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مقدمة
يســرنا أن نقــدم لكــم هــذا التقريــر، الصــادر فــي إطــار سلســلة تقاريــر مبــادرة بيــرل 
بشــأن أفضــل الممارســات المؤسســية فــي تطبيــق مبــادئ المســاءلة والشــفافية، 
والــذي يعــرض أهــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا مــن خــالل أفضــل خمــس 
دراســات حالــة ضمــن مســابقة مبــادرة بيــرل لدراســات الحالــة للطــالب فــي منطقــة 

الخليــج لعــام 2018.

عقــدت مبــادرة بيــرل، الــدورة الرابعــة مــن مســابقة 
ــا  ــن خالله ــم م ــي ت ــالب والت ــة للط ــات الحال دراس
أنحــاء  الجامعــات والطــالب مــن جميــع  دعــوة 
منطقــة الخليــج إلجــراء أبحــاث وصياغــة تقاريــر 
فــي  المؤسســية  الممارســات  أفضــل  بشــأن 
داخــل  والشــفافية  المســاءلة  مبــادئ  تطبيــق 
الشــركات والمؤسســات العاملــة فــي المنطقــة. 
وقــد ركــزت أفضــل دراســات الحالــة لهــذا العــام 
ــي  ــة ف ــات المالي ــم المؤسس ــن أه ــدد م ــى ع عل

منطقــة الخليــج.

المتواصلــة  بيــرل  مبــادرة  جهــود  إطــار  وفــي 
علــى  الممارســات  أفضــل  تعزيــز  إلــى  والراميــة 
ــى  ــا عل ــل برامجن ــج، تعم ــة الخلي ــتوى منطق مس
المؤسســات  وممثلــي  الطــالب  بيــن  الجمــع 
والشــركات مــن أجــل مناقشــة وتعزيــز ممارســات 
وقــد  الفســاد.  ومكافحــة  األخالقيــة  األعمــال 
دراســة  فــي  المبــادئ  تلــك  ترســيخ  أن  وجدنــا 
مــن  وتعلمهــم  األعمــال  لمجــال  الطــالب 
ــات  ــل الممارس ــي أفض ــي تبن ــدة ف ــركات الرائ الش
لطــالب  بالنســبة  مضافــة  قيمــة  يمثــل  ســوف 

الجامعــات.

التــي  للشــركات  قيمــة  ذلــك  يمثــل  وبالمثــل، 
وقيــم  سياســاتها  بشــأن  معلومــات  تشــارك 
مــن  المســتقبل  جيــل  مــع  الداخليــة  أعمالهــا 
قــادة األعمــال. كمــا ســيعود ذلــك بالفائــدة علــى 
مجتمــع الطــالب واألعمــال علــى نطــاق أوســع 
مــن خــالل االســتفادة مــن الثــروة المعرفيــة التــي 
ســتنتج عــن هــذه الدراســات والتــي تقــدم أفــكارًا 
فــي  الشــركات  تطبيــق  كيفيــة  علــى  وأمثلــة 

الممارســات. لتلــك  الخليــج  منطقــة 

نتائج هامة من دراسات الحالة

ركــزت دراســات الحالــة التــي قدمهــا الطــالب هــذا 
العــام بدرجــة كبيــرة علــى مبــادرات الشــفافية 
ومكافحــة الفســاد، حيــث ســلطت الضــوء علــى 
أحــد الموضوعــات الــذي شــهد أهميــة متزايــدة 
خــالل األعــوام القليلــة الماضيــة ليــس فقــط فــي 
مجــال األعمــال ولكــن علــى مســتوى مختلــف 
المجــاالت األخــرى. وقــد ســعدنا كثيــرًا لمالحظــة 
اهتمــام الطــالب بالموضوعــات المحوريــة التــي 
تؤثــر علــى التوجهــات االقتصاديــة علــى مســتوى 

ــم.  العال

ــل 86  ــن أص ــة م ــابقة 12 جامع ــي المس ــارك ف ش
يقــارب  مــا  وقــدم  للمشــاركة،  ُدِعَيــت  جامعــة 
300 طالبــًا وطالبــة مــن الجامعــات المشــاركة 

مجمــوع 97 دراســة حالــة.

فــي الختــام، أود أن أتوجــه بجزيــل الشــكر إلــى 
الشــركات الشــريكة لمبــادرة بيــرل والتــي تدعمنــا 
وتحــرص علــى إعــالء قيمنــا وسياســاتنا فــي إطــار 
وتحقيــق  األعمــال  نمــو  بــأن  المشــترك  إيماننــا 
التنميــة المســتدامة يعتمــد علــى تطبيــق معاييــر 
والمســاءلة  المؤسســية  الحوكمــة  مــن  عاليــة 

والشــفافية. 

مســابقة  نطــاق  توســيع  إلــى  نتطلــع  ونحــن 
خــالل  مــن  المســتقبل  فــي  الحالــة  دراســات 
والجامعــات  األعمــال  مجتمــع  مــن  كل  دعــم 

األكاديميــة.  والمؤسســات 

ياسمين عمري
المديرة التنفيذية

مبادرة بيرل

سوف يستفيد مجتمع الطالب واألعمال على نطاق أوسع من الثروة 
المعرفية التي ستنتج عن هذه الدراسات والتي تقدم أفكاراً وأمثلة على 

كيفية تطبيق الشركات في منطقة الخليج لتلك الممارسات."
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توطئة

إن الثقافة والقيم ليست 
ثابتة بل إنها تتطور مع 

مرور الزمن. ونحن نحرص 
على قياد تطور ثقافتنا عبر 

المتابعة الدائمة والتدخالت واإلجراءات 
المستمرة."

الممارســات األخالقيــة والنزاهــة هــي قلــب وروح  إن 
األعمــال  ممارســة  إن  حيــث  الجيــدة،  الحوكمــة 
بالطريقــة الصحيحــة يعــد مــن العوامــل الرئيســية 
لتحقيــق النمــو المســتدام. فــي عالمنــا اليــوم. ولــن 
تتمكــن أيــة أعمــال مــن الحفــاظ علــى بقائهــا دون 
والجهــات  األطــراف  جميــع  ثقــة  علــى  الحصــول 
ــا  ــم ممتلكاته ــي أه ــركة ه ــمعة الش ــة. إن س المعني
والســمعة  الثقــة  بنــاء  أن  وبرغــم  قيمــة،  وأعالهــا 
الحســنة قــد يســتغرق أعوامــًا إال أنهــا قــد تهــدم فــي 

ثــوان. 

بالنســبة لشــركة بيبســيكو، تأتــي رعايــة ثقافــة النزاهــة 
علــى رأس أولوياتهــا وتمثــل الــدرع الواقــي لســمعة 
شــركة بيبســيكو. وقــد تــم ترســيخ هــذه الثقافــة فــي 
مدونــة قواعــد الســلوك، والتــي تمثــل الغــرض مــن 
ــا لتنفيــذ األعمــال بالطريقــة الصحيحــة.  ــا وخطتن أدائن
األعمــال  وممارســات  والنظــم  القوانيــن  تختلــف 
والثقافــة الســائدة مــن دولــة إلــى أخــرى، ويعمــل لــدى 
بيبســيكو 260 ألــف موظــف ويتــم بيــع منتجاتهــا فــي 

أكثــر مــن 200 دولــة. وتقــدم ثقافتنــا وقيمنــا ومدونــة 
واإلرشــادات  التوجيهــات  لدينــا  المطبقــة  الســلوك 
الالزمــة لموظفينــا وتضمــن تقديــم المنتجــات بصــورة 

ــا. تتســق مــع قيمن

إن الثقافــة والقيــم ليســت ثابتــة، بــل تتطــور بمــرور 
الزمــن. ونحــن نحــرص علــى قيــادة تطــور ثقافتنــا عبــر 
ــتمرة.  ــراءات المس ــالت واإلج ــة والتدخ ــة الدائم المتابع
فــي  بذلهــا  تــم  التــي  والجهــود  األفــكار  وتمثــل 
مســابقة دراســات الحالــة مثــااًل واضحــًا علــى مــا يمثــل 
ــات  ــي الممارس ــتقبل وه ــادة المس ــبة لق ــة بالنس قيم

األخالقيــة والنزاهــة.

رانيا رزق
نائب أول للرئيس ومستشار قانوني عام

بيبســي كــوال إنترناشــيونال ليمتــد | الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا

نبذة عن المسابقة 
مســابقة مبــادرة بيــرل لدراســات الحالــة للطــالب هــي مســابقة مفتوحــة لطــالب وخريجــي كليات 
األعمــال واإلدارة المســجلين لــدى أي مــن الجامعــات المعتمــدة فــي منطقــة الخليــج. وفــي إطــار 
ــة  ــات حال ــم دراس ــة تقدي ــس، فرص ــة التدري ــاء هيئ ــراف أعض ــت إش ــالب، تح ــح الط ــابقة ُيمن المس

باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة مــن قبــل طالــب واحــد أو فــرق مكونــة مــن 3 طــالب بحــد أقصــى.

تتنــاول دراســات الحالــة نماذجًا مــن أفضل الممارســات 
ــا  ــع مقره ــركات يق ــدى ش ــل ل ــكل كام ــة بش المطبق
ــات  ــد السياس ــأن أح ــك بش ــج، وذل ــة الخلي ــي منطق ف

التاليــة المرتبطــة بالنزاهــة:
سياسات مكافحة الفساد

العناية الواجبة لدى األطراف الخارجية
ممارسات العمل األخالقية

مكافحة غسيل األموال

مــن الممكــن إعــداد دراســة الحالــة عــن أي شــركة 
الخليــج  منطقــة  فــي  مقرهــا  يقــع  مؤسســة  أو 
للدولــة،  المملوكــة  الشــركات  ذلــك  فــي  بمــا 
والشــركات  البورصــة،  فــي  المدرجــة  والشــركات 
الخاصــة، والشــركات العائليــة، والشــركات الصغيــرة 

 . ســطة لمتو ا و
ويتعيــن علــى فــرق الطــالب التواصــل مــع الشــركة 
التــي يتــم اختيارهــا كمحــور لدراســة الحالــة ومقابلــة 
المرتبطــة  السياســات  عــن  المســؤولين  التنفيذييــن 
ــن  ــات ع ــع المعلوم ــى جم ــة إل ــك باإلضاف ــة، ذل بالنزاه
طريــق البحــث الثانــوي عــن البيانــات )بمــا فــي ذلــك 
والمقــاالت  العــام  المجــال  فــي  المتوفــرة  المــواد 

األكاديميــة(. 
يتــم منــح كل مــن الفــرق أدلــة إرشــادية بشــأن عمليــة 
إعــداد دراســة الحالــة. وتجــب صياغــة دراســات الحالــة 

بحيــث تشــمل المحــاور الرئيســية التاليــة:

نبذة عن الشركة

وصف الممارسات المرتبطة بالنزاهة

وضع السياسة

ترسيخ الممارسة في ثقافة المؤسسة

تحديد المخالفات واإلبالغ عنها

التنفيذ

الدروس المستفادة

عملية التحكيم
بمجــرد تقديــم دراســات الحالــة لمبــادرة بيــرل، تــم 
ــة  ــل لجن ــن قب ــا م ــات لتقييمه ــل 10 دراس ــار أفض اختي
ــددة  ــر المح ــن المعايي ــة م ــل مجموع ــم مقاب التحكي

ــبقًا. مس
ونــود أن نتوجــه بالشــكر إلــى أعضــاء لجنــة التحكيــم 
علــى دورهــم المحــوري فــي تطويــر شــباب اليــوم 
وقــادة الغــد، وعلــى االقتطــاع مــن وقتهــم للنظــر 

فــي دراســات الحالــة المقدمــة وتقييمهــا. 
 

لجنة التحكيم*
ــي  ــار قانون ــس ومستش ــب أول للرئي ــا رزق، نائ راني
عــام لمنطقــة آســيا والشــرق األوســط وأفريقيــا، 

ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــيكو، اإلم بيبس
المعلومــات  تقنيــة  مديــر  المحمــود،  عدنــان 
لصناعــة  الخليــج  شــركة  والمعرفــة، 

البحريــن. البتروكيماويــات، 
شــركة  إداري،  شــريك  ســتيدمان،  كامبــل 
اإلمــارات  ش.ذ.م.م،  ســترون  آنــد  وينســتون 

المتحــدة العربيــة 
* بحسب الترتيب الهجائي.

حفل توزيع الجوائز
اســتضافت مبــادرة بيــرل حفاًل لتوزيــع الجوائــز وتكريم 
ــي  ــل ف ــد الحف ــة. عق ــات الحال ــل دراس ــن بأفض الفائزي
 9 بتاريــخ  الســلطان قابــوس، فــي مســقط  جامعــة 
المســؤولين  مــن  مجموعــة  وحضــره   2018 مايــو 
فــي  العاملــة  الرائــدة  الشــركات  مــن  التنفيذييــن 
منطقــة الخليــج والطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس 
مــن مختلــف الجامعــات علــى مســتوى المنطقــة. 

ضم الحفل مجموعة من المتحدثين من بينهم:
عضــو  المحرمــي،  مبــارك  ســعيد  د.  ســعادة 
مجلــس الدولــة واألســتاذ بجامعــة الســلطان 

قابــوس.
التدقيــق  رئيــس  أوريــوردان،  ديميــان  الســيد 

مســقط. بنــك  الداخلــي، 

•
•
•
•

•

•

•

•

•

رانيا رزق
نائب أول للرئيس ومستشار قانوني عام

بيبسي كوال إنترناشيونال ليمتد | الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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الملخص التنفيذي

نظرة عامة على دراسات الحالة

يعــرض هــذا التقريــر أفضــل أربــع دراســات حالــة تــم تقديمهــا خــالل مســابقة دراســات الحالــة، فــي 
دورتهــا لعــام 2018، للطــالب مــن الجامعــات الرائــدة علــى مســتوى منطقــة الخليــج. 

اسم األستاذ 
المشرف والجامعة اسم الطالب دراسة الحالة

لبنى ريزفي سيد عاطف، 
جامعة الملك سعود غايدة سعد القحطاني

تنفيذ ممارسات 
مكافحة غسيل األموال 

بنك الرياض

د. جولي صهني، 
جامعة األمير سلطان

مها العيسى
سارة المجبل

ممارسات مكافحة 
الفساد والرشوة 

شركة سابك

د. جولي صهني، 
جامعة األمير سلطان

فلوة الرومي 
ربى الثنيان 

ريم القرني 

ممارسات مكافحة 
غسيل األموال 

شركة سامبا

د. جورج أوسو-أنتوي، 
كليات التقنية العليا

 )كلية دبي للطالبات(

زهرة عبد النبي األنصاري
شيخة حسن علي حسن

ممارسات مكافحة 
غسيل األموال

بنك أبوظبي التجاري

أهم نتائج دراسات الحالة

دراسة الحالة األولى:  تنفيذ سياسة مكافحة غسيل األموال

تعــرض هــذه الدراســة جهــود بنــك الريــاض فــي تنفيذ آليــات مكافحة غســيل األمــوال التــي تلتــزم بالمعاييــر المحلية 
والدوليــة مــن أجــل دعــم الممارســات األخالقيــة لــدى البنــك. تناقــش الدراســة ثقافــة وهيــاكل االمتثــال الداخليــة 
لــدى بنــك الريــاض، إلــى جانــب الهيــاكل الخاصــة بسياســات وبرامــج مكافحــة غســيل األمــوال، وإطــار العمــل ثالثــي 
األبعــاد المســتخدم للكشــف عــن حــاالت االحتيــال وغســيل األمــوال والتعامــل معهــا. كمــا تبحــث هــذه الدراســة 
فــي مــدى تركيــز المؤسســة علــى مكافحــة غســيل األمــوال مــن خــالل إدارات متخصصــة ونظــم وعمليــات تقييــم 

داخليــة. 

دراسة الحالة الثانية:  ممارسات مكافحة الرشوة والفساد، شركة سابك

تركــز هــذه الدراســة علــى أهميــة ممارســات مكافحــة الرشــوة والفســاد بالنســبة لشــركة ســابك وأنهــا تمثــل جــزءًا 
ال يتجــزأ مــن عملياتهــا وأخالقياتهــا. تشــير الدراســة إلــى إمكانيــة حــدوث حــاالت الرشــوة والفســاد ضمــن ســلوكيات 
ــاد  ــا وفس ــول الهداي ــق بقب ــا يتعل ــابك فيم ــركة س ــا ش ــي وضعته ــادات الت ــات واإلرش ــرض السياس ــن، وتع الموظفي

األطــراف الخارجيــة.

