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الوطنــي.

كما نعرب عن خالص امتنانا لـ: 
جميع الجامعات المشاركة. 

الطالب المشاركين في المسابقة 
الطــالب  لتحفيزهــم  والموظفيــن  التدريــس  هيئــة 

أعمالهــم.  ومراجعــة  ودعمهــم 
ــام  ــالب إلتم ــاعدة للط ــت المس ــي قدم ــات الت المنظم

ــم.  أبحاثه

إخالء المسؤولية وحدود التقرير: 
هــذا  يتضمنهــا  التــي  واألحــكام  االســتنتاجات  ُتنســب  ال 
التقريــر إلــى مبــادرة بيــرل وال تعبــر بالضــرورة عــن وجهــة 
نظــر مبــادرة بيــرل أو مجلــس المحافظيــن التابــع لهــا، أو 
شــركائها، أو العامليــن بهــا. ال تضمــن مبــادرة بيــرل دقــة 
البيانــات فــي هــذا التقريــر وال تتحمــل أي مســؤولية عــن أيــة 

عواقــب ناجمــة عــن اســتخدام هــذه البيانــات.  

مسابقة دراسات الحالة للطالب 
على مستوى منطقة الخليج 

منطقة الخليج  2019

دراسات حالة أعدها الطالب حول 
أفضل الممارسات المؤسسية 

في تطبيق المساءلة والشفافية
•

•

•

•

•

•

 •

•



مقدمة ياسمين عمري المحتويات

مقدمة إيلينا سي كروز  

نبذة عن المسابقة

ملخص تنفيذي

دراسة الحالة رقم 1: 
الممارسات المتعلقة بالنزاهة لدى دانكن دونتس

دراسة الحالة رقم 2: 
ممارسات العمل األخالقي لدى اتصاالت

دراسة الحالة رقم 3: 
ممارسات مكافحة غسيل األموال لدى بنك البحرين اإلسالمي

دراسة الحالة رقم 4: 
سياسات وممارسات مكافحة غسيل األموال لدى الغرير الدولية للصرافة

دراسة الحالة رقم 5: 
سياسات وممارسات مكافحة الفساد لدى شرطة دبي

نبذة عن مبادرة بيرل

06
08
09
10
12
18
24

30

38
44



7 6

مقدمة
فــي إطــار سلســلة تقاريــر مبــادرة بيــرل حــول أفضــل الممارســات المؤسســية فــي 
تطبيــق المســاءلة والشــفافية، يســعدنا تقديــم نتائــج أفضــل خمــس دراســات حالــة 
مــن مســابقة دراســات الحالــة للطــالب علــى مســتوى منطقــة الخليــج، والمقدمــة 

مــن مبــادرة بيــرل لســنة 2018.

أطلقــت   ،2018 األكاديميــة  الســنة  بدايــة  فــي 
مبــادرة بيــرل اإلصــدار الثالــث لمســابقة دراســات 
ــج.  ــة الخلي ــتوى منطق ــى مس ــالب عل ــة للط الحال
ــرز  ــن أب ــدة وم ــات الرائ ــن الجامع ــالب م ــارك ط ش
فــي  الخليــج  منطقــة  مســتوى  علــى  الكليــات 
إجــراء بحــث عــن أفضــل ممارســات نزاهــة األعمــال 
ــد  ــى الصعي ــة عل ــة العامل ــركات التجاري ــي الش ف
األقليمــي. تتوقــف األبحــاث التــي أجراهــا الطــالب 
المتخصصيــن  مــع  والتواصــل  المشــاركة  علــى 
فــي الشــركات الرائــدة لمناقشــة إمكانيــة تطبيــق 
ممارســات النزاهــة داخــل المنظمــات المعنيــة، 
األكاديمــي  تعليمهــم  اســتكمال  يعــزز  ممــا 

بالتجربــة العمليــة. 

