

الشخص املرشـح قـد أفصـح عـن املصـاحل       مدير مكتب األخالقيات احلكومية مقتنعاً بأنَّ
قـد وافـق علـى     الشـخص املعـين   القـانون وأنَّ  يقتضـيه  حسـبما  املصـاحل املالية وغريها مـن  
   .الالزمة دةداختاذ اخلطوات احمل

o  ّــة  ميســـل ــام مـــن ترشـــيح رئـــيس    ،مكتـــب األخالقيـــات احلكوميـ يف غضـــون مخســـة أيـ
جلنــة جملــس الشــيوخ الــيت تنظــر يف ترشــيح هــذا الشــخص  إىل  ،مــا لشــخصاجلمهوريــة 

مــل واالتفــاق املتعلــق باألخالقيــات الــذي حيتقريــراً معتمــداً لإلفصــاح عــن الذمــة املاليــة 
متـاحني لعامـة النـاس بعـد      واالتفاق املتعلـق باألخالقيـات  ير ويصبح التقر .حتوقيع املرش

  .ذلك
    

    لالتفاق املتعلق باألخالقياتمتابعة االمتثال   - ٦  
o  ـ فيهـا   يعمـل مـع الوكالـة الـيت    بالتعـاون   ،مكتب األخالقيات احلكوميـة  يتابعح بعـد  املرش

يقتضــي و .اعليهــاملتفــق لخطــوات الشــخص املعــين للضــمان اختــاذ  االتفــاق اهــذ ،تعيينــه
   .يوماً من تاريخ التعيني ٩٠استكمال تلك اخلطوات خالل  عادة األمر

    
    مستويان من املراجعة للتقارير السنوية وتقرير اية اخلدمة  - ٧  

o  طلبم  من مجيـع األشـخاص الـذين     يتعيينـهم   هـذه اإلجـراءات والـذين متّ    طبقـت بشـأ
وتتـوىل الوكالـة الـيت يعمـل ـا       .يـة اخلدمـة  االستمرار يف تقـدمي التقـارير سـنوياً وعنـد ا    
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مكتـب األخالقيـات احلكوميـة    يراجعهـا  مراجعـة هـذه التقـارير أوالً، مث     املعـين  الشخص
  .مرة أخرى

    
    قيمة هذه اإلجراءات بالنسبة لربنامج األخالقيات    

اصـب  دون يف املسـتقبل أرفـع املن  املسؤولني الذين سـيتقلّ  كبار تضمن هذه اإلجراءات أنَّ  •  
بـات  ر ـا متطلّ مباشـر للكيفيـة الـيت تـؤثّ    بشـكل  و مـدركون شخصـيا  يف السلطة التنفيذية 

   .منع التعارض يف املصاحل عليهم
املعين على حنو شخصـي وإجيـايب    املرشحتستخدم هذه اإلجراءات أيضاً كوسيلة لتعريف   •  

ة أو الوكالـة  بوجـود برنـامج لألخالقيـات يف اإلدار   و األخالقيـات املسؤول عن املوظف ب
  .اليت قد يعمل ا

برنــامج األخالقيــات مــن خــالل تلــك اإلجــراءات دعمــاً مســتمراً مــن قيــادات    يكتســب  •  
  .اإلدارة أو الوكالة

لعامـة   واالتفـاق املتعلـق باألخالقيـات   تقارير اإلفصاح عن الذمـة املاليـة   لالعام  النشرر يوفّ  •  
كـل  فيمـا خيـص    الذي قد يكون موجوداً نوعية التعارض يف املصاحلل واضحاً فهماً الناس

  .معاجلة أي تعارض يف املصاحل لالطمئنان إىل مصدراعد يو ،شخص
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