دراسة الحالة الثالثة:  ممارسات مكافحة غسيل األموال، مجموعة سامبا المالية

تركــز هــذه الدراســة علــى ممارســات مكافحــة غســيل األمــوال لــدى مجموعــة ســامبا الماليــة. فــي إطــار عملياتهــا 
الهامــة عبــر الحــدود، تــدرك مجموعــة ســامبا حاجاتهــا إلــى وضــع سياســة قويــة لمكافحــة غســيل األمــوال 
ــة  ــا مجموع ــي تتبعه ــائل الت ــف الوس ــاًل مختل ــة تفصي ــذه الدراس ــتعرض ه ــا. وتس ــب عملياته ــي قل ــيخها ف وترس
ســامبا لمنــع حــاالت غســيل األمــوال والكشــف عنهــا ال ســيما فيمــا يتعلــق بمعلومــات العمــالء، كمــا عملــت علــى 
ــامبا  ــة س ــق مجموع ــة تطبي ــة كيفي ــرح الدراس ــا تش ــوال. كم ــيل األم ــة غس ــن بمكافح ــن مختصي ــن موظفي تعيي
لقواعــد االمتثــال وتعزيــز عمليــات التدريــب المرتبطــة بمكافحــة غســيل األمــوال وتنفيــذ سياســات مخصصــة لهــذا 

ــرض. الغ

دراسة الحالة الرابعة:  ممارسات مكافحة غسيل األموال، بنك أبوظبي التجاري

تقــدم هــذه الدراســة خلفيــة عــن غســيل األمــوال فــي ســياق أطــر عمــل السياســات الوطنيــة والدوليــة، كمــا تبــرر 
ــة  ــاًل ثقاف ــة تفصي ــرض الدارس ــا. تع ــا ومنعه ــاري لمكافحته ــي التج ــك أبوظب ــا بن ــي يتخذه ــة الت ــراءات الصارم اإلج
الحوكمــة المؤسســية لــدى البنــك وتشــير إلــى أن سياســات مكافحــة غســيل األمــوال تعــد جــزءًا ال يتجــزأ مــن تلــك 
الثقافــة. كمــا تشــرح كيفيــة تحمــل الجهــات الداخليــة لمســؤولية تحديــد والتعامــل مــع إجــراءات مراقبــة المخاطــر، 
ــة  ــة كيفي ــح الدراس ــا توض ــي. كم ــق داخل ــات تدقي ــراء عملي ــة، وإج ــراءات رقابي ــع إج ــه، ووض ــك وعمالئ ــة البن وحماي

اندمــاج تلــك اإلجــراءات معــًا بحيــث تشــكل سياســة مكافحــة غســيل أمــوال شــاملة وترســيخ ثقافــة األمانــة. 
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الممارسات المرتبطة بالنزاهة

ــت  ــي الوق ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــد المملك تع
الحالــي أحــد المراقبيــن، ومــن المتوقــع أن تصبــح 
إحــدى الــدول األعضــاء، فــي مجموعــة العمــل 
العمــل  مجموعــة  جانــب  إلــى  الدوليــة  المالــي 
وشــمال  األوســط  الشــرق  لمنطقــة  المالــي 
وتمويــل  األمــوال  غســيل  لمكافحــة  أفريقيــا 
اإلرهــاب. ويلتــزم بنــك الريــاض إلــى جانــب غيــره 
مــن البنــوك العاملــة فــي الدولــة بتبنــي المعاييــر 
األمــوال،  غســيل  مكافحــة  فيهــا  بمــا  الدوليــة 
بنــك  وضــع  وقــد  اإلرهــاب.  تمويــل  ومكافحــة 
الريــاض إطــار عمــل للحوكمــة يهــدف إلــى ضمــان 
مراعــاة جميــع المتطلبــات الرقابيــة ذات الصلــة 
لكــي يتــم تنفيذهــا مــن قبــل البنــك. وقــد حــرص 
البنــك علــى ترســيخها ضمــن سياســاته وعملياتــه 
التــي  باالمتثــال  المرتبطــة  الشــروط  وجميــع 
تشــمل إدارة المخاطــر واالمتثــال عنــد تصميــم 
وتنفيــذ أي عمليــة جديــدة. يمتثــل بنــك الريــاض 
كذلــك للقوانيــن والنظــم والقواعــد اإلرشــادية 
أعلــى  تطبيــق  لضمــان  التاليــة  والمتطلبــات 

والقوانيــن: للنظــم  واالمتثــال  المعاييــر 

العربــي  النقــد  مؤسســة  وقوانيــن  نظــم 
الســعودي.

توصيات مجموعة العمل المالي.
مكتب مراقبة األصول األجنبية

نظــم وقوانيــن مكافحــة غســيل األمــوال 
وتعديالتهــا، والمعمــول بهــا فــي المملكــة 
ــي  ــا يل ــك م ــي ذل ــا ف ــعودية بم ــة الس العربي

ــر:  ــال ال الحص ــبيل المث ــى س عل

مرســوم ملكــي بقانــون رقــم م/39 لســنة 
غســيل  ومكافحــة  منــع  بشــأن   2003
لســنة   2 رقــم  بقانــون  )مرســوم  األمــوال 

)2003
مرســوم ملكــي بقانــون رقــم م/30 لســنة 
غســيل  مكافحــة  قواعــد  بشــأن   2008

اإلرهــاب. تمويــل  ومكافحــة  األمــوال 
م/58  رقــم  بقانــون  ملكــي  مرســوم 
ــة  ــات الحكومي ــأن المناقص ــنة 2006 بش لس

المشــتريات. وقانــون 
مرســوم ملكــي بقانــون رقــم م/38 لســنة 
2001 بشــأن القواعــد المنظمــة لممارســة 

ــون. القان
مرســوم ملكــي بقانــون رقــم م/5 لســنة 
األعمــال  مراقبــة  قانــون  بشــأن   1996

. فيــة لمصر ا
ــرص  ــد ح ــًا، وق ــذ 60 عام ــاض من ــك الري ــس بن تأس
والمبــادئ األخالقيــة فــي  القيــم  ترســيخ  علــى 
ثقافتــه لضمــان االتســاق بيــن قيــم البنــك وقيــم 

موظفيــه. 

بالنزاهــة  المرتبطــة  البنــك  ممارســات  وتشــمل 
مدونــة قواعــد الســلوك التــي تضــم مجموعــة 
االمتثــال  علــى  تنــص  التــي  السياســات  مــن 
للقوانيــن والنظــم الدوليــة عبــر إدارة المخاطــر 
التنظيميــة مــن خــالل التواصــل الفعــال ومراجعــة 
متطلبــات االمتثــال مــن أجــل إصــدار التوصيــات 
أفــاد  لمــا  وطبقــًا  المالئمــة.  اإلجــراءات  بشــأن 
بــه رئيــس إدارة االمتثــال لــدى بنــك ريــاض، فــإن 
البنــك ملتــزم تجــاه االمتثــال للمعاييــر التنظيميــة 
الصــادرة عــن الجهــات والســلطات المختصــة فــي 
المملكــة وكذلــك المنظمــات الدوليــة ومؤسســة 
النقــد العربــي الســعودي، وأفضــل الممارســات 

المعمــول بهــا. 
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دراسة الحالة األولى 
ممارسات العمالة األخالقية في شركة العربي 

الوطني لالستثمار

نبذة عن الشركة

ــة  ــات المالي ــر المؤسس ــد أكب ــو أح ــاض ه ــك الري بن
والشــرق  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي 
ــر  ــن أكب ــة ضم ــة الثالث ــي المرتب ــي ف ــط، ويأت األوس
ــول.  ــة األص ــث ملكي ــن حي ــة م ــات المالي المؤسس
تأســس بنــك الريــاض عــام 1957م، بــرأس مــال 
أســهم  وقــد  ســعودي.  ريــال  مليــار   30 يبلــغ 
موظفيــه الذيــن يمتــازون بأعلــى درجــات المهنيــة 
ــوام.  ــدار األع ــى م ــك عل ــاح البن ــي نج ــالص ف واإلخ
 %93 تبلــغ  مواطنــة  نســبة  البنــك  حقــق  كمــا 
وهــي األعلــى ضمــن المؤسســات العاملــة فــي 
الســوق الســعودي، حيــث يبلــغ عــدد موظفيــه 
قــوة  يشــكلون  والذيــن  موظــف   6,300 قرابــة 

عاملــة تتســم بالتنــوع.

ــه  ــات عمالئ ــة احتياج ــى تلبي ــه عل ــار حرص ــي إط ف
مــن األفــراد والشــركات، بمــا فــي ذلــك الشــركات 
الريــاض  بنــك  يقــدم  والمتوســطة،  الصغيــرة 
مجموعــة متكاملــة مــن الخدمــات والمنتجــات 
الشــريعة  أحــكام  مــع  تتفــق  التــي  المصرفيــة 
ــوك  ــد البن ــاض أح ــك الري ــد بن ــا يع ــالمية. كم اإلس
وشــارك  نظــم  حيــث  المملكــة  فــي  الرائــدة 
فــي العديــد مــن عمليــات التمويــل المشــتركة 
صناعــات  فــي  العاملــة  القطاعــات  لمختلــف 
النفــط والغــاز والبتروكيماويــات وعــدد مــن أبــرز 

مشــاريع البنيــة التحتيــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية.

ــات  ــات وخدم ــه منتج ــاض لعمالئ ــك الري ــدم بن يق
مــن  ومبتكــرة  متميــزة  وتمويليــة  مصرفيــة 
الصــراف  الفــروع وماكينــات  خــالل شــبكة مــن 
اآللــي الموزعــة اســتراتيجيًا فــي مختلــف أنحــاء 
المملكــة. تضــم هــذه الشــبكة أكثــر مــن 337 
ــر  فرعــًا، منهــا 79 فرعــًا مخصــص للســيدات وأكث
مــن 32,000 مــن أجهــزة نقــاط البيــع، وأكثــر مــن 

2,752 ماكينــة صــراف آلــي.
العالمــي  المســتوى  الريــاض علــى  بنــك  توســع 
مــن  المملكــة  خــارج  عمالئــه  احتياجــات  ليلبــي 
ــه  ــدة، ومكاتب ــة المتح ــدن بالمملك ــرع لن ــالل ف خ
ــنغافورة  ــدة، وس ــات المتح ــتن بالوالي ــي هيوس ف
للعمــالء  الماليــة  االحتياجــات  دعــم  أجــل  مــن 

الدولييــن. 
يقــدم بنــك الريــاض خدمــات إلكترونيــة متقدمــة 
اإلنترنــت  )مثــل  التقنيــات  أحــدث  باســتخدام 
تلبيــة  أجــل  مــن  الذكيــة(  األجهــزة  وتطبيقــات 
ــم  ــر له ــا يوف ــه بم ــة لعمالئ ــات المصرفي االحتياج
الراحــة واألمــان مــع الحفــاظ علــى ســهولة ويســر 

المعامــالت.
الريــاض،  لبنــك  التابعــة  الشــركة  حصلــت  وقــد 
العديــد  علــى  الماليــة،  الريــاض  شــركة  وهــي 
مــن جوائــز األداء االســتثماري مثــل »أفضــل أداء 
صنــدوق«.  مديــر  »أفضــل  و  مشــترك«  صنــدوق 
وتلعــب الريــاض الماليــة دورًا متميــزًا فــي تقديــم 
وإدارة  واالســتثمارية  االستشــارية  الخدمــات 
عمليــات  فــي  المشــورة  وتقديــم  الصناديــق 

األولــي. االكتتــاب 

•

•

•

•

•

•

•
•
•
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إلزاميــًا علــى  بــأن االمتثــال يعــد  البنــك  ويؤمــن 
جميــع العامليــن. وفــي إطــار االمتثــال لثقافــة 
مكافحــة غســيل األمــوال، يحــرص البنــك علــى 
ضمــان التــزام جميــع الجهــات المعنيــة الداخليــة 
ــك  ــع بن ــذا، وض ــا. ل ــول به ــة المعم ــر القانوني باألط
ــًا  ــمل منهج ــي تش ــات الت ــن اآللي ــددًا م ــاض ع الري
مختلفــًا فــي تطبيــق نظــم مكافحــة غســيل 

األمــوال، والتــي تهــدف إلــى:

- زيادة درجة أمن وسالسة الممارسات 
والعمليات المصرفية.

- بناء عالقات طويلة األجل مع الجهات 
واألطراف المعنية.

العمــل  مجموعــة  توصيــات  جميــع  تطبيــق   -
المالــي مثــل نظــم مكافحــة غســيل األمــوال. 

مــع  عاليــة  أخالقيــة  معاييــر  علــى  الحفــاظ   -
األطــر  إلــى  باالمتثــال  التشــغيلية  األنشــطة  أداء 

القانونيــة.

أبعــد مــن  إدارة االمتثــال لمــا هــو  التــزام  يمتــد 
مجــرد االمتثــال للمتطلبــات القانونيــة الصــادرة 
حيــث  الســعودي،  العربــي  النقــد  هيئــة  عــن 
علــى  والحفــاظ  بنــاء  بــأن  الريــاض  بنــك  يؤمــن 
الثقــة والســمعة القويــة ســوف يعمــل علــى بنــاء 
ــة.  ــراف المعني ــات واألط ــع الجه ــة م ــات قوي عالق

ثقافة االمتثال لدى بنك الرياض

يعــد االمتثــال للنظــم والمعاييــر والتعليمــات مــن 
بيــن الخصائــص األساســية والهامــة لــدى البنــوك، 
ــمعتها.  ــتدامة س ــق اس ــي تحقي ــاعد ف ــي تس والت
كمــا يعــد االمتثــال كذلــك التزامــًا واســع النطــاق 
ــض  ــاق عري ــمل نط ــذي يش ــراض وال ــدد األغ ومتع
مــن الجهــات واألطــراف المعنيــة بدءًا مــن مجلس 
اإلدارة واإلدارة العليــا وصــواًل إلــى العامليــن. لذلــك 
يعمــل بنــك الريــاض علــى جميــع المســتويات مــن 
ــال  ــز االمتث ــي تعزي ــهم ف ــة تس ــاء ثقاف ــل إرس أج
بالقيــم  االلتــزام  درجــات  أعلــى  تحقيــق  مــع 
مــن خــالل العمــل بــروح الفريــق. يتكــون فريــق 
بنــك الريــاض مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا 
والموظفيــن ومراقبــة غســيل األمــوال، وتتمثــل 

ــي: ــا يل ــدات فيم ــك الوح ــن تل ــام كل م مه

مجلس اإلدارة 

المهــام  تنفيــذ  البنــك  إدارة  مجلــس  يتولــى 
للمخاطــر  الجيــدة  اإلدارة  لضمــان  اإلشــرافية 
لــإدارة  المســتمر  الدعــم  ويقــدم  واالمتثــال 
العليــا ووحــدة مراقبــة غســيل األمــوال لضمــان 
أداء المهــام كمــا ينبغــي. يــدرك مجلــس اإلدارة 
رئيســية  امتثــال  مجموعــة  تشــكيل  أهميــة 
وتفويــض الســلطات األساســية لهــا بمــا يمكنهــا 
مــن تحقيــق أغراضهــا. كمــا يعمــل مجلــس اإلدارة 
علــى تقييــم برنامــج االمتثــال للتأكــد مــن فعاليته 

ضمــن ثقافــة االمتثــال المطبقــة لــدى البنــك. 

يطبق بنك الرياض برنامج 
اإلبالغ عن المخالفات )إطالق 

الصافرة(. ويسمح هذا 
البرنامج للموظفين، بغض 
النظر عن وظيفتهم أو لغتهم، باإلبالغ 

عن أية سلوكيات غير مشروعة أو غير 
أخالقية دون اإلفصاح هوية المبلغ.

اإلدارة

لمجموعــة  المتواصــل  الدعــم  اإلدارة  تقــدم 
لمتطلبــات  الفعــال  التنفيــذ  لضمــان  االمتثــال 
االمتثــال الخاصــة بالبنــك عبــر اتخــاذ الخطــوات 

التاليــة: األغــراض  لتحقيــق  الالزمــة 
وذات  الالزمــة  السياســات  جميــع  وضــع 

. لصلــة ا
المــوارد المالئمــة لضمــان  الحصــول علــى 

التنفيــذ. فعاليــة 
ــتراتيجيات  ــتمر الس ــر المس ــم والتطوي التقيي
ــزام  ــدم االلت ــر ع ــة بمخاط ــة الخاص المعالج

ــية. األساس
ولجنــة  اإلدارة  لمجلــس  الفــوري  اإلبــالغ 
فــي  ضعــف  نقــاط  أيــة  بشــأن  االمتثــال 

االمتثــال. عــدم  أو  الضوابــط 

القوة العاملة

كمــا هــو الحــال فــي جميــع البنــوك، تــدرك القــوة 
العاملــة أهميــة االمتثــال والفائــدة التــي يعــود بها 
علــى أمــن البنــك وعمالئــه وموظفيــه. ويتعيــن 
األدلــة  بجميــع  االلتــزام  العاملــة  القــوة  علــى 

اإلرشــادية والتوجيهــات الخاصــة بأنشــطتها.