الحالــة  دراســات  مســابقة  تهــدف 
إلــى مــا يلــي:  للطــالب 

الممارســات  وتصنيــف  توثيــق  فــي  المســاهمة 
بخصــوص  الشــركات  تطبقهــا  التــي  العمليــة  
المســاءلة والشــفافية المؤسســية علــى مســتوى 

منطقــة الخليــج.
فهــم  علــى  ومســاعدتهم  الطــالب  إشــراك 
النزاهــة،  لممارســات  العملــي  التطبيــق 
والحوكمــة،  والمســؤولية،  واألخالقيــات، 
األعمــال قطــاع  فــي  والمســاءلة  والشــفافية، 
والشــركات  الطــالب  بيــن  الروابــط  تحســين 

قليميــة إل ا
ــات  ــق ممارس ــي تطب ــركات الت ــى الش ــرف عل التع

الشــفافية والمســاءلة
المختصيــن  مــع  الطــالب  مشــاركة  خــالل  مــن 

البرنامــج  هــذا  يضمــن  بحيــث  الشــركات  فــي 
األكاديميــة  المرحلــة  مــن  الطــالب  تخــرج 
الــالزم  والوعــي  العمليــة  بالمعرفــة  مزوديــن 
علــى  الشــركات  ومبــادئ  ممارســات  حــول 
ــً  ــابقة أيض ــح المس ــج. تتي ــة الخلي ــتوى منطق مس
للمشــاركة  اإلقليميــة  للمنظمــات  الفرصــة 
المجــال  ورواد  المســتقبليين  موظفيهــم  مــع 
تعزيــز  فــي  نفســه  الوقــت  فــي  والمســاهمة 
التجاريــة.  وقيمهــم  الداخليــة  ممارســاتهم 

الطــالب  بيــن  متبادلــة  منفعــة  بوجــود  نؤمــن 
والشــركات علــى حــد ســواء، وذلــك فــي كل مــن 
وفقــً  المعلومــات  وتحصيــل  التعلــم  مجــاالت 
لدراســات الحالــة هــذه، لفهــم طبيعــة ونطــاق 
ممارســات النزاهــة علــى مســتوى منطقــة الخليج.

جامعــة   13 المســابقة  هــذه  إطــار  فــي  شــارك 
وحوالــي 200 طالــب، قدمــوا مــا مجملــه 79 دراســة 

ــة. حال

البرنامــج،  لهــذا  الســابقة  اإلصــدارات  فــي  كمــا 
تشــرفنا بالعمــل مــع بعــض الشــركات الرائــدة 
علــى  والطــالب  واألكاديميــات،  والجامعــات، 

اإلقليمــي.  الصعيــد 

ــي  ــات الت ــان للمنظم ــكر واالمتن ــدم بالش ــود نتق ن
ضحــت بوقتهــا الثميــن وبذلــت جهودهــا للعمــل 
مــع الطــالب عــن كثــب لتعريفهــم بسياســات 
وممارســات نزاهــة األعمــال وتأثيرهــا علــى جميــع 

ــركات،  ــي الش ــاهمين ف المس

كمــا نتقــدم بخالــص االمتنــان والتقديــر لألســاتذة 
الطــالب  هــؤالء  شــجعوا  الذيــن  والجامعييــن 
التعليمــات  لهــم  وقدمــوا  المشــاركة،  علــى 
واإلعــداد  البحــث  مرحلــة  خــالل  والتوجيهــات 
لدراســات الحالــة هــذه. قدمــت نتائــج دراســات 
الحالــة هــذه بيانــات ذات قيمــة كبيــرة للشــركات 
والمتخصصيــن علــى المســتوى اإلقليمــي، والذيــن 
يســعون إلــى تحســين ممارســات النزاهــة الخاصة 

ــم. به

نتوجــه أيضــً بجزيــل الشــكر للطــالب المشــاركين 
والتزامهــم  حماســهم  علــى  المســابقة  فــي 
األعمــال  نزاهــة  ممارســات  عــن  المزيــد  لتعلــم 
لمســتقبلهم  أفضــل  نحــو  علــى  إلعدادهــم 

المهنــي. 

الشــريكة  للشــركات  بالشــكر  نتقــدم  أخيــرًا، 
لدعمهــا الكبيــر ومســاهمتها المســتمرة لتحقيق 
رســالتنا ورؤيتنــا للنمــو االجتماعــي واالقتصــادي 
المســتدام مــن خــالل تطبيــق معاييــر تحســين 
األعمــال،  ومســاءلة  المؤسســية،  الحوكمــة 

والشــفافية. 