وحدة مراقبة غسيل األموال

بوضــع  األمــوال  غســيل  مراقبــة  وحــدة  تقــوم 
ــين  ــة لتحس ــراءات الالزم ــات واإلج ــع السياس جمي
االلتــزام  إلــى  الراميــة  التشــغيلية  القواعــد 
ــادئ  ــال لمب ــة باالمتث ــم المرتبط ــن والنظ بالقواني
ــة  ــوال ومكافح ــيل األم ــة غس ــات مكافح وتوصي
ويتمثــل  العميــل.  ومعرفــة  اإلرهــاب  تمويــل 
فــي  الممارســات  تلــك  جميــع  مــن  الهــدف 
حمايــة البنــك وأعمالــه مــن االســتغالل وإســاءة 
ــادر  ــن مص ــوال م ــر أم ــبكة لتمري ــتخدام كش االس
المراقبــة  وحــدة  تفحــص  كمــا  مشــروعة.  غيــر 
ــروف  ــة ظ ــن أي ــالغ ع ــالت واإلب ــات والمعام الصفق
وحــدة  تتخــذ  المختصــة.  للســلطات  مريبــة 
المناســب  الوقــت  فــي  اإلجــراءات  المراقبــة 
النقــد  مؤسســة  متطلبــات  جميــع  الســتيفاء 
التدريــب  خطــط  وتقــدم  الســعودي  العربــي 
والتوعيــة لجميــع العامليــن لــدى البنــك بشــأن 

األمــوال. غســيل  مكافحــة 

وضع السياسة

الكامــل  االمتثــال  علــى  الريــاض  بنــك  يحــرص 
األمــوال.  غســيل  لمكافحــة  التنظيمــي  لإطــار 
وتشــتمل رؤيتــه علــى نفــس المبــدأ وهــو »خدمــة 
عــدم  حــاالت  عــن  الكشــف  فــي  الريــاض  بنــك 
األخالقيــة  المعاييــر  وتعزيــز  ومنعهــا،  االمتثــال 
العليــا وثقافــة االمتثــال«. ومــن أجــل هــذا الغــرض، 
قامــت إدارة االمتثــال لــدى البنــك بوضــع مجموعة 
ــة  ــد ذات أهمي ــي تع ــات الت ــن السياس ــة م مختلف
كبيــرة فــي ضمــان االمتثــال لقواعــد مكافحــة 
ــك  ــص تل ــم خصائ ــن أه ــن بي ــوال. وم ــيل األم غس

ــي: ــا يل ــات م السياس

ــج  ــق برنام ــان تطبي ــتقل لضم ــل المس التحلي
االمتثــال لقواعــد مكافحــة غســيل األمــوال 
والحفــاظ علــى اســتدامة تطبيقهــا بصــورة 

مالئمــة.

اليومــي  االمتثــال  مــن  والتأكــد  فحــص 
لقواعــد مكافحــة غســيل األمــوال والنظــم 
المعمــول بهــا مــن قبــل الموظــف المختص 

بمكافحــة غســيل األمــوال.

االحتفــاظ بجميــع الســجالت طبقــًا إلجراءات 
والقوانيــن  األمــوال  غســيل  مكافحــة 

بهــا.  المعمــول 

فحــص  ونظــم  المالئمــة  التدابيــر  اتخــاذ 
ــة. ــات مريب ــة تصرف ــف أي ــالت لتصني المعام

اإلبــالغ عــن أيــة تصرفــات مريبــة للجهــات 
لسياســة  طبقــًا  المختصــة  والســلطات 
والقوانيــن  األمــوال  غســيل  مكافحــة 

بهــا. المعمــول  والقواعــد  والنظــم 

ويأتــي التدريــب المتواصــل للموظفيــن ضمــن إطار 
ومكافحــة  األمــوال  غســيل  مكافحــة  قواعــد 

ــاب. ــل اإلره تموي
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•

•
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يحــرص بنــك الريــاض علــى ضمــان النجــاح فــي 
األمــوال.  غســيل  مكافحــة  مبــادرات  تنفيــذ 

علــى  العامليــن  معرفــة  وزيــادة  تعزيــز  ويأتــي 
وضــع  تــم  لذلــك  الريــاض.   بنــك  أولويــات  رأس 

ــى  ــًا عل ــد إلزامي ــذي  يع ــامل وال ــي ش ــج دريب برنام
األربعيــن  التوصيــات  مــع  ويتوافــق  الموظفيــن 
الصــادرة عــن مجموعــة العمــل المالــي، والــذي 
يضــم أطــر العمــل ثالثيــة األبعــاد الموضحــة فــي 

:)2( الشــكل 

شكل )1(: برنامج مكافحة غسيل األموال لدى بنك الرياض

شكل )2(: إطار العمل ثالثي األبعاد لدى بنك الرياض

برنامج االمتثال لبنك الرياض لمكافحة غسل األموال

المنتج

مكافحة تمويل اإلرهابمكافحة غسيل األموال

سياسات بنك الرياض

معرفة العميل

تعزيز ثقافة 
االلتزام بقواعد 

مكافحة غسيل 
األموال وتعزيز 

الصورة المؤسسية 
للبنك

الممارسة

مراقبة المعامالت لإبالغ عن أي حاالت مريبة 
أو مشتبه فيها للسلطات المختصة

االستجابة إلى جميع طلبات مؤسسة النقد 
العربي السعودي ضمن اإلطار المتفق عليه

حفظ الدفاتر والسجالت لجميع عمليات 
العناية الواجبة

العناية الواجبة

العناية الواجبة 
المتواصلة ومراقبة 

جميع المعامالت

المنهج 
االستراتيجي

تطور المخاطر

ترسيخ الممارسة في ثقافة 
المؤسسة

بشــأن  التاليــة  السياســات  الريــاض  بنــك  وضــع 
تمويــل  ومكافحــة  األمــوال  غســيل  مكافحــة 
إعــداد  تــم  وقــد  العميــل.  ومعرفــة  اإلرهــاب 
رأس  قطــاع  قبــل  مــن  التدريبــي  البرنامــج  هــذا 
البنــك،  لــدى  االمتثــال  وقطــاع  البشــري  المــال 
ويســتهدف  وخارجيــًا.  داخليــًا  تقديمــه  ويتــم 
ــي  ــا ف ــرق بم ــف الف ــن مختل ــن م ــج العاملي البرنام
ذلــك الخريجيــن الجــدد والموظفيــن القدامــى 
والمدققيــن الذيــن ســيتم تدريبهــم علــى تطبيــق 
الرؤيــة  تحقيــق  أجــل  ومــن  السياســات.  هــذه 
ــة: ــاليب التالي ــق األس ــم تطبي ــج ت ــل للبرنام األفض

مقابالت وجهًا لوجه
ورش عمل

حلقات نقاش
عروض توضيحية من قبل الخبراء

التدريب عبر اإلنترنت

أخيــرًا وليــس آخــرًا، يتعيــن علــى جميــع الموظفين 
ــف  ــي مكث ــب توجيه ــج تدري ــور برنام ــدد حض الج
ــيل  ــة غس ــات مكافح ــأن سياس ــام بش ــدة 3 أي لم
األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب. يتــم كذلــك 
تقديــم تدريــب ســنوي ونصــف ســنوي مــن قبــل 
خبــراء مكافحة غســيل األمــوال لــدى البنك. فضال 
عــن ذلــك، تعــد حمــالت التوعيــة لتحديد األنشــطة 
المشــتبه فيهــا مــن العمليــات المنتظمــة لــدى 
البنــك. يتــم تدريــب موظفــي البنــك على الكشــف 
عــن األنشــطة المشــتبه فيهــا أثنــاء مراقبــة جميع 

المعامــالت. 

تحديد المخالفات واإلبالغ عنها

ــادة  ــل زي ــن أج ــوات م ــن الخط ــدد م ــاذ ع ــم اتخ ت
غســيل  مكافحــة  لقواعــد  االمتثــال  وتعزيــز 
ــات  ــن المخالف ــالغ ع ــة اإلب ــمل عملي ــوال. وتش األم

ــي:  ــا يل م

علــى  المســتقل  االمتثــال  قســم  يشــرف 
األمــوال. غســيل  مكافحــة 

باإلشــراف  االمتثــال  قســم  رئيــس  يختــص 
األمــوال. غســيل  مكافحــة  علــى 

عندمــا يجــد أي مــن الموظفيــن المختصيــن 
أنشــطة  أيــة  األمــوال  غســيل  بمكافحــة 
يتعيــن  مهامــه،  أداء  أثنــاء  فيهــا  مشــتبه 
عليــه إبــالغ الســلطات المختصــة. ويطلــق 
علــى الموظــف اســم »مســؤول اإلبــالغ عــن 

غســيل األمــوال«. 
غســيل  عــن  اإلبــالغ  مســؤول  يســتخدم 
اإلحصائــي  التحليــل  نظــم  األمــوال 
لمكافحــة غســيل األمــوال مــن أجــل تحديــد 
األنشــطة المشــتبه فيهــا طبقــًا للقواعــد 
المعمــول بهــا إلــى جانــب مصــادر الكشــف 

األخــرى. فيهــا  المشــتبه  األنشــطة  عــن 

•

•

•

•

•
•
•
•
•
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التقريــر  إلــى  األنشــطة  تلــك  إضافــة  تتــم 
فيهــا. المشــتبه  للمعامــالت  الســعودي 

ــات  ــة للتحري ــى اإلدارة العام ــر إل ــع التقري يرف
العربــي  النقــد  ومؤسســة  الماليــة 
ــة  ــب مراقب ــن مكت ــدر كل م ــعودي. يص الس
األصــول األجنبيــة ومنظمــة األمــم المتحــدة 
واالتحــاد األوروبــي وبنــك الريــاض، عبــر نظــام 
ــم  ــتبه فيه ــراد المش ــة باألف FinScan، قائم
المراقبــة واالمتثــال  البنــك مــن أجــل  فــي 

العقوبــات. لمتطلبــات 
إليهــا  المشــار  العقوبــات  قائمــة  تشــمل 
المملكــة  فــي  المطبقــة  العقوبــات 
باســم  تعــرف  والتــي  الســعودية  العربيــة 
ــي  ــد العرب ــة النق ــوداء لمؤسس ــة الس القائم

. ي د لســعو ا

لمراقبــة  مســتقل  قســم  الريــاض  بنــك  لــدى 
ــال  ــة االمتث ــراف لجن ــع إلش ــوال يخض ــيل األم غس
مراجعــة  تتولــى  والتــي  الداخلــي  والتدقيــق 
ورفــع  منتظمــة  بصفــة  وعملياتــه  مهامــه 

العليــا. لــإدارة  تقاريرهــا 

ــل  ــة ويعم ــة قوي ــة واجب ــاض عناي ــك الري ــذ بن ينف
»معرفــة  وبيانــات  معلومــات  تحديــث  علــى 
العميــل« مــرة كل ثالثــة أعــوام علــى مســتوى 
جميــع البنــوك المراســلة طبقــًا لقواعــد مؤسســة 
غســيل  ومكافحــة  الســعودي  العربــي  النقــد 
األمــوا ل/تمويــل اإلرهــاب. إضافــة إلــى ذلــك، ينفــذ 
بالنســبة  إضافيــة  واجبــة  عنايــة  كذلــك  البنــك 
ــدول  ــي ال ــا ف ــع مقره ــي يق ــلة الت ــوك المراس للبن
عاليــة المخاطــر كمــا هــي محــددة مــن قبــل 
مجموعــة العمــل المالــي، حيــث يتــم تحديــث 

بيانــات معرفــة العميــل ســنويًا. 
المريبــة  المعامــالت  عــن  اإلبــالغ  جانــب  إلــى 
والمشــتبه فيهــا، يتــم تشــجيع جميــع الموظفين 
علــى اإلبــالغ عــن الســلوكيات غيــر األخالقيــة أو غير 
المشــروعة داخــل البنــك. إضافــة إلــى ذلــك، يطبــق 
بنــك الريــاض برنامــج اإلبالغ عــن المخالفــات )إطالق 
للموظفيــن،  البرنامــج  هــذا  ويســمح  الصافــرة(. 
بغــض النظــر عــن وظيفتهــم أو لغتهــم، باإلبــالغ 
عــن أيــة ســلوكيات غيــر مشــروعة أو غيــر أخالقيــة 
ذلــك  بعــد  يتــم  المبلــغ.  هويــة  اإلفصــاح  دون 
اســتالم جميــع الشــكاوى والبالغــات وتحليلهــا 

ــن  ــات وم ــدة البيان ــي قاع ــجيلها ف ــل تس ــن أج م
إدارة  قبــل  مــن  فيهــا  للتحقيــق  إرســالها  ثــم 
ــق  ــة التحقي ــى عملي ــي تتول ــي الت ــق الداخل التدقي
فــي كل حالــة واإلبــالغ عنهــا للســلطة العليــا ذات 

ــر.  ــزم األم ــاص إذا ل االختص

التنفيذ

يتبــع بنــك الريــاض عــدة أســاليب مــن أجــل إيجــاد 
تشــمل  أخالقيــة.  عمــل  بيئــة  علــى  والحفــاظ 

األســاليب المتبعــة لــدى البنــك تثقيــف  
الموظفيــن بشــأن أهميــة تنفيــذ سياســات البنــك 
ذات الصلــة. ومــن هــذا المنطلــق، يقــدم البنــك 
األخالقيــة  السياســات  حــول  تدريبيــًا  برنامجــًا 
للموظفيــن القائميــن والموظفيــن الجــدد فــي 

التوجيهــي.  تدريبهــم  إطــار 
تتــم كذلــك مكافــأة الموظفيــن الذيــن يقومــون 
باإلبــالغ عــن المعامالت المشــتبه فيها باســتخدام 
برنامــج إطــالق الصافــرة المشــار إليــه. إضافــة إلــى 
ــوم  ــة أو يق ــراءات القانوني ــك اإلج ــذ البن ــك، يتخ ذل
بإنهــاء خدمــة الموظفيــن الذيــن ال يفصحــون عــن 
مخالفــة قواعــد الســلوك أو يتعمــدون تقديــم 
بالغــات كاذبــة. تضمــن عمليــة التدقيــق الخارجــي 
التــي تجــرى كل ثالثــة أشــهر امتثــال بنــك الريــاض 
للنظــم فيمــا يتعلــق بتنفيــذ ممارســات مكافحــة 
بنــاء  فــي  البنــك  ومســاعدة  األمــوال  غســيل 
ســمعة قويــة أمــام الجهــات واألطــراف المعنيــة 

والحفــاظ عليهــا.

الدروس المستفادة

ــن  ــا م ــن اإلدارة العلي ــوي م ــم الق ــد الدع يع
ــج  ــال لبرنام ــذ الفع ــة للتنفي ــل الهام العوام

ــوال. ــيل األم ــة غس مكافح

•

•

•

•

العميــل«  »معرفــة  برنامــج  تطبيــق  يعــد 
األساســية  العوامــل  مــن  جيــدة  بصــورة 
ــات  ــب عملي ــث يتطل ــركة حي ــبة ألي ش بالنس
ــالء  ــات العم ــة لبيان ــم متواصل ــة وتقيي مراقب

وحســاباتهم.
المســتمر كذلــك  الداخلــي  التقييــم  يعــد 
لجميــع  بالنســبة  العوامــل  أهــم  أحــد 
الموظفيــن مــن أجــل ضمــان النجــاح فــي 
األمــوال.  غســيل  مكافحــة  برنامــج  تنفيــذ 
تعــد العنايــة الواجبــة مــن أساســيات فحــص 
عاليــة  والجهــات  الشــركات  ومعرفــة 

المخاطــر حيــث إنهــا تــؤدي إلــى زيــادة دقــة 
المراقبــة.  إجــراءات 

 يعمــل برنامــج مكافحــة غســيل األمــوال 
علــى تعزيــز ثقافــة المســاءلة عبــر إصــدار 
والجهــات  البنــك  إلدارة  دوريــة  تقاريــر 

 . لتنظيميــة ا

مــن األهميــة بمــكان متابعــة جميــع مــا يصــدر عن 
ــان  ــة وضم ــة واألجنبي ــة المحلي ــات التنظيمي الجه
أنشــطة  جميــع  علــى  وتطبيقهــا  مراعاتهــا 

وأعمــال البنــك.

•

•

•

•

إعداد:
غايدة سعد الغيطاني

األستاذ:
لبنى ريزفي سيد عاطف

الجامعة:
كلية إدارة األعمال، جامعة الملك 
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  وال يقتصــر دفــع مقابــل التســهيالت علــى النقــد 
وتقديــم الوجبــات والمشــروبات والســجائر ولكــن 
عمــل  لتســهيل  كذلــك  اســتخدامها  يمكــن 
الموظــف الحكومــي. ولكــن تــرى ســابك أنــه ال 
وتقديــم  الرشــوة  مفهــوم  بيــن  الخلــط  يجــب 
هدايــا مقبولــة، ونحــن نشــجع موظفينــا علــى 
القانونــي  المستشــار  مــن  المشــورة  طلــب 
للشــركة فــي حــال عــدم التأكــد ممــا تســمح بــه 
ــابك  ــدى س ــا. ول ــول به ــن المعم ــم والقواني النظ
المرتبطــة  الداخليــة  السياســات  مــن  العديــد 
بالرشــوة والفســاد، وتلتــزم ســابك تجــاه ضمــان 
ــاص،  ــام أو الخ ــاع الع ــي القط ــواء ف ــا، س أن عمله

وقانونــي.  ومنصــف  أخالقــي 
تشــمل سياســة ســابك للمســؤولية االجتماعيــة 

ليــس فقــط التأكــد مــن أنهــا تمــارس أعمالهــا 
بالطريقــة الصحيحــة ولكــن ضمــان أن األطــراف 
الخارجيــة التــي تعمــل معهــا، مثــل المورديــن، 
الصحيحــة  بالطريقــة  أعمالهــم  يمارســون 
الفســاد  بــأن  إيمانهــا  منطلــق  ومــن  كذلــك. 
تحــرص  واالســتقرار،  االقتصــادي  النمــو  يعــوق 
ســابك علــى ضمــان االمتثــال لسياســات مكافحــة 
الفســاد مــن ناحيــة موظفيهــا وكذلــك األطــراف 
الخارجيــة التــي تتعامــل معهــا.  كمــا وضعــت 
ــوة  ــادات الرش ــل إرش ــة مث ــات إضافي ــابك سياس س
والهدايــا والضيافــة. وتعمــل ســابك فــي إطــار 
جهــود مكافحــة الفســاد لمجموعــة العشــرين، 
ومبــادرة المنتــدى االقتصــادي العالمــي للشــراكة 

فــي مواجهــة الفســاد، ومبــادرة بيــرل. 
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شركة سابك

نبذة عن الشركة

للصناعــات  الســعودية  الشــركة  هــي  ســابك 
فــي  تعمــل  تصنيــع  شــركة  وهــي  األساســية، 
الصناعيــة  والبوليمــرات  الكيماويــات  مجــال 
واألســمدة والمعــادن. يعمــل لــدى ســابك عــدد 
 40 حاليــًا  يبلــغ  الــذي  الموظفيــن  مــن  متزايــد 
ــد  ــم. وق ــاء العال ــف أنح ــي مختل ــف ف ــف موظ أل
وصلــت عائــدات الشــركة 35.5 مليــار دوالر فــي 
نهايــة عــام 2016. ســابك هــي شــركة مســاهمة 
تــداول وتمتلــك الحكومــة  عامــة مدرجــة فــي 

أســهمها.  مــن   %70 نســبة  الســعودية 

ــوم  ــب مرس ــام 1979 بموج ــركة ع ــت الش تأسس
إلــى  النفــط  منتجــات  بتحويــل  يســمح  ملكــي 
كيماويــات وبوليمــرات وأســمدة ومعــادن مفيــدة. 
ــس  ــس مجل ــو أو رئي ــي ه ــازي القصيب ــد كان غ وق
الصناعــة  وزيــر  حينهــا  وكان  للشــركة  إدارة 
تأســيس  أدى  وقــد  المملكــة.  فــي  والكهربــاء 
شــركة ســابك إلــى تحويــل القريتيــن الصغيرتيــن، 
حديثــة  صناعيــة  مــدن  إلــى  و«ينبــع«،  »الجبيــل« 
ومتطــورة. وقــد ارتفــع إنتــاج ســابك بمــرور األعوام: 
ــى 6.5  ــركة إل ــاج الش ــل إنت ــام 1985 وص ــي ع فف
ــع  ــنوات ارتف ــس س ــك بخم ــد ذل ــن، وبع ــون ط ملي
اإلنتــاج ليصــل إلــى 13 مليــون طــن. وفــي عــام 
ــون  ــى 42 ملي ــل إل ــث وص ــاج حي ــع اإلنت 2003 ارتف
طــن، وبحلــول عــام 2012 تجــاوز إنتــاج الشــركة 60 

ــن.  ــون ط ملي
يقــع مقــر شــركة ســابك فــي مدينــة الريــاض 
بينمــا يتــم تنفيــذ معظــم العمليــات التشــغيلية 

نشــاطها  الشــركة  بــدأت  وينبــع.  الجبيــل  فــي 
ــا 60  ــًا لديه ــع، وحالي ــن المصان ــدود م ــدد مح بع
ــع  ــر مصان ــة. تنتش ــن 40 دول ــر م ــي أكث ــًا ف مصنع
الشــرق  فــي  العالــم  مســتوى  علــى  ســابك 
األوســط وأفريقيــا وآســيا المحيــط الهــادي وأوروبــا 

واألميركتيــن.
وتعتبــر شــركة ســابك مــن بيــن أكبــر شــركات 
إنتــاج الكيماويــات علــى مســتوى العالــم وهــي 
أكبــر شــركة لتصنيــع غاليكــول اإليثليــن األحــادي، 
والبولــي  كربونــات،  والبولــي  اليوريــا،  وســماد 

وغيرهــا. فنيليــن، 

الممارسات المرتبطة بالنزاهة

يحــدث الفســاد عندمــا يقــوم موظــف بإســاءة 
ــول  ــل الحص ــن أج ــة م ــلطات منصب ــتخدام س اس
ــا  ــوة عندم ــدث الرش ــررة. وتح ــر مب ــا غي ــى مزاي عل
يعــرض شــخص علــى شــخص آخــر شــيئًا للحصول 
تشــمل  أن  يمكــن  مشــروعة.  غيــر  مزايــا  علــى 
ــا والوظائــف  الرشــاوى دون حصــر النقــود والهداي
والتدريــب والعــروض السياســية بمــا يحقــق فائــدة 

للمرتشــي. 
تعــد الرشــوة مــن الســلوكيات غيــر مشــروعة على 
باســتثناء دفــع مقابــل  العالــم، ذلــك  مســتوى 
ــدول  ــض ال ــن أن بع ــم م ــى الرغ ــهيالت. وعل التس
حــول العالــم تســمح بدفــع مبالــغ لموظفــي 
ــل التســهيالت فــي حــدود مبلــغ  الحكومــة مقاب
ــواع  ــع أن ــر جمي ــابك تحظ ــركة س ــن، إال أن ش معي
الرشــاوى بمــا فــي ذلــك الدفــع مقابل التســهيالت 
بجميــع المبالــغ واألنــواع وفــي جميــع الــدول التــي 

تعمــل بهــا. 

ترى سابك أن ترسيخ الثقافة داخل المؤسسة سيؤدي إلى التزام جميع 
الموظفين من مختلف الثقافات والخلفيات بتنفيذ األعمال بالطريقة 

الصحيحة على الدوام.
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وقــد كان الدافــع وراء إصــدار تلــك اإلرشــادات مــن 
ــو  ــذا ه ــرى أن ه ــابك ت ــو أن س ــركة ه ــور الش منظ
التصــرف المالئــم. فضــال عــن ذلــك، تــرى الشــركة 
ــرة  ــة كبي ــم ذات أهمي ــات والنظ ــذه السياس أن ه
مــن أجــل حمايــة ســمعة ســابك وموظفيهــا مــن 

أي عقوبــات ماليــة أو غيــر ماليــة مثــل الســجن. 

وضع السياسة

تطبق ســابك مدونــة قواعد الســلوك واألخالقيات 
ــاالت  ــة مج ــص بثالث ــة وتخت ــمل 14 سياس ــي تش الت
وهــي: البيئــة العامــة، ومــكان العمــل، وحمايــة 
ــة  ــة بالبيئ ــابك الخاص ــة س ــص سياس ــول. وتن األص
أنــه ال يمكــن للشــركة أن تقــدم  العامــة علــى 
ــول  ــدف الحص ــخص به ــة ألي ش ــيء ذا قيم أي ش
علــى فوائــد خاصــة بالعمــل أو الحفــاظ عليهــا أو 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــروعة. إضاف ــر مش ــا غي ــق مزاي تحقي
لــدى ســابك عــدد مــن اإلرشــادات الداخليــة، علــى 
ســبيل المثــال: إذا أردت إعطــاء أي نــوع مــن الهدايــا 

لموظــف حكومــي أو غيــر حكومــي تتجــاوز مبلــغ 
بموجــب  بهــا  مصــرح  اســمية  قيمــة  أو  معيــن 
إرشــادات الهدايــا الخاصــة بالشــركة، يتعيــن عليــك 
الحصــول علــى موافقــة الشــركة. هكــذا تتعامــل 

ــن.  ــة المتعاملي ــن ناحي ــع م ــع الوض ــابك م س
ــراف  ــر باألط ــق األم ــا يتعل ــرى، عندم ــة أخ ــن ناحي م
ــن  ــمح للموظفي ــن، ال يس ــل الموردي ــة، مث الخارجي
مــن  قيمــة  بــأي  الهدايــا  مــن  نــوع  أي  بقبــول 
المورديــن. تهــدف هــذه السياســات واإلرشــادات 
إلــى منــع عامــل التأثيــر الــذي قــد يكــون للموظــف 
المــورد، حيــث إن الهدايــا قــد تؤثــر علــى  علــى 

أحكامهــم. 
المســموح  مــن  كان  إذا  المثــال،  ســبيل  علــى 
لموظــف لــدى ســابك بقبــول تلــك الهدايــا مــن 
يغيــر  أن  إلــى  ذلــك  يــؤدي  قــد  أخــرى،  شــركة 
الموظــف قــراره لصالــح تلــك الشــركة كنــوع مــن 
رد الهديــة. لــذا، تمنــع ســابك موظفيهــا الــذي 
مــن  مباشــر  بشــكل  المورديــن  مــع  يتعاملــون 
قبــول أيــة هدايــا بــأي قيمــة وذلــك لمنــع حــدوث 
بالنزاهــة. كمــا تضمــن  أيــة مخالفــات مرتبطــة 
ســابك أن جميــع المندوبيــن الذيــن يعملــون نيابــة 

عــن الشــركة يلتزمــون بهــذه السياســة. 

اســتيفاء  ضمــان  علــى  الشــركة  تحــرص  كمــا 
ــجالت  ــظ الس ــات حف ــع متطلب ــن لجمي الموظفي
والضوابــط الماليــة لدعــم التــزام الشــركة بقوانين 
مكافحــة الرشــوة. كمــا يطلــب مــن موظفــي 
ســابك تجنــب أي ســلوكيات مريبــة، فعلــى ســبيل 
ســابك  موظفــي  أحــد  مــن  طلــب  إذا  المثــال 
لشــخص  أو  مختلفــة  دولــة  فــي  مبالــغ  دفــع 
ــدم  ــه ع ــب من ــة أو طل ــي معامل ــترك ف ــر مش غي
الســؤال علــى تفاصيــل المعاملــة، يتعيــن علــى 
الموظــف تجنــب التعامــل مــع هــؤالء األشــخاص. 

تبــدأ ســابك تطبيــق مبادئهــا وتنفيــذ رســالتها مــن 
الصحيحــة  بالطريقــة  األعمــال  ممارســة  حيــث 
ــد  ــث تعتم ــا، حي ــة العلي ــتويات الوظيفي ــن المس م
ــيخ  ــي ترس ــا ف ــى قادته ــرة عل ــة كبي ــابك بدرج س
الموظفيــن  إبــالغ  ثــم  ومــن  أخالقيــة  ثقافــة 
بهــا لضمــان فهمهــم ألهميتهــا وأنهــا إحــدى 
ــم  ــا قس ــابك لديه ــا أن س ــركة. كم ــات الش أولوي
مختــص باالمتثــال القانونــي داخــل إدارة الشــؤون 

القانونيــة. 

تــرى ســابك أن ترســيخ الثقافــة داخــل المؤسســة 
ســوف يــؤدي إلــى التــزام جميــع الموظفيــن مــن 
مختلــف الثقافــات والخلفيــات بتنفيــذ األعمــال 
تلعــب  الــدوام.  علــى  الصحيحــة  بالطريقــة 
ــا،  ــة بأكمله ــذه العملي ــي ه ــًا ف ــة دورًا هام الثقاف

ويقــع علــى عاتــق الموظفيــن والمديريــن والقــادة 
الثقافــة.  تلــك  تنفيــذ  مســؤولية  الشــركة  فــي 
ــع  ــى وض ــط إل ــس فق ــابك لي ــركة س ــدف ش وته
ــيخ  ــى ترس ــًا إل ــن أيض ــات ولك ــراءات والسياس اإلج
ــزم  ــث يلت ــادة بحي ــل الق ــن قب ــة م ــة أخالقي ثقاف
الموظفــون بتنفيــذ العمــل بالطريقــة الصحيحــة 
حتــى فــي حــال غياب تلــك اإلجــراءات والسياســات.
فيمــا يلــي الخطــوات التــي اتبعتهــا شــركة ســابك 
الرشــوة  مكافحــة  سياســة  تقديــم  أجــل  مــن 

والفســاد:

وتنفيــذ  بوضــع  القــرار  الشــركة  اتخــذت  بدايــة 
السياســة.

بعــد اتخــاذ القــرار، تــم تكليــف األشــخاص 
المالئميــن بمهمــة وضــع السياســة.

امتثــال  تــم تعييــن موظــف آخــر لضمــان 
والقوانيــن. النظــم  لجميــع  السياســة 

الجهــات  ســابك  استشــارت  ثــم  مــن 
واألطــراف المعنيــة علــى مســتوى الشــركة 
تنفيذهــا  يتــم  التــي  السياســة  وشــرحت 
والســبب وراء ذلــك، ثــم أكــدت علــى تبعــات 
السياســة المقترحــة وحصلــت علــى آرائهــم 

ومالحظاتهــم.
ــابك  ــت س ــوات، قام ــك الخط ــاذ تل ــد اتخ بع

بتنفيــذ السياســة.  
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اســتعانت ســابك بعــدد مــن الطــرق مــن أجــل 
تنفيــذ تلــك السياســات بمــا فــي ذلــك التدريــب 
والتواصــل وتنفيــذ الضوابــط. كان التدريــب مــن 
الطــرق الســهلة لفهــم السياســة وتبنيهــا، حيــث 
ــاء  ــول أو إعط ــب قب ــن تجن ــى الموظفي ــن عل يتعي
والتــي تعتبــر مــن صــور  أو تســهيالت  أي هدايــا 
الرشــوة. كمــا لعــب التواصــل كذلــك دورًا أساســيًا 
ــن  ــاعد الموظفي ــث س ــة حي ــيخ السياس ــي ترس ف
بمكافحــة  المرتبطــة  القواعــد  فهــم  علــى 

الفســاد وزيــادة وعيهــم بعواقــب الفســاد.

ــي  ــرة ف ــة كبي ــط أهمي ــذ الضواب ــرًا، كان لتنفي أخي

ضمــان تمييــز أيــة تصرفــات تتــم دون الحصــول 
بالطريقــة  معهــا  والتعامــل  موافقــة،  علــى 
حــول  التدريبــي  البرنامــج  إعــداد  تــم  المالئمــة. 
القانونيــة،  اإلدارة  قبــل  مــن  الفســاد  مكافحــة 
وعبــر  تقليديــة  تدريبيــة  برامجــًا  وضعــت  حيــث 
اإلنترنــت للموظفيــن بحســب المخاطــر الملحقــة 
إلــى ذلــك،  بطبيعــة عملهــم ومكانــه. إضافــة 
تحــرص ســابك علــى عقــد ورش عمــل للموظفيــن 
بشــأن الســلوكيات الواجــب اتباعهــا عنــد مواجهة 
أي مخالفــات مثــل أعمــال الفســاد. يتــم التواصــل 
للســماح  بانتظــام  تعقــد  التــي  الحمــالت  عبــر 
المرتبطــة  الخبــرات  بتبــادل  الشــركة  لموظفــي 

بهــذه الممارســة.

ترسيخ الممارسة في ثقافة 
المؤسسة

تنفيــذ  عنــد  تحديــات  أيــة  ســابك  تواجــه  لــم   
السياســة باســتثناء تحــد واحــد وهو الفهــم. يجب 
أن يكــون لــدى كل مــن المديريــن والموظفيــن 
ــد  ــة، وق ــل السياس ــع تفاصي ــًا لجمي ــًا واضح فهم
تمكنــت الشــركة مــن تحقيــق ذلــك عبــر التدريــب 
علــى  الموظفــون  حصــل  عندمــا  والتواصــل. 
ــة  ــي المؤسس ــن ف ــع اآلخري ــوا م ــب وتواصل التدري
مــن  يمكنهــم  مــا  كل  فهــم  مــن  تمكنــوا 
علــى  والحصــول  العمــالء  أســئلة  علــى  اإلجابــة 
ثقتهــم ومــن ثــم زيــادة فعاليــة الموظفيــن فــي 

مســاعدة العمــالء وزيــادة أعمــال الشــركة.