نتطلــع إلــى اســتمرار المشــاركة مــع المجتمعــات 
اإلقليميــة  األعمــال  ومجتمعــات  األكاديميــة 
لتنظيــم المزيــد مــن إصــدارات مســابقات دراســات 

ــتقبل. ــي المس ــة ف الحال

ياسمين عمري
المديرة التنفيذية

لمبادرة بيرل

ياسمين عمري
المديرة التنفيذية

لمبادرة بيرل
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توطئة

في بيئة األعمال المعاصرة 
شديدة التنافس، تعتبر 

ثقة المساهمين من أهم 
العوامل التي تساعد على 

نجاح وازدهار المنظمات. 

العناصــر  مــن  والنزاهــة  القويــة  األخالقيــات  ُتعــد 
الحيويــة الهامــة للحوكمــة المؤسســية، وهــي عناصــر 
الزمــة لنجــاح أي شــركة تجاريــة. فــي بيئــة األعمــال 
المعاصــرة شــديدة التنافــس، تعتبــر ثقــة المســاهمين 
مــن أهــم العوامــل التــي تســاعد علــى نجــاح وازدهــار 
تكشــف  حالــة  دراســة  كل  إن  وحيــث  المنظمــات. 
ــطورة  ــات وأس ــن األخالقي ــلبية بي ــط الس ــة الرواب حقيق
الربــح، أدرك العديــد مــن رواد األعمــال أنــه بغــض النظــر 
األخالقيــة  الممارســات  فــإن  المنظمــة،  حجــم  عــن 
المســتدام  النمــو  تحقيــق  ســبيل  همــا  والنزاهــة 

وضمــان اســتمرارية العمــل.
مــن أهــم النقــاط التــي أظهرتهــا هــذه المســابقة 

أخالقيــات  أدرج  الجديــد  الشــباب  جيــل  أن  هــي 
قبــل  القــرار  صنــع  عوامــل  أحــد  باعتبارهــا  العمــل 
اتخــاذ قرراتهــم المتعلقــة بالجهــات التــي يشــترون 
ــك  ــون ذل ــب أن يك ــذا يج ــا. ل ــون معه ــا أو يتعامل منه
ــة تنبيــه للشــركات باإلضافــة إلــى وضــع خريطــة  بمثاب
الســتراتيجيتهم المســتقبلية وخطــط النمــو الخاصــة 

بهــم.

إيلينا كروز
نائب الرئيس، رئيس قسم العالمة التجارية 

واالستدامة المؤسسية | بنك اإلمارات دبي الوطني

نبذة عن المسابقة 
أتاحــت مبــادرة بيــر مســابقة دراســات الحالــة للطــالب علــى مســتوى منطقــة الخليــج لــكل مــن 
ــا المســجلين فــي أي جامعــة معتمــدة فــي  طــالب المرحلــة الجامعيــة وطــالب الدراســات العلي
منطقــة الخليــج. وأتيحــت الفرصــة للطــالب، تحــت إشــراف أعضــاء هيئــة التدريــس، لتقديــم 
ــة  ــون كل مجموع ــث تتك ــات بحي ــن مجموع ــة، ضم ــة أو اإلنجليزي ــة العربي ــة باللغ ــات الحال دراس

ــة طــالب. بحــد أقصــى مــن ثالث

ــق  ــة للتطبي ــم أمثل ــول تقدي ــة ح ــات الحال ــدور دراس ت
الكامــل ألفضــل الممارســات داخــل إحــدى الشــركات 
ــة  ــات التالي ــن السياس ــي أي م ــج ف ــة الخلي ــي منطق ف

ــة/ ــة بالنزاه المتعلق
سياسات مكافحة الفساد

باألطــراف  الالزمــة  والعنايــة  االهتمــام  إيــالء 
لثالثــة ا

ممارسات العمل األخالقي
مكافحة غسيل األموال

المنظمــات  مــن  أي  علــى  الحالــة  دراســات  ُتركــز 
المســجلة فــي منطقــة الخليــج، بما فــي ذلــك الهيئات 
ــركات  ــة، والش ــركات المدرج ــة، والش ــة للدول المملوك
الخاصــة، والشــركات العائليــة، والمؤسســات الصغيــرة 

والمتوســطة الحجــم.