قامــت الشــركة بعــد ذلــك بمــد نطــاق الممارســة 
على مســتوى سلســلة التوريــد باالســتعانة بتعيين 
ــن  ــارة ع ــي عب ــام ه ــت. والمه ــر اإلنترن ــام عب المه
تدريبــات حــول مكافحــة الرشــوة تقدمهــا ســابك 

بالتعــاون مــع شــركة تريــس إنترناشــيونال.  

فــي  بالفائــدة  المهــام  هــذه  تقديــم  يعــود 
مــن  والموظفيــن  والمورديــن  امتثــال  ضمــان 
الفســاد.  مكافحــة  لسياســة  اإلدارات  مختلــف 
ــا  ــا وموظفيه ــن مورديه ــركة م ــب الش ــا تطل كم
ــاد  ــة الفس ــات مكافح ــم لسياس ــار امتثاله إظه
المطبقــة لــدى الشــركة. وقــد تــم توســيع نطــاق 
ــع  ــي جمي ــي ف ــتوى العالم ــى المس ــة عل الممارس
الــدول  فــروع ومكاتــب الشــركة فــي مختلــف 
وقــد  والقوانيــن.  القيــود  نفــس  تطبــق  التــي 
ســعت الشــركة للتأكيــد علــى نظمهــا وقوانينهــا 
علــى مســتوى مختلــف الــدول عــن طريــق إصــدار 

مدونــة قواعــد ســلوك موحــدة. 

تحديد المخالفات واإلبالغ عنها

ــد  ــل تحدي ــن أج ــات م ــدة آلي ــابك بع ــتعانت س اس
واإلبــالغ  بالسياســة  مرتبطــة  مخالفــات  أيــة 
مثــل  الضوابــط  مختلــف  ذلــك  فــي  بمــا  عنهــا 
الصافــرة  إطــالق  عمليــة  أو  اإللكترونــي  البريــد 
األكبــر، بحيــث يمكــن  بالدرجــة  الســائدة  وهــي 
وغيرهــم  والمورديــن  والعمــالء  للموظفيــن 
مــن األطــراف المعنيــة اإلبــالغ عــن أيــة اعتبــارات 
رؤيــة  باالمتثــال فــي حــال  أو مخــاوف مرتبطــة 
موظــف آخــر يقــوم بفعــل غيــر مصــرح بــه، أو عنــد 

مخالفــة. أيــة  بحــدوث  العلــم 

تعمــل طريقــة اإلبــالغ التــي يطلــق عليهــا »إطــالق 
للموظفيــن  الســماح  طريــق  عــن  الصافــرة« 
ــالغ عــن أيــة مخالفــات أو حــاالت فســاد يتــم  باإلب
اكتشــافها داخــل الشــركة إلــى اإلدارة العليــا أو 
إلــى مــن بيــده الســلطة. وقد تــم اختيار اإلبــالغ عن 
طريــق إطــالق الصافــرة مــن قبــل الشــركة حيــث 
معرفــة  دون  باإلبــالغ  للموظفيــن  تســمح  إنهــا 
أي شــخص باســتثناء المســؤولين عــن العمليــة. 
وكلمــا تــم اإلبــالغ عــن أيــة شــكوك أو مخــاوف 
بســرعة كلمــا كان الوضــع أفضــل. وتنصــح ســابك 
موظفيهــا باإلبــالغ فــي أقــرب وقــت ممكــن مــع 
التأكيــد علــى الســرية فــي التعامــل مع الشــكوك 
والمخــاوف لتجنــب محــاوالت االنتقــام مــن جانــب 

ــم.  ــغ ضده المبل

التدريب

دورات تدريبية
ورش عمل

التواصل

حمالت توعية

تنفيذ الضوابط

بمساعدة مختلف 
الوحدات
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فريــق  تشــكيل  طريــق  عــن  اآلليــة  تنفيــذ  تــم 
للتحقيقــات يضــم أعضــاء ذوي خبــرة ومعرفــة 
والذيــن يتلقــون البالغــات مــن الموظفيــن. يقــوم 
ويجــري  المطلوبــة  المعلومــات  بجمــع  الفريــق 
الشــخصية  المقابــالت  طريــق  عــن  التحقيــق 

المســتندات.  وفحــص 
تصحيحيــة  إجــراءات  اقتــراح  ذلــك  بعــد  يتــم 
اتخاذهــا.  العليــا  اإلدارة  أو  للمشــرفين  يمكــن 
وفــي النهايــة، يقــدم الفريــق ردًا أو مالحظــات 
للموظــف الــذي أبلــغ عــن الشــكوك أو االشــتباه 
ــة،  ــود مخالف ــات وج ــال إثب ــي ح ــة. ف ــي مخالف ف
يتــم اإلبــالغ عنهــا للمديــر وإدارة المــوارد البشــرية 

ســابك.  لــدى  القانونيــة  واإلدارة 

التنفيذ

لــدى ســابك عــدد مــن اإلجــراءات لتنفيذ الممارســة 
والتــي تشــمل مراقبــة القيــادة ومجالــس مراجعة 
االمتثــال. يقــوم القــادة فــي الشــركة بمتابعــة 
والتحقــق مــن تنفيــذ الممارســة بصفــة دوريــة 
إلــى  الموظفيــن  امتثــال  علــى  يشــرفون  كمــا 
جانــب ضمــان اتبــاع الجميــع للسياســة ذات الصلة. 

بالسياســة  االمتثــال  مراجعــة  مجالــس  تهتــم 
المجلــس  يجتمــع  بهــا.  المرتبطــة  والقضايــا 
دوريــًا لمناقشــة فعاليــة االمتثــال للسياســة وأيــة 

صلــة.  ذات  أنشــطة 

عنــد إجــراء ســابك لتحقيقــات فــي أي مخالفــة، 
يتــم تقييــم كل تحقيــق بنــاء علــى مــدى أهميتــه 

واســتحقاقه. 

حيــث يتــم تقييــم عمليــات التحقيــق تبعــًا لمــدى 
خطورتهــا، ومــا إذا كانــت المخالفــة متعمــدة، 

والســبب وراء ارتكابهــا. 

ــه  ــا دون علم ــأ م ــخص خط ــب أي ش ــا يرتك عندم
بأنــه خطــأ، تعتبــر الواقعــة حادثــًا ويتــم التعامــل 
معهــا بطريقــة معينــة، ولكــن إذا كان ارتــكاب 
التعامــل  يتــم  ومعرفــة،  عمــد  عــن  الخطــأ 
مــع المخالفــة بطريقــة أخــرى. عندمــا يرتكــب 
ــذا  ــي ه ــركة ف ــر الش ــاد، تنظ ــال فس ــخص أعم ش
نــوع  أي  بشــأن  القــرار  التخــاذ  وتبعاتــه  العمــل 
ــك  ــاذ ذل ــم اتخ ــذه. ويت ــب تنفي ــراءات يج ــن اإلج م
ــاء علــى حــاالت مشــابهة ســابقة ومــدى  القــرار بن

المخالفــة.  خطــورة 

ــابك  ــا س ــي تأخذه ــل الت ــن العوام ــد م ــة العدي ثم
بعيــن االعتبــار عندمــا يتعلــق األمــر بالتنفيــذ. وتقــع 
مســؤولية تنفيــذ الممارســة علــى عاتــق مجموعة 
البشــرية،  المــوارد  إدارة  داخــل  العامليــن  مــن 

وفريــق األعمــال، واإلدارة القانونيــة. 

ويعمــل هــؤالء معــًا مــن أجــل اتخــاذ القــرار بشــأن 
نــوع اإلجــراء الــذي ترغــب الشــركة فــي اتباعــه مــن 
تغييــرات  أيــة  وإجــراء  الممارســة  تنفيــذ  أجــل 

الزمة إن وجدت.  

الدروس المستفادة

مــن بيــن الــدروس المســتفادة مــن هــذه الدراســة 
والتــي قــد تكــون هامــة بالنســبة لشــركات أخــرى 
عنــد تنفيــذ سياســات مكافحــة الرشــوة والفســاد 

مــا يلــي:

احتياجــات  بحــث  الشــركة  علــى  يتعيــن 
المعنيــة لديهــا ودراســة ضــرورة  األطــراف 

االحتياجــات. تلــك  لتلبيــة  سياســة  وضــع 

منهجيــة  وضــع  الشــركة  علــى  يتعيــن 
إلــى  األفــكار  تحويــل  أجــل  مــن  فعالــة 

جيــدة. ممارســات 

ــة  ــات وثيق ــاء عالق ــركة بن ــى الش ــن عل يتعي
مــع الموظفيــن وتمكينهــم مــن اإلبــالغ عــن 

ــة. ــات بأريحي ــكوك أو مخالف ــة ش أي

وفــي النهايــة، يتعيــن علــى الشــركة ضمــان 
امتثــال  علــى  واإلشــراف  الممارســة  تنفيــذ 

الموظفيــن.

إعداد:
مها العيسى وسارة المجبل

األستاذ:
د. جولي صهني

الجامعة:
جامعة األمير سلطان

اتخاذ القرار

التنفيذوضع السياسة

مشاركة التحقق
الجهات المعنية

تحرص سابك على عقد ورش 
عمل للموظفين

بشأن السلوكيات الواجب 
اتباعها عند

مواجهة أي مخالفات مثل أعمال الفساد.

•

•

•

•
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 اسم الشركة
 المقر الرئيسي
 القطاع
 عدد الموظفين )2016(
 العائد السنوي
 النوع

مجموعة سامبا المالية
الرياض، المملكة العربية السعودية

العمل المصرفي
3,280

7.76 مليار ريال سعودي )2017(
شركة مدرجة في البورصة

نبذة عن الشركة

 12 فــي  الماليــة  ســامبا  مجموعــة  تأسســت 
فبرايــر 1980 لالســتحواذ علــى فــروع ســيتي بنــك 
لهــا  كان  والتــي  وجــدة،  الريــاض  فــي  القائمــة 
ــذ  ــعودية من ــة الس ــة العربي ــي المملك ــورًا ف حض
البنــك  دمــج  تــم   ،1999 عــام  فــي   .1955 عــام 
ــد  ــامبا وق ــة س ــع مجموع ــد م ــعودي المتح الس
نتــج عــن عمليــة الدمــج أكبــر البنــوك وأعالهــا قيمة 
وأكثرهــا ربحيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط. 

مجموعــات  مــن  واحــدة  حاليــا  ســامبا  تعــد 
ــة  ــة العربي ــي المملك ــدة ف ــة الرائ ــات المالي الخدم
مســتوى  علــى  خدمــات  وتقــدم  الســعودية 
عالمــي لتلبيــة االحتياجــات الماليــة لعمالئهــا مــن 
الشــركات والمؤسســات واألفــراد فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وأوروبــا وجنــوب آســيا. وقــد وصــل 
صافــي دخــل المجموعــة خــالل األشــهر التســعة 
ريــال  مليــار   3.8 إلــى   2017 عــام  مــن  األولــى 
ســامبا  مجموعــة  خدمــات  وتشــمل  ســعودي. 
الخدمــات الخاصــة، والخدمــات البنكيــة الهاتفيــة، 
والقــروض االئتمانيــة، واإليــداع النقــدي باســتخدام 

الصــراف اآللــي، وغيرهــا مــن الخدمــات.

ســوف تتناول دراســة الحالة ممارســات وسياســات 
مكافحــة غســيل األمــوال التــي تتبعهــا مجموعــة 

سامبا.

وصف الممارسات المرتبطة بالنزاهة

التابعــة  والشــركات  ســامبا  مجموعــة  تحــرص 
لهــا وفروعهــا حــول العالــم علــى منــع إســاءة 
اســتخدام عملياتهــا فــي أعمــال غســيل األمــوال 
مجموعــة  وتتمتــع  األخــرى.  الماليــة  والجرائــم 
ســامبا بســمعة قويــة كشــركة تقديــم خدمــات 
تلتــزم  بالثقــة. لذلــك  مصرفيــة وماليــة جديــرة 
ســامبا بتطبيــق أعلــى معاييــر النزاهــة والســمعة 
الحســنة فيمــا يتعلــق بمكافحــة غســيل األمــوال 
فــي جميــع األســواق والــدول التــي تعمــل بهــا. 
ضمــان  فــي  ســامبا  ترغــب  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
امتثالهــا لجميــع القوانيــن والقواعــد والمعاييــر 
غســيل  بمكافحــة  والمرتبطــة  بهــا  المعمــول 
األمــوال. كمــا تحــرص ســامبا علــى ضمــان الحماية 
ضــد اســتغالل خدماتهــا كقنــوات لمعامــالت غيــر 
مشــروعة والتــي تنشــأ عــن غســيل األمــوال وأي 
أنشــطة إجراميــة أخــرى وتحقيــق أعلــى مســتوى 
ــر  ــا ذك ــع م ــد كان جمي ــظ. وق ــن التيق ــن م ممك
أعــاله بمثابــة دوافــع لمجموعــة ســامبا مــن أجــل 
قــوي  أمــوال  غســيل  مكافحــة  برنامــج  تنفيــذ 
واإلجــراءات.  السياســات  مــن  مجموعــة  يضــم 
غســيل  مكافحــة  برامــج  تنفيــذ  أجــل  ومــن 
أمــوال قويــة، يجــب أن تشــمل تلــك البرامــج عــدة 

سياســات وإجــراءات وهــي كمــا يلــي:
ــن  ــل« م ــة العمي ــراءات »معرف ــات وإج ــد سياس تع
العوامــل الهامــة فــي برامــج مكافحــة غســيل 
ــدى  ــل« ل ــة العمي ــادئ »معرف ــدف مب ــوال. ته األم

ــامبا  ــول س ــان حص ــى ضم ــة إل ــة عام ــامبا بصف س
والدرايــة  العمــالء  حــول  كافيــة  معرفــة  علــى 
أدنــاه   )2( الشــكل  يوضــح  أعمالهــم.  بطبيعــة 
العناصــر الرئيســية فــي سياســة معرفــة العميــل. 

والعنصــر األول هــو سياســة قبــول العميــل والتــي 
تنطبــق علــى جميــع العالقــات بغــض النظــر عــن 
نــوع األعمــال التــي تنتمــي إليهــا. يأتــي بعــد ذلــك 
برنامــج تحديــد هويــة العميــل، وتقــع المســؤولية 
علــى الفــرع ومديــري العالقــات لضمــان تنفيــذ 
ــد  ــة عن ــد الهوي ــات تحدي ــع متطلب ــل لجمي العمي
فتــح حســاب أولــي. بعــد قبــول العميــل والحصول 
العنايــة  تنفيــذ  يتعيــن  المطلوبــة،  األوراق  علــى 

ــة.  ــتوى العالق ــى مس ــة عل الواجب
وموظفــي  العالقــات  مديــري  علــى  ويتعيــن 
ممثلــي  وجميــع  األعمــال  ومديــري  الحســابات 
خدمــة العمــالء تنفيــذ العنايــة الواجبــة المعياريــة 
إلــى  إضافــة  العمــالء.  مخاطــر  لتقييــم  طبقــًا 
تنفيــذ  الســعودية  البنــوك  مــن  يطلــب  ذلــك، 
منهــج يســتند إلــى المخاطــر فــي تصميــم برنامــج 

األمــوال.  غســيل  مكافحــة 

وضعت مجموعة 
سامبا المالية سياسات 

وإجراءات مرتبطة بمكافحة 
غسيل األموال ومكافحة 

تمويل اإلرهاب

معرفة 
العميل وتطبيق 

منهج طبقًا 
للمخاطر

المراقبة وإعداد 
التقارير

حفظ 
السجالت

تدريب
 العاملين

التقييم الذاتي 
لألعمال

مبادئ برنامج مكافحة غسل األموال 

دراسة الحالة الثالثة
ممارسات مكافحة غسيل األموال
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تلــك  الحفــاظ علــى  إلــى  المنهــج  يهــدف هــذا 
عمليــات  وإجــراء  الســيطرة  تحــت  المخاطــر 

الدوريــة. والمراجعــة  التقييــم 

المراقبة واإلبالغ

يتعيــن علــى جميــع الموظفيــن التعــرف علــى 
والتحقيــق فــي المعامــالت أو ســلوكيات العمــالء 
غيــر المعتــادة واإلبــالغ عــن أيــة ســلوكيات مشــتبه 
ــاًل  ــوال. فض ــيل األم ــة غس ــدة مكافح ــا لوح فيه
عــن ذلــك، تتبــع مجموعــة ســامبا منهجــًا يعتمــد 
ــات  ــام برمجي ــتخدام نظ ــر اس ــر عب ــى المخاط عل
أجــل  مــن  األمــوال  غســيل  بمكافحــة  مختــص 
إدارة التنبيهــات واالمتثــال للمتطلبــات التنظيميــة. 
يعمــل النظــام علــى مراقبــة أنشــطة العمــالء 
طبقــًا لتصنيــف معامــالت العمــالء بحيــث يراقــب 
تطبيــق  ويتــم  كثــب  عــن  العمــالء  معامــالت 
عمليــات مراقبــة طبقــًا لســيناريوهات أو قواعــد 
الســيناريوهات  تحديــد  يتــم  حيــث  معينــة، 
المعامــالت  أنمــاط  علــى  للتعــرف  المالئمــة 

المشــتبه فيهــا. 
 

وضع السياسة

تخضــع جميــع البنــوك وشــركات التأميــن فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية لرقابــة مؤسســة 
ــزم  ــب أن تلت ــك، يج ــعودي. لذل ــي الس ــد العرب النق

ــي  ــد الت ــاع القواع ــعودية باتب ــوك الس ــع البن جمي
مجموعــة  وضعــت  وقــد  المؤسســة.  تصدرهــا 
صارمــة  وإجــراءات  سياســات  الماليــة  ســامبا 
تمويــل  ومكافحــة  األمــوال  غســيل  لمكافحــة 
اإلرهــاب طبقــًا لقانــون مكافحــة غســيل األمــوال 
العربــي  النقــد  مؤسســة  وقواعــد  الســعودي 
الســعودي وتوصيــات مجموعــة العمــل المالــي 
الدوليــة. كمــا تســتعين ســامبا بالمــوارد الداخليــة 
ــا  ــار إليه ــدة المش ــات الجدي ــع السياس ــم وض لدع

فــي الشــكل )3(.
االمتثــال  وحــدة  لــدى  الموظفــون  يتولــى 
مجموعــة  فــي  األمــوال  غســيل  ومكافحــة 
ســامبا مســؤولية وضــع السياســات واإلجــراءات 
هــم  واألعمــال  المنتجــات  رؤســاء  يعتبــر  بينمــا 
عناصــر تنفيــذ تلــك السياســات. ُتوضــع السياســات 
داخليــًا  ســامبا  مجموعــة  لــدى  والضوابــط 
»معرفــة  سياســة  السياســات  تلــك  وتشــمل 
ــن،  ــب الموظفي ــة، وتدري ــج المراقب ــل«، وبرام العمي
ــار  ــا، واالختب ــتبه فيه ــطة المش ــن األنش ــالغ ع واإلب
غســيل  لمكافحــة  االمتثــال  يلعــب  المســتقل. 
ماليــة،  مؤسســة  أي  فــي  هامــًا  دورًا  األمــوال 
درايــة  علــى  ســامبا  موظفــي  جميــع  ويصبــح 
خــالل  مــن  األمــوال  غســيل  مكافحــة  بعمليــة 
الــدورات التدريبيــة المكثفــة للموظفيــن والتــي 

منتظمــة.  بصفــة  تعقــد 

يطبق بنك الرياض برنامج 
اإلبالغ عن المخالفات )إطالق 

الصافرة(. ويسمح هذا 
البرنامج للموظفين، بغض 
النظر عن وظيفتهم أو لغتهم، باإلبالغ 

عن أية سلوكيات غير مشروعة أو غير 
أخالقية دون اإلفصاح هوية المبلغ.

برنامج تعريف سياسة قبول العمالء
هوية العمالء

العناية الواجبة 
تقييم المخاطروتصنيف المعامالت

شكل )2(: عناصر سياسة معرفة العميل

تعيين مسؤول 
وحدة مكافحة 

غسيل األموال
نظام مكافحة موارد بشريةتشكيل لجنة 

غسل األموال
اإلجراءات 

والسياسات

شكل )3(: الموارد الداخلية 

ترسيخ الممارسة في ثقافة المؤسسة

ســامبا  لــدى  بهــا  المعمــول  للسياســة  طبقــًا 
العربــي  النقــد  مؤسســة  وقواعــد  ونظــم 
الســعودي، يجــب تدريــب جميــع موظفــي البنــك 
كل  وتتحمــل  األمــوال.  غســيل  مكافحــة  علــى 
ــة  ــركة تابع ــي وش ــرع خارج ــال وف ــة أعم مجموع
مســؤولية تطبيــق تدريــب علــى مكافحــة غســيل 
خطــة  ضمــن  والعقوبــات  واالمتثــال  األمــوال 

بهــا.  الخاصــة  الشــاملة  التدريــب 
وضعــت مجموعــة ســامبا برامــج تدريبيــة شــاملة 
ــب  ــب التدري ــى جان ــدد إل ــن الج ــع الموظفي لجمي
التــي  المعلومــات  تحديــث  ودورات  المنتظــم 
ــم  ــم تقدي ــا يت ــن. كم ــن الحاليي ــدم للموظفي تق
الذيــن  للموظفيــن  متخصصــة  تدريبيــة  دورات 
يتعاملــون مــع العمــالء مباشــرة، والعامليــن فــي 
مجــاالت الرقابــة الداخليــة والعمليــات التشــغيلية، 
ومــدراء العالقــات المصرفيــة الخاصــة. ويتولــى 
موظــف امتثــال األعمــال مســؤولية ضمــان تدريــب 
متطلبــات  بشــأن  األعمــال  مجموعــات  وتوعيــة 
تمويــل  ومكافحــة  األمــوال  غســيل  مكافحــة 
الصلــة.  ذات  المســائل  مــن  وغيرهــا  اإلرهــاب 

ــي:  ــا يل ــب م ــود التدري ــض جه ــمل بع وتش

األعمــال  امتثــال  مســؤول  علــى  يتعيــن 
ضمــان أن مجموعــات األعمــال تنفــذ تدريــب 
الموظفيــن الجــدد بشــأن مكافحــة غســيل 

والعقوبــات. واالمتثــال  األمــوال 

يتعيــن علــى مســؤول امتثــال األعمــال ضمان 
ــي  ــار ف ــي االختب ــدد ف ــن الج ــاح الموظفي نج
نهايــة الــدورة التدريبيــة خــالل العــام األول 

مــن تعيينهــم.

يتعيــن علــى مســؤول امتثــال األعمــال التأكد 
مــن اســتيفاء مجموعــات األعمــال لمتطلبات 
ــيل  ــة غس ــأن مكافح ــة بش ــدورات التدريبي ال

األمــوال واالمتثــال.

األعمــال  امتثــال  مســؤول  علــى  يتعيــن 
الصلــة. ذات  التدريــب  بمــواد  االحتفــاظ 

يتولــى مســؤول االمتثــال لمكافحــة غســيل 
مســؤولية  عنــه،  ينــوب  مــن  أو  األمــوال، 

التدريــب. بســجالت  االحتفــاظ 

ــؤولية  ــال مس ــال األعم ــؤول امتث ــى مس يتول
إلــى  التدريبيــة  البرامــج  تقديــم نســخ عــن 
غســيل  لمكافحــة  االمتثــال  مســؤول 

األمــوال.

ــتفادة  ــالل االس ــن خ ــات م ــك التحدي ــاول تل ــم تن ت
بشــكل أفضــل مــن المــوارد المتاحــة ، باســتخدام 
غســيل  لمكافحــة  تكنولوجيــا  برامــج  أحــدث 
الخبــرة  وذوي  المهنييــن  وتوظيــف  األمــوال، 
لتدريــب الموظفيــن. يهــدف برنامــج تدريــب ســامبا 
بممارســات  الموظفيــن  جميــع  تعريــف  إلــى 
ــر  ــوال، وبمعايي ــيل األم ــة غس ــات مكافح وسياس
االمتثــال بالقواعــد التــي تنظــم عمليــات مكافحة 

غســيل األمــوال.

•

•

•

•

•

•
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تحديد المخالفات واإلبالغ عنها

قــد يتــورط العمــالء، ســواء عمــدًا أو دون عمــد، 
ــد  ــالل العدي ــن خ ــوال م ــيل األم ــطة غس ــي أنش ف
جميــع  علــى  يتعيــن  لذلــك،  المعامــالت.  مــن 
اليقظــة  علــى  والحفــاظ  االنتبــاه  الموظفيــن 
الدائمــة والكشــف عــن أيــة معامــالت غيــر معتادة 
ــي  ــالغ ف ــم اإلب ــن ث ــرية وم ــي س ــا ف ــث فيه والبح
حالــة االشــتباه فيهــا إلــى وحــدة مكافحة غســيل 

األمــوال. 
مراقبــة  مســؤولية  ســامبا  مجموعــة  تتولــى 
الحســابات ال ســيما التــي تــم فتحهــا مؤخــرًا. فــي 
حــال وجــود تنبيــه علــى نظــام مكافحــة غســيل 
األمــوال، يتعيــن علــى وحــدة مكافحــة غســيل 
ــة  ــم المعامل ــر وتقيي ــي األم ــق ف ــوال التحقي األم
طبيعيــة  كانــت  إذا  مــا  بشــأن  القــرار  واتخــاذ 
التنبيــه علــى  ومنطقيــة أم ال. فــي حــال ظهــر 
نظــام العقوبــات الدوليــة، يتــم اتخــاذ العنايــة 
العامليــن  مــن  كل  ويتحمــل  الالزمــة.  الواجبــة 
لــدى مجموعــة ســامبا مســؤولية اإلبــالغ عــن أيــة 
ــؤول  ــا لمس ــتبه فيه ــلوكيات مش ــالت أو س معام
لوحــدة  أو  األمــوال  غســيل  لمكافحــة  االمتثــال 

مكافحــة غســيل األمــوال.
ــن  ــوم عاملي ــة، يق ــن المخالف ــالغ ع ــال اإلب ــي ح ف
فــي وحــدة مكافحــة غســيل األمــوال بمســاعدة 
وتوجيــه الموظــف. ومــن ثــم يقــوم موظفــي 
بالتحقيــق  األمــوال  غســيل  مكافحــة  وحــدة 

ــات  ــى المعلوم ــاء عل ــرار بن ــاذ الق ــر واتخ ــي األم ف
المتاحــة. تقــوم وحــدة مكافحــة غســيل األمــوال 
إذا  الســعودية  المالــي  التحقيــق  وحــدة  بإبــالغ 

توصلــت إلــى أن المعاملــة مشــتبه فيهــا.

التنفيذ

ــر  ــة عب ــذ الممارس ــامبا تنفي ــة س ــن مجموع تضم
تحديــد األدوار والمســؤوليات والتعيينات الرســمية:

ســلطة  يعــد  القطــري  االمتثــال  مســؤول 
. مســتقلة

تشــرف لجنــة االمتثــال القطريــة المركزيــة 
مســتوى  علــى  االمتثــال  أنشــطة  علــى 

الدولــة. 

غســيل  لمكافحــة  االمتثــال  مســؤول  يتولــى 
األمــوال لــدى مجموعــة ســامبا مســؤولية إدارة 
برنامــج مكافحــة غســيل األمــوال والتأكــد مــن 
األمــوال  غســيل  مكافحــة  سياســة  تطبيــق 
مجموعــة  تعيــن  ذلــك،  إلــى  إضافــة  بفعاليــة. 
ــة  ــن لمراجع ــن وخارجيي ــن داخليي ــامبا مدققي س
أنشــطتها وعملياتهــا وإجراءاتهــا مــن أجــل تقييم 
المخاطــر والضوابــط الداخليــة وضمــان االمتثــال 
لقواعــد مؤسســة النقــد العربــي الســعودي التــي 

تحكــم مكافحــة غســيل األمــوال. 
يوضــح الشــكل )5( عناصــر المراجعــة الداخليــة 
والخارجيــة. تشــتمل عمليــات المراجعــة الداخليــة 
المراجعــة  لألعمــال،  الذاتــي  التقييــم  علــى: 
الســنوية لألعمــال فيمــا يتعلــق بمكافحــة غســيل 
ســامبا،  مجموعــة  امتثــال  ومراجعــة  األمــوال، 
علــى  ويتعيــن  والمخاطــر.  التدقيــق  ومراجعــة 
ــم  ــراء تقيي ــامبا إج ــدى س ــال ل ــة أعم كل مجموع
ذاتــي ربــع ســنوي باســتخدام مصفوفــة التقييــم 
مهــام  لجميــع  والرقابــة  للمخاطــر  الذاتــي 

وحداتهــا.  ومســؤوليات 

يهدف البرنامج التدريبي 
لدى مجموعة سامبا إلى 

التأكد من أن جميع العاملين 
لديهم خلفية ومعرفة 

كافية عن ممارسات مكافحة غسيل 
األموال وحول السياسات ومعايير االمتثال 

للنظم والقوانين التي تحكم عملية 
مكافحة غسيل األموال.

•

•

التقييم الذاتي لألعمال

السنوية لألعمال فيما يتعلق 
بمكافحة غسيل األموال

مراجعة سامبا لالمتثال

تدقيق المخاطر والمراجعة

المدققون الخارجيون

المراجعة الداخلية

المراجعة الخارجية

إعداد:
فلوة الرومي 

ربى الثنيان
ريم القرني

األستاذ:
د. جولي صهني

الجامعة:
جامعة األمير سلطان

تقــوم وحــدة مكافحــة غســيل األمــوال بمراجعــة 
التنفيــذ  لضمــان  األعمــال  لمجموعــات  ســنوية 
ــة  ــات مكافح ــد وسياس ــزام بقواع ــم وااللت المالئ
غســيل األمــوال. ويقــوم مســؤول امتثــال األعمــال 
مــن  لــكل  دوريــة  عشــوائية  مراجعــة  بإجــراء 
وحــدات األعمــال لضمــان أن نتائــج اختبــار التقييــم 
بمتطلبــات  تلتــزم  والرقابــة  للمخاطــر  الذاتــي 

االمتثــال لمكافحــة غســيل األمــوال.

يتــم تنفيــذ التدقيــق الخارجــي مــن قبــل مدققين 
ــات  ــة ومالحظ ــك نتيج ــد ذل ــل بع ــن. ُترَس خارجيي
مســؤول  إلــى  الخارجييــن  المدققيــن  مراجعــة 
االمتثــال لمكافحــة غســيل األمــوال والــذي يرفــع 

ــر بهــا إلــى رئيــس وحــدة االمتثــال.  تقري

الدروس المستفادة

الخطيــرة،  القضايــا  مــن  األمــوال  غســيل  يعــد 
المعنيــة  واألطــراف  الجهــات  جميــع  وتتحمــل 
مســؤولية إدراك مخاطــر غســيل األمــوال وتأثيرهــا 
المجتمــع.  علــى االقتصــاد والحكومــة وصحــة 
قــد يتــورط البعــض بــدون علــم أو تعمــد فــي 
غســيل األمــوال. لذلــك ينبغــي علــى المؤسســات 
الماليــة تثقيــف النــاس وحمايتهــم مــن التــورط 

ــوال.  ــيل األم ــي غس ف

ــة  ــات المالي ــوك والمؤسس ــى البن ــن عل ــا يتعي كم
مواصلــة تطويــر سياســاتها للحفــاظ علــى فعالية 

برامــج مكافحــة غســيل األمــوال لديهــا.
البنــوك  لجميــع  الداخليــة  السياســات  تســتند 
والمؤسســات الماليــة الســعودية إلــى القانــون 

ــن  ــوال، وقواني ــيل األم ــة غس ــعودي لمكافح الس
وتوصيــات  الســعودي  العربــي  النقــد  مؤسســة 
مكافحــة  وقواعــد  المالــي  العمــل  مجموعــة 

األمــوال. غســيل 

ال تنطبــق قوانيــن مكافحــة غســيل األمــوال علــى 
علــى  كذلــك  تنطبــق  ولكــن  فقــط  المجرميــن 
المتورطيــن  وموظفيهــا  الماليــة  المؤسســات 
البنــوك  تخضــع  لذلــك  المعامــالت.  تلــك  فــي 
والمؤسســات الماليــة ككل للعقوبــات ســواء كان 

لديهــا علــم بغســيل األمــوال مــن عدمــه.
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 اسم الشركة
 المقر الرئيسي
 القطاع
 عدد الموظفين )2016(
 العائد السنوي
 النوع

بنك أبوظبي التجاري
أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

العمل المصرفي
 6,600

)which currency( إجمالي األصول 148 مليار
شركة عامة مدرجة في البورصة

دراسة الحالة الخامسة
ممارسات مكافحة غسيل األموال

بنك أبوظبي التجاري

نبذة عن الشركة
مســاهمة  شــركة  هــو  التجــاري  أبوظبــي  بنــك 
عامــة ذات مســؤولية محــدودة. تأســس البنــك 
فــي أبوظبــي عــام 1975 مــن أجــل تنفيــذ األعمــال 
شــبكة  عبــر  واالســتثمارية  التجاريــة  المصرفيــة 
33 فرعــًا منتشــرة فــي مختلــف أنحــاء  تشــمل 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة باإلضافــة إلــى 
فرعيــن فــي الهنــد ووحــدة مصرفيــة خارجية في 

ــك  ــن البن ــمه م ــك اس ــر البن ــد غي ــان. وق ــزر كايم ج
التجــاري  أبوظبــي  بنــك  إلــى  الخليجــي  التجــاري 
بعــد عمليــة الدمــج مــع بنــك اإلمــارات التجــاري 
والبنــك االتحــادي التجــاري فــي األول مــن شــهر 

يوليــو عــام 1985. 