تتواصــل فــرق العمــل الطالبيــة بالشــركة المختــارة 
إلجــراء دراســة الحالــة وعقــد لقــاءات مــع المســؤولين 
التنفيذييــن عــن السياســة المتعلقــة بالنزاهــة علــى 
ــق  ــن طري ــة ع ــة الحال ــتكمال دراس ــد الس ــه التحدي وج
ــمل  ــوي )يش ــث ثان ــالل بح ــن خ ــات م ــع المعلوم تجمي
والمقــاالت  العــام  النطــاق  فــي  المتاحــة  المــواد 

األكاديميــة(. الصحفيــة 
التوجيهيــة  المبــادئ  علــى  فريــق  كل  يحصــل 
علــى  الحالــة  دراســة  تشــتمل  بالعمليــة.  المتعلقــة 

التاليــة: الرئيســية  النقــاط 

وصف الشركة

وصف الممارسات المتعلقة بالنزاهة

تطوير السياسة

عملية تضمين الممارسة داخل المنظمة

تحديد القضايا واإلبالغ عنها

التطبيق والتنفيذ

الدروس المستفادة

ــات  ــم دراس ــم وتقيي ــة التحكي عملي
الحالــة

ــع  ــرل، يق ــادرة بي ــة لمب ــات الحال ــم دراس ــرد تقدي بمج
ــة  ــا لجن ــات  لتقّيمه ــر دراس ــل عش ــى أفض ــار عل االختي

التحكيــم وفقــً لمجموعــة محــددة مــن المعاييــر.

نتقــدم بالشــكر إلــى لجنــة التحكيــم لدورها الرئيســي 
وتقديــم  الغــد،  ورواد  اليــوم  شــباب  تطويــر  فــي 

وقتهــم الثميــن فــي تقييــم الدراســات الُمقدمــة.

لجنة تحكيم المسابقة*
نســما  شــركة  رئيــس  نائــب  التركــي،  نــورة 

الســعودية  العربيــة  المملكــة  القابضــة، 
فــي  رئيســي  إقليمــي  شــريك  أشــقر،  هانــي 
شــركة بــي دبليــو ســي الشــرق األوســط، اإلمــارات 

المتحــدة،  العربيــة 
إيلينــا ســي كــروز، نائــب الرئيــس، ورئيــس قســم 
العالمــة التجاريــة واالســتدامة المؤسســية، بنــك 

اإلمــارات دبــي الوطنــي.
*بالترتيب األبجدي

حفل توزيع الجوائز
اســتضافت مبــادرة بيــرل حفــل توزيــع الجوائــز لتكريــم 
الفائزيــن فــي مســابقة دراســات الحالــة. أقيــم حفــل 
التكريــم فــي كليــات التقنيــة العليــا فــي دبــي بالحــرم 
بحضــور   2019 أبريــل   17 فــي  للطالبــات  الجامعــي 
المســؤولين التنفيذييــن مــن الشــركات الرائــدة فــي 
مــن  التدريســبة  الهيئــة  وأعضــاء  والطــالب،  الخليــج، 

الجامعــات علــى مســتوى المنطقــة.

المتحدثــون الرئيســيون فــي حفــل 
توزيــع الجوائــز 

حضــرة الدكتــور ســعيد بــن مبــارك المحرمــي، 
أســتاذ مســاعد، وعضــو مجلــس الدولــة 

ونائــب  العــام،  المستشــار  رزق،  رانيــا  الســيدة 
أول رئيــس شــركة بيبســيكو، اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة

•
•

•
•

•

•

•

•

•

إيلينا كروز
نائب الرئيس، رئيس قسم العالمة التجارية 

واالستدامة المؤسسية | بنك اإلمارات دبي الوطني
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الملخص التنفيذي

لمحة عامة عن دراسات الحالة

يعــرض هــذا التقريــر أفضــل خمــس دراســات حالــة ضمــن مســابقة دراســات الحالــة للطــالب لســنة 
2019 للطــالب مــن الجامعــات الرائــدة فــي منطقــة الخليــج.