بنــك أبوظبــي التجــاري هــو شــركة عامــة مدرجــة 
ــهمه  ــن أس ــبة 65% م ــي نس ــارة أبوظب ــك إم وتمتل
ــي  ــك باق ــتثمار. وتمتل ــي لالس ــس أبوظب ــر مجل عب
واألفــراد.  المؤسســات  مــن  غيرهــا  األســهم 
الملكيــة  هيــكل  أدنــاه   )1( الشــكل  ويوضــح 

بالبنــك. الخــاص 

مجلس أبوظبي لالستثمار %62.52

شركات وأفراد وأعضاء األسرة الحاكمة %22.60 

مستثمرون أجانب %14.88

إمــارة  فــي  التجــاري  أبوظبــي  بنــك  مقــر  يقــع 
ويمتلــك  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  أبوظبــي، 
ــي  ــًا ف ــن 48 فرع ــة م ــبكة مكون ــوم ش ــك الي البن
اإلمــارات العربيــة المتحــدة و3 فــروع فــي الخــارج؛ 
ــة  ــدن، المملك ــي لن ــًا ف ــد وفرع ــي الهن ــن ف فرعي
موظــف   6600 البنــك  لــدى  يعمــل  المتحــدة. 
ويقــدم خدمــات مصرفيــة تقليدية وإســالمية بما 
فــي ذلــك اإليداعــات والقــروض وبطاقــات االئتمــان 
واســتثمارات  المحافــظ،  وإدارة  األصــول  وإدارة 
القطاعــات  مختلــف  فــي  الخاصــة  األســهم 
والخدمــات المصرفيــة االســتثمارية بمــا فــي ذلــك 
التمويــل المؤسســي واالستشــارات االســتثمارية 
االكتتــاب  وعمليــات  واالســتحواذ،  الدمــج  بشــأن 
الجهــات  بأمــوال  يتعلــق  فيمــا  األولــي.  العــام 
المعنيــة والرســملة الســوقية، يعتبــر بنــك أبوظبي 
التجــاري أكبــر بنــك فــي الدولــة، واعتبــارًا مــن الربــع 
الثالــث لســنة 2017، وصــل إجمالــي قيمــة األصــول 
الدخــل  وإجمالــي  درهــم  مليــار   259.239 إلــى 
يتعلــق  فيمــا  درهــم.  مليــار   7,530 التشــغيلي 
بــاألداء بقيــاس العوائــد علــى األصــول، كان هنــاك 
وتذبــذب  االقتصــادي  لالنحســار  نتيجــة  تذبــذب 
ســعر النفــط. تتمثــل رســالة البنــك فــي التركيــز 
ــات  ــم منتج ــق تقدي ــن طري ــالء ع ــا العم ــى رض عل
مبتكــرة وخدمــات ذات جــودة ممتــازة. وتتمثــل 
رؤيتــه فــي أن يصبــح البنــك األفضــل فــي تقديــم 
المصرفــي  القطــاع  فــي  المصرفيــة  الخدمــات 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــن طريــق 
والتنافســية  والنزاهــة  االبتــكار  علــى  التأكيــد 

.)2017 والعليــان  وعــواودة  )العمــري 

عملياتــه  فــي  تحســينات  إجــراء  أجــل  ومــن 
ــك  ــكل البن ــات، ش ــث األخالقي ــن حي ــغيلية م التش
دورًا  تلعــب  التــي  المؤسســية  الحوكمــة  لجنــة 
ممارســات  تنفيــذ  عمليــة  مراقبــة  فــي  هامــًا 

المؤسســية. الحوكمــة 
فضــاًل عــن ذلــك، وضــع البنــك كذلــك فــي االعتبــار 
المؤسســية.  بالحوكمــة  المرتبطــة  الرعايــات 
معاييــر  بأعلــى  التجــاري  أبوظبــي  بنــك  ويلتــزم 
البنــك  يتبنــى  كمــا  المؤسســية،  الحوكمــة 
ــص  ــي ين ــك الت ــوق تل ــي تف ــات الت ــًا الممارس طوع
عليهــا القانــون، ويعمــل علــى تعزيــز وتحســين 

مبــادئ وأطــر الحوكمــة عــن طريــق التركيــز علــى 
الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة واإلنصــاف. ويــرى 
البنــك أن تطبيــق مســتويات عاليــة مــن الحوكمــة 
ســوف يســهم فــي تحقيــق النجــاح طويــل األجل، 
األمــر الــذي ســيحفز الثقــة والتواصــل مــع الجهات 
المعنيــة ويعــزز ثقافــة إدارة المخاطــر. ومــن هــذا 
وحداتــه  بجميــع  البنــك  لــدى  يتوفــر  المنطلــق، 
سياســات وممارســات وإجــراءات حوكمــة واضحــة 
ــع  ــاري بمن ــي التج ــك أبوظب ــزم بن ــة. يلت ومفهوم
ــهيل  ــل تس ــن أج ــه م ــه وخدمات ــتغالل منتجات اس
ــات  ــع سياس ــد وض ــروعة، وق ــر المش ــطة غي األنش
وإجــراءات لمكافحــة غســيل األمــوال ومكافحــة 

ــاب.  ــل اإلره تموي

 
الممارسات المرتبطة بالنزاهة

قــد يعمــل النظــام المالــي لدولــة مــا علــى جــذب 
مــن  المصرفــي  القطــاع  الســتغالل  المجرميــن 
أجــل إضفــاء الشــرعية علــى النقــود التــي يتــم 
ــة.  ــروعة وإجرامي ــر مش ــطة غي ــن أنش ــا م جمعه
إلــى تحويــل األمــوال  المجرميــن دائمــًا  يهــدف 
التــي يتحصلــون عليهــا مــن مصــادر غيــر مشــروعة 
إلــى شــكل مــن أشــكال اإليداعــات البنكيــة والتــي 
يمكــن اســتخدامها دون أيــة شــبهات قانونيــة. 
يعــرف ذلــك باســم غســيل األمــوال. ومــن هــذا 
ــة  ــات مكافح ــركة سياس ــت الش ــق، وضع المنطل
ــن  ــل م ــة العمي ــراءات معرف ــوال وإج ــيل األم غس
أجــل منــع أنشــطة غســيل األمــوال واإلبــالغ عنهــا. 
ــة  ــة مكافح ــي لسياس ــوع األساس ــز الموض ويرك

ــل.  ــة العمي ــى معرف ــوال عل ــيل األم غس

تعــد الخاصيــة األساســية فــي هــذه السياســة 
علــى  يتعيــن  حيــث  الكاملــة،  الشــفافية  هــي 
ــة.  ــى الحكوم ــر إل ــف التقاري ــم مختل ــك تقدي البن
أيــة معلومــات إلدراجهــا  عنــد إعــداد وتقديــم 
فــي تلــك التقاريــر، يتعيــن علــى الموظفيــن التأكــد 

ــي: ــا يل مم
شكل )1(: هيكل ملكية بنك أبوظبي التجاري. 
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الــواردة فــي  المعلومــات  أن تكــون  يجــب 
التقاريــر حديثــة ودقيقــة.  تلــك 

طبقــًا  التقاريــر  جميــع  إعــداد  يجــب 
للمتطلبــات التنظيميــة ويجــب إدراج بياناتهــا 

المناســب.  الوقــت  فــي 

ــيل  ــة غس ــات مكافح ــق ممارس ــل تطبي ــن أج وم
مؤسســية  حوكمــة  تطبيــق  بهــدف  األمــوال 
إجــراءات  وضــع  علــى  البنــك  يحــرص  أعلــى، 
إعــداد  لمتطلبــات  االمتثــال  ومراقبــة  لضمــان 
التقاريــر وحفــظ الســجالت. تتــم مراجعــة مبــادئ 
الحوكمــة المؤسســية بصفــة منتظمــة وتعديــل 
أطــر العمــل الخاصــة بهــا بحيــث تعكــس التغيرات 
ــل  ــه وأفض ــك ونظم ــال البن ــى أعم ــرأ عل ــي تط الت
ممارســاته والبيئــة الخارجيــة. مــن هــذا المنطلــق، 
القواعــد  هــذه  تبنــي  البنــك  إدارة  مجلــس  قــرر 
التــي تتماشــى مــع المتطلبــات التنظيميــة وتضــع 
فــي  الدوليــة  الممارســات  أفضــل  االعتبــار  فــي 

المؤسســية.  الحوكمــة 
ــد  ــة بالقواع ــادية الخاص ــادئ اإلرش ــم المب وتنقس

التــي وضعهــا البنــك إلــى أربعــة أقســام وهــي:

الواضحــة  الرؤيــة  وتشــمل  المســؤولية، 
الســلطة. وتفويــض 

المســاءلة فــي العالقــات بيــن إدارة البنــك 
اإلدارة  مجلــس  وبيــن  اإلدارة،  ومجلــس 
وحملــة األســهم وغيرهــم مــن األطــراف 

. لمعنيــة ا
تمكيــن  أجــل  مــن  واإلفصــاح  الشــفافية 
ــي  ــم األداء المال ــن تقيي ــة م ــراف المعني األط

للبنــك.
األطــراف  جميــع  معاملــة  فــي  اإلنصــاف 

. لمعنيــة ا

ومــن أجــل دعــم مســؤولية مجلــس اإلدارة بصفة 
اتخــاذ  وضمــان  ومراقبــة  تحديــد  تجــاه  عامــة 
إجــراءات مالئمــة للســيطرة علــى المخاطــر، تبنــى 
البنــك منهجــًا متعــدد الجوانــب، يشــمل مــا يلــي:

لجنــة المخاطــر التــي يجــوز لهــا تفويــض 
ــق  ــن طري ــى اإلدارة ع ــؤولياتها إل ــض مس بع
اللجنــة التنفيذيــة، حســبما يكــون مالئمــًا.

تشــمل  التــي  الداخليــة  الرقابــة  نظــم 
والخارجــي. الداخلــي  التدقيــق  عمليــات 

لــدى البنــك إدارة منفصلــة إلدارة المخاطــر 
والتــي تفصــل مهــام ومســؤوليات مراجعــة 
اتخــاذ  وحــدات  عــن  المخاطــر  ومراقبــة 

مخاطــر األعمــال. 

واالمتثــال  التدقيــق  لجنــة  أن  مــن  بالرغــم 
التابعــة لمجلــس اإلدارة تشــرف علــى تنفيــذ 
ــى إدارة  ــك، تتول ــدى البن ــال ل ــات االمتث سياس
امتثــال المجموعــة، والتــي ترفــع تقاريرهــا 
مســؤولية  المخاطــرة،  شــؤون  لرئيــس 
االمتثــال  ومراقبــة  المشــورة  تقديــم 
للمتطلبــات التنظيميــة المحليــة. كمــا تتولى 
ــراءات  ــال إلج ــؤولية االمتث ــال مس إدارة االمتث
مكافحــة غســيل األمــوال والتدريــب عليهــا. 

وضع السياسة

عملية تحويل األفكار إلى سياسات

لــدى  األمــوال  تركــز سياســة مكافحــة غســيل 
بنــك أبوظبــي التجــاري علــى »معرفــة العميــل«. 
ــة  ــادات المرتبط ــع اإلرش ــركة جمي ــع الش ــا تتب كم

بغســيل األمــوال فــي عملياتهــا التشــغيلية.

مشاركة األطراف المعنية

علــى  والتعليمــات  النظــم  هــذه  تطبيــق  يتــم 
والشــركات  والدوليــة  المحليــة  الفــروع  جميــع 
األطــراف  علــى  كذلــك  تنطبــق  كمــا  التابعــة. 
األســهم  حملــة  مثــل  البنــك  لــدى  المعنيــة 
والموظفيــن والعمــالء. ومــن أجــل ضمــان االمتثال 
مكافحــة  وقوانيــن  وقواعــد  لنظــم  الكامــل 
لعــدم  سياســة  البنــك  وضــع  األمــوال،  غســيل 
مواصلــة العالقــة مــع العمــالء أو أي مؤسســة 
ماليــة أخــرى إذا تبيــن أن ســلوكياتها قــد ترتبــط 

مشــروعة.  غيــر  بأنشــطة 

ــرف أو  ــع أي ط ــة م ــع العالق ــك بقط ــوم البن ويق
إنهــاء خدمــة أي موظــف إذا تبيــن بالدليــل تورطــه 

فــي أنشــطة غســيل األمــوال. 
يتولى مجلس إدارة البنك مسؤولية ما يلي:

ــة  ــة لحماي ــراءات فعال ــع إج ــن وض ــد م التأك
أصــول البنــك

محاســبية  ســجالت  حفــظ  مــن  التأكــد 
عبــر  موثوقــة  ماليــة  ومعلومــات  مالئمــة 
اإلجــراءات المحــددة لتجنــب أو الحــد مــن 
للقوانيــن  االمتثــال  وضمــان  المخاطــر 

بهــا. المعمــول  والنظــم 
التأكــد مــن وضــع والحفــاظ علــى نظــام 

الداخليــة. للرقابــة  فعــال 
تقييــم فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة لدى 
البنــك وتحديــد أهــداف الرقابــة ومراجعــة 
السياســات الهامــة ووضــع إجــراءات الرقابــة 

ــة.  ذات الصل

تتــم متابعــة أنشــطة الرقابــة علــى مســتوى البنك 
مــن خــالل عمليــات التدقيــق الداخلــي والتــي تتــم 
بصــورة مســتقلة عــن اإلدارة. إضافــة إلــى ذلــك، 
المخاطــر وعمليــات االمتثــال علــى  إدارة  تعمــل 
مراقبــة أنشــطة الرقابــة بصفــة مســتمرة. تغطــي 
المصرفيــة  األنشــطة  جميــع  الثالثــة  العمليــات 
بصفــة عامــة ومجــاالت المخاطــر الرئيســية بصفة 
ــة  ــال التابع ــق واالمتث ــة التدقي ــوم لجن ــة. تق خاص
لمجلــس اإلدارة بمراجعــة تقاريــر التدقيــق بصفــة 
مخالفــات  هنــاك  تكــون  عندمــا  خاصــة  دوريــة 
ــات  ــي السياس ــواردة ف ــا وال ــول به ــم المعم للنظ

ــراءات. واإلج

والسياســات  النظــم  تنفيــذ  اللجنــة  تضمــن 
واإلجــراءات علــى مســتوى جميــع إدارات البنــك 
المخاطــر  مــن  درجــة  ألقصــى  الحــد  بهــدف 

األســهم.  وحملــة  البنــك  مصالــح  وحمايــة 
بوصفــه شــركة مدرجــة فــي البورصــة، يخضــع 
البنــك للنظــم والقواعــد النافــذة مــن قبــل هيئــة 
أبوظبــي لــألوراق الماليــة والســلع، واألســواق التــي 
بمــا فــي ذلــك ســوق  بهــا،  أســهمه  إدراج  يتــم 
أبوظبــي لــألوراق الماليــة، وبورصــة لنــدن، والبورصــة 
والبورصــة  لكســمبورغ،  وبورصــة  األيرلنديــة، 

السويســرية. 

ترسيخ الممارسة في ثقافة المؤسسة

ترســيخ  فــي  هامــًا  دورًا  التدريــب  مركــز  يــؤدي 
التجــاري  أبوظبــي  بنــك  ثقافــة  فــي  الممارســة 
طبقــًا لمــا قالــه الســيد ســانجاي قائــد الفريــق. 
ــي  ــك أبوظب ــى أن بن ــة إل ــالل المقابل ــار خ ــد أش فق
التجــاري وضــع عــدة سياســات لمكافحــة غســيل 
والمراقبــة،  والتطويــر،  التدريــب  مثــل  األمــوال 

الصافــرة.  وإطــالق 
ــنة  ــوال لس ــيل األم ــة غس ــون مكافح ــًا لقان وطبق
1994، اتخــذ البنــك مبــادرة لتقديــم برنامــج تدريبــي 
الموظفيــن مــن جميــع  أســبوع لجميــع  لمــدة 
البرنامــج  بهــذا  االســتعانة  تمــت  وقــد  الفــروع. 
بشــأن  الموظفيــن  توعيــة  أجــل  مــن  التدريبــي 
الخاصــة  األمــوال  غســيل  مكافحــة  سياســات 
ــة  ــدم مواصل ــة لع ــك سياس ــع البن ــركة. وض بالش
العالقــة مــع العمــالء أو أي مؤسســة ماليــة أخــرى 
ــر  ــطة غي ــط بأنش ــد ترتب ــلوكياتها ق ــن أن س إذا تبي
ــة  ــة مكافح ــك سياس ــع البن ــا وض ــروعة. كم مش
ــع  ــل من ــن أج ــل م ــة العمي ــيل األموال/معرف غس
تركــز  عنهــا.  واإلبــالغ  األمــوال  غســيل  أنشــطة 
بنــك  لــدى  األمــوال  غســيل  مكافحــة  سياســة 
أبوظبــي التجــاري علــى »معرفــة العميــل«. كمــا 
المرتبطــة  اإلرشــادات  جميــع  الشــركة  تتبــع 

بغســيل األمــوال فــي عملياتهــا التشــغيلية.

تــم وضــع جميــع سياســات مكافحــة غســيل 
األمــوال لــدى البنــك طبقــًا لعــدة نظــم خاصــة 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــوال. عل ــيل األم ــة غس بمكافح
 ،1986 لســنة  األمــوال  غســيل  مراقبــة  قانــون 
ــة  ــة مرتبط ــات نقدي ــة عملي ــك أي ــع البن ــث يمن حي
ذلــك،  إلــى  إضافــة  قانونيــة.  غيــر  أنشــطة  بأيــة 
يشــترط البنــك علــى عمالئــه تقديــم تقاريــر حــول 
المعامــالت التــي تشــمل مبالــغ ماليــة ضخمــة 
اســتخدام  إســاءة  مكافحــة  لقانــون  طبقــًا 
العقاقيــر لســنة 1988. مــن ناحيــة أخــرى، وطبقــًا 
ــنة 1994،  ــوال الس ــيل األم ــة غس ــون مكافح لقان
ــالغ  ــؤولي اإلب ــة لمس ــراءات تدريبي ــك إج ــع البن وض
عــن غســيل األمــوال مــن أجــل مراقبــة أية أنشــطة 

مشــتبه فيهــا مرتبطــة بغســيل األمــوال. 
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شــكل البنــك مجلــس لالمتثــال علــى مســتوى 
مجموعــة  »مجلــس  اســم  تحــت  المجموعــة 
ويتولــى  لالمتثــال«.  التجــاري  أبوظبــي  بنــك 
المجلــس مســؤولية ضمــان امتثــال البنــك لجميــع 
تــم  ذلــك،  إلــى  إضافــة  القانونيــة.  السياســات 
تعييــن مســؤول امتثــال فــي كل فــرع مــن فــروع 
البنــك والــذي يبلــغ الســلطة العليــا عــن أي حــاالت 
غســيل أمــوال يتــم الكشــف عنهــا. ويعــرف هــذا 
الموظــف باســم »مســؤول اإلبــالغ عــن غســيل 
األمــوال«. ومــن بيــن اإلجــراءات األخــرى التــي يتبعها 
البنــك للتعامــل مــع حــاالت غســيل األمــوال هــي 
»إطــالق الصافــرة«. فــي حــال شــهد أي موظــف 
فــي البنــك أي تحويــالت نقديــة مضللــة أو غيــر 
دقيقــة أو غيــر قانونيــة، يتعيــن عليــه اإلبــالغ عنهــا 

لمجلــس بنــك أبوظبــي التجــاري لالمتثــال. 
غســيل  مكافحــة  سياســات  لتنفيــذ  ونتيجــة 
األمــوال  غســيل  حــاالت  انخفضــت  األمــوال، 
ــراءات  ــالل إج ــن خ ــرة. وم ــة كبي ــك بدرج ــدى البن ل
وعــي  زيــادة  مــن  الشــركة  تمكنــت  التدريــب، 
الموظفيــن بشــأن األثــر الســلبي لغســيل األمــوال. 
أجــل  مــن  التدريــب  عمليــات  تطبيــق  تــم  وقــد 
غســيل  سياســات  بشــأن  الموظفيــن  إعــالم 
األمــوال لــدى الشــركة. حيــث يتمكــن الموظفــون 
خــالل عمليــات التدريــب مــن جمــع المعلومــات 
ــي  ــه ف ــم عمل ــا يمكنه ــأن م ــة بش ــاء المعرف وبن
حــال مواجهــة إحــدى حــاالت غســيل األمــوال.

ــرة«.  ــالق الصاف ــم »إط ــة باس ــذه الطريق ــرف ه تع
وطبقــًا للدراســات التحليليــة، تبيــن أنــه خــالل عــام 
2016، تــم تقديــم 31 حالــة إطــالق صافــرة، إال 
ــيل  ــاالت غس ــن ح ــط م ــن فق ــات اثنتي ــم إثب ــه ت أن

ــوال.  األم

تحديد المخالفات واإلبالغ عنها

ينهــي البنــك عالقتــه مــع أي طــرف أو موظــف 
إذا وجــد دليــل يشــير إلــى تورطــه فــي أنشــطة 
غســيل األمــوال. يتــم اإلبــالغ عــن هــذا النــوع مــن 

إلــى مجلــس  إنهــاء الخدمــة  أو  إنهــاء العالقــة 
بــدوره  اإلدارة. يقــوم مجلــس اإلدارة بعــد ذلــك 
ــلطة  ــى الس ــوال إل ــيل األم ــة غس ــن حال ــالغ ع باإلب
اإلمــارات  دولــة  فــي  االختصــاص  ذات  القانونيــة 
العربيــة المتحــدة. ويتــم التشــاور مــع الســلطة 

لتجنــب أي نــوع مــن المخاطــر القانونيــة.

فــي حــال علــم أي مــن موظفــي الشــركة بوجــود 
تحويــالت نقديــة مضللــة أو غيــر دقيقــة أو غيــر 
قانونيــة، يتعيــن علــى الموظــف إبــالغ مجلــس 
ــي  ــال. ف ــاري لالمتث ــي التج ــك أبوظب ــة بن مجموع
عــام 2016، تــم تقديــم 31 حالــة إطــالق صافــرة 
فــي البنــك. وقــد تــم اإلبــالغ عــن تلــك الحــاالت إلــى 
المجلــس لمزيــد مــن التحقيــق. ولكــن تقديــم 
ــة بشــأن عمليــات  شــهادات زائفــة أو بالغــات كاذب
إلــى  تــؤدي  قــد  جريمــة  يعــد  األمــوال  غســيل 
ــغ  ــروف والمبال ــًا للظ ــم، طبق ــة. ويت ــات بالغ عقوب
فــرض  األمــوال،  غســيل  بعمليــة  المرتبطــة 
الموظــف  أو  العميــل  علــى  الماليــة  الجــزاءات 
المتــورط فيهــا. قــد تشــمل العقوبــات، إلــى جانــب 
الخدمــة  وأعمــال  الســجن  الماليــة،  الجــزاءات 
ــة  ــك بتوعي ــام البن ــك، ق ــة لذل ــة. ونتيج المجتمعي
موظفيــه وعمالئــه بسياســات غســيل األمــوال. 
ــات  ــم البيان ــى تقيي ــن عل ــز الموظفي ــد زاد تركي وق
التفصيليــة للمعامــالت الماليــة، كمــا يطلــب مــن 
العمــالء تقديــم بيانــات ماليــة فــي حــال إجــراء 
ــاباتهم. أدى  ــى حس ــة عل ــة ضخم ــالت مالي معام
ذلــك إلــى جعــل الخدمــات الماليــة أكثــر أمانــًا، 
كمــا ســاعد علــى تعزيــز صــورة وســمعة بنــك 

أبوظبــي التجــاري. 

التنفيذ
إلنهــاء  السياســات  مــن  العديــد  البنــك  وضــع 
مــن  غيرهــم  أو  العمــالء  مــع  العالقــات 
ــة  ــلوكها بأي ــط س ــي يرتب ــة الت ــات المالي المؤسس
أنشــطة غيــر مشــروعة. كمــا يقــوم البنــك بإنهــاء 
ــال  ــي ح ــف ف ــرف أو موظ ــع أي ط ــات م ــة عالق أي
ــوال.  ــيل األم ــي غس ــه ف ــى تورط ــل عل ــود دلي وج

ــن  ــد م ــؤولية التأك ــال مس ــس االمتث ــى مجل ويتول
اتبــاع البنــك للسياســات القانونيــة، كمــا تــم تعيين 
مســؤول لالمتثــال فــي كل فــرع مــن فــروع البنــك، 
حــاالت  أي  عــن  العليــا  الســلطات  يبلــغ  والــذي 
هــذا  ويعــرف  اكتشــافها.  يتــم  أمــوال  غســيل 
الموظــف باســم »مســؤول اإلبــالغ عــن غســيل 

األمــوال«.

حــول  ســانجاي  الســيد  مــع  مقابلــة  أجرينــا 
السياســات  بإنفــاذ  تختــص  التــي  الجهــات 
والقواعــد لــدى البنــك. وقــد أكــد الســيد ســانجاي 
الداخلييــن  المدققيــن  أن  علــى  المقابلــة  خــالل 
ولجنــة التدقيــق واالمتثــال والمدققيــن الخارجيين 
ــك.  ــدى البن ــات ل ــاذ السياس ــؤولية إنف ــون مس يتول
وخــالل عمليــة التنفيــذ، تتولــى مجموعــة التدقيــق 
المخاطــر  إدارة  تقييــم  مســؤولية  الداخلــي 

البنــك.  لــدى  والرقابــة  الحوكمــة  وعمليــات 

ــى  ــي عل ــق الداخل ــة التدقي ــرف مجموع ــا تش كم
مهــام التدقيــق الداخلــي، كمــا تتولــى مســؤولية 
التأكــد مــن أن جميــع المعامــالت التــي ينفــذه 
وتمتثــل  الداخليــة  لإجــراءات  مطابقــة  البنــك 
الــذي  األمــر  بهــا،  المعمــول  والقوانيــن  للنظــم 
أو  االحتيــال  مخاطــر  مــن  الحــد  فــي  يســاعد 
الممارســات غيــر القانونيــة. تقــوم لجنــة التدقيــق 
بمراجعــة  اإلدارة  لمجلــس  التابعــة  واالمتثــال 
تقاريــر التدقيــق دوريــًا للتحقــق مــن عــدم وجــود 
أيــة ثغــرات فــي العمليــات. وتضمــن اللجنــة تنفيــذ 
النظــم والسياســات واإلجــراءات علــى مســتوى 
المخاطــر  مــن  الحــد  بهــدف  اإلدارات  جميــع 
وحمايــة مصالــح البنــك وحملــة األســهم. وتتولــى 
تقاريرهــا  ترفــع  التــي  المجموعــة،  امتثــال  إدارة 
ــم  ــؤولية تقدي ــر، مس ــؤون المخاط ــس ش ــى رئي إل
ــة  ــروط التنظيمي ــال للش ــة االمتث ــورة ومراقب المش
المجموعــة  امتثــال  إدارة  تتولــى  المحليــة. كمــا 

غســيل  مكافحــة  إجــراءات  وضــع  مســؤولية 
الداخلــي عليهــا.  األمــوال والتدريــب 

يقــوم المدققــون الخارجيــون بتقييــم البيانــات 
أخطــاء  أيــة  عــن  الكشــف  ومحاولــة  الماليــة 
ــل  ــر ممث ــام. يحض ــق واألرق ــابات الحقائ ــي حس ف
لجنــة  اجتماعــات  الخارجــي  التدقيــق  شــريك 
التدقيــق واالمتثــال عنــد دعوتــه للحضــور، كمــا 
اعتمــاد  اإلدارة عنــد  يحضــر اجتماعــات مجلــس 
أو  الســنوية،  وربــع  الســنوية  التقاريــر  وتوقيــع 

الحاجــة.  بحســب 

الدروس المستفادة

مــن أهــم الــدروس المســتفادة مــن هذه الدراســة 
الهامــة  القضايــا  مــن  يعــد  األمــوال  غســيل  أن 
والتــي يجــب التعامــل معهــا بجديــة مــن قبــل 
ــة  ــن فرص ــد م ــل الح ــن أج ــركات. وم ــع الش جمي
ــة  ــركات معرف ــى الش ــن عل ــوال، يتعي ــيل األم غس

العميــل. 
مصــدر  معرفــة  الشــركات  علــى  يتعيــن  كمــا 
دخــل عمالئهــا قبــل قبــول أموالهــم. عنــد وقــوع 
إنهــاء  الشــركة  علــى  يتعيــن  احتيــال،  حالــة  أي 
االحتيــال.  فــي  المتــورط  العميــل  مــع  العالقــة 
تبيــن  وقــد  الموظفيــن.  علــى  ذلــك  وينطبــق 
كذلــك أن عمليــات المراقبــة الفعالــة مــن شــأنها 

الحــد مــن فرصــة حــدوث غســيل األمــوال. 
يعتمــد النجــاح علــى عمــل المؤسســة كفريــق 
يمكــن  سياســات  تصميــم  أجــل  مــن  واحــد 
قبولهــا وتنفيذهــا بصــورة أفضــل. إضافــة إلــى 
ذلــك، ســيؤدي تطبيــق أفضــل الممارســات إلــى 
ضمــان تحقيــق النجــاح والربحيــة ألي مؤسســة.

إعداد:
زهرة عبد النبي األنصاري

شيخة حسن علي حسن

األستاذ:
د. جورج أوسو-أنتوي

الجامعة:
كليات التقنية العليا 
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الشراكات االستراتيجية

األنشطة

أهم محاور التركيز

السمات الرئيسية

تأسست المبادرة بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة للشراكات 

تقيم المبادرة شراكة استراتيجية مع االتفاق العالمي لألمم 
المتحدة 

تعمــل مبــادرة بيــرل التــي تأسســت فــي عــام 2010 فــي منطقــة الخليــج علــى تحســين المســاءلة 
والشــفافية المؤسســية. وتضــم المبــادرة شــبكة تتوســع يومــًا بعــد يــوم مــن قــادة األعمــال فــي 
المنطقــة الملتزميــن باالرتقــاء بالعمــل الجماعــي وتقديــم نمــوذج إيجابــي للقيــادة وتبــادل المعرفــة 
ــر. والخبــرات لدعــم مجتمعــات األعمــال والطــالب فــي المنطقــة وتحفيزهــا علــى تطبيــق أعلــى المعايي

من أجل الوصول إلى مجتمعات األعمال والطالب وإحداث أثر إيجابي، تشمل أنشطة مبادرة بيرل ما يلي:

مشاركة الرؤى والمعلومات
تقــوم مبــادرة بيــرل بإصدار ونشــر 
ومعلومــات  وبيانــات  تقاريــر 
مرجعيــة عــن أفضل الممارســات 
لمســاعدة األعمــال فــي تعزيــز 

قدراتهــا بصــورة مســتقلة.

بناء المعرفة 
ــر  ــة عب ــاء المعرف ــي بن ــاعد ف نس
وقطــاع  الخبــراء  بيــن  الجمــع 
سلســلة  واســتضافة  األعمــال 
والنــدوات  العمــل  ورش  مــن 
النقــاش  وحلقــات  الحواريــة 

التدريبيــة.   والــدورات 

مشاركة الرؤى والمعلومات
تقــوم مبــادرة بيــرل بإصدار ونشــر 
ومعلومــات  وبيانــات  تقاريــر 
مرجعيــة عــن أفضل الممارســات 
لمســاعدة األعمــال فــي تعزيــز 

قدراتهــا بصــورة مســتقلة.

موضوعات الحوكمة المؤسسية

أفضل ممارسات مكافحة الفساد

التنوع في قيادة األعمال

أفضل ممارسات إعداد التقارير 
المؤسسية

الحوكمة المؤسسية في الشركات المتناهية 
الصغر والصغير والمتوسطة

الحوكمة في الشركات العائلية

الحوكمة في قطاع العطاء االجتماعي والعمل 
غير الربحي

الحوكمة المؤسسية في القطاع التكنولوجي

تعهد قطاع األعمال

التعليم والتدريب التنفيذي

نقل المعرفةنظرة مركزة في الحوكمة

تحفيز اإلجراءات
أثــر  إحــداث  علــى  تركيزنــا  إن 
العمــل  وتحفيــز  إيجابــي 
الجماعــي هــو مــا يقودنــا نحــو 
تحقيــق تضافــر الجهــود والعمــل 
مــن  المجتمــع  مــع  بالتعــاون 
وزيــادة  اإلجــراءات  تحفيــز  أجــل 

للجميــع. الفــرص 

التركيز على منطقة الخليج
تعزيز القدرة التنافسية

منظمة مستقلة غير هادفة للربح
أنشأها قطاع األعمال لمصلحة 

قطاع األعمال

غرض المبادرة
الشركات الشريكة

)اعتبارًا من ديسمبر 2018(

التواجداإلنجازات الرئيسية

26

106

35

316

6,846

7,827

تعمل مبادرة بيرل في مختلف 
أرجاء منطقة الخليج بالشرق 

األوسط

تقريرًا من تقارير 
الرأي اإلقليمية

فعالية وورشة عمل في 
مختلف أنحاء منطقة 

الخليج

جامعة مشاركة 
من مختلف أنحاء 

منطقة الخليج.

متحدثًا إقليميًا 
ودوليًا رفيع 

المستوى.

طالبًا جامعيًا تم التواصل معهم 
عبر ورش العمل ومسابقات 

دراسات الحالة. 

قائد أعمال شارك في 
فعالياتنا ومنتدياتنا. 

enquiries@pearlinitiative.org يرجى التواصل معنا في حالة الرغبة في االنضمام إلينا كشركة شريكة لمبادرة بيرل على العنوان البريدي
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