البروفيسور والجامعة اسم الطالب دراسة الحالة

سارة الشريف، جامعة األمير 
سلطان

نوف العجالن
مشاعل الحسون

رشا الريس

الممارسات المتعلقة بالنزاهة 
لدى دانكن دونتس

بسترا بوكاريف، كليات 
التقنية العليا

عائشة ناصر عبد اهلل 
سمية أحمد

ممارسات العمل األخالقي 
لدى اتصاالت

الدكتورة نجالء الدسوقي، 
جامعة البحرين

مروة الفيحاني
سارة المير

عائشة سليمان

ممارسات مكافحة غسيل 
األموال لدى بنك البحرين 

اإلسالمي

الدكتورة كاكول آغا، كلية 
األفق الجامعية

سيد محمد عمار 
سيد أحمد 

سياسات وممارسات مكافحة 
غسيل األموال لدى الغرير 

الدولية للصرافة 

شهيد بشير، كليات التقنية 
العليا )الحرم الجامعي 

للسيدات بدبي(

حمدة علي أحمد 
حمدة عمر حميد

سياسات وممارسات مكافحة 
الفساد لدى شرطة دبي 

المخرجات الرئيسية لدراسات الحالة

دراسة الحالة 1 :  الممارسات المتعلقة بالنزاهة لدى دانكن دونتس

تحــدد دراســة الحالــة هــذه سياســات وتعليمــات مكافحــة الفســاد االســتراتيجية التــي تطبقهــا إدارة دانكــن دونتس 
ــا  ــي تتبناه ــة الت ــات المتنوع ــة الممارس ــدد الدراس ــية. تح ــا التنافس ــز ميزته ــتدام لتعزي ــو المس ــى النم ــاظ عل للحف
دانكــن دونتــس لضمــان االمتثــال للوائــح مكافحــة الفســاد المحليــة والدوليــة. السياســات التــي تطبقهــا المنظمــة 
تمنــع جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة، والمــدراء، والموظفيــن مــن الحصــول علــى الرشــاوى والمشــاركة فــي عمليــات 

فســاد أثنــاء عملهــم، وتحثهــم علــى االلتــزام بجميــع القوانيــن ومدونــة قواعــد الســلوك الداخليــة. 

دراسة الحالة 2 : ممارسات العمل األخالقي لدى اتصاالت

يناقــش هــذا التقريــر تطــور الممارســات والسياســيات األخالقيــة للعمــل التــي تتبناهــا شــركة إتصــاالت، والتــي 
ســاهمت فــي تعزيــز أعمالهــا وتوليــد عوائــد ماليــة أكبــر مــن خــالل رفــع إنتاجيــة الموظفيــن.  تحــدد دراســة الحالــة 
هــذه التقــدم الســريع الــذي تنتهجــه اتصــاالت لتعزيــز المســاواة فــي العمــل وفــرص النمــو لألشــخاص مــن مختلــف 
األجنــاس، واألعــراق، والخلفيــات. كمــا توضــح الدراســة أيضــً الجهــود التــي تبذلهــا اتصــاالت لتحفيــز موظفيهــا مــن 
 SPOT Recognition« خــالل تقديــم برامــج المكافــآت والتقديــر المعــروف باســم برنامــج المكافــآت التقديريــة
ــعادة  ــبوع الس ــة »Wellness Week«، وأس ــبوع الصح ــل أس ــنوية مث ــات س ــتضافة فعالي ــى اس ــة إل Award« باإلضاف

.»Travel Week« وأســبوع الســفر ،»Spirit of Happiness Week«

دراسة الحالة 3 :  ممارسات مكافحة غسيل األموال لدى بنك البحرين اإلسالمي

ــالمي  ــن اإلس ــك البحري ــي بن ــة ف ــوال المطبق ــيل األم ــة غس ــات مكافح ــات وسياس ــى ممارس ــر عل ــذا التقري ــز ه يرك
ــك  ــع بن ــة. وض ــر الدولي ــس المعايي ــي تعك ــات الت ــب السياس ــى جان ــة، إل ــن المحلي ــد بالقواني ــالل التقي ــن خ )BisB( م
البحريــن اإلســالمي قواعــد مكافحــة غســيل األمــوال، والقوانيــن، واإلجــراءات بهــدف إلغــاء الدخــل الناتــج عــن 
ــر القانونيــة إلــى جانــب مبــادرات مثــل إيــالء االهتمــام الواجــب بالعمــالء«، و«ملكيــة االنتفــاع«، و«اعــرف  األنشــطة غي
عميلــك«.  كمــا تبحــث هــذه الدراســة فــي إدارة االمتثــال لبنــك البحريــن اإلســالمي وتقــدم صــورة واضحــة عــن كيفيــة 
تضميــن سياســات مكافحــة غســيل األمــوال فــي العمليــات البنكيــة مــن خــالل تقديــم دورات تدريبيــة للموظفيــن 

ــك.  ــام وإدارات البن ــتوى أقس ــى مس ــات عل ــاق الممارس ــان اتس لضم

دراسة الحالة 4 :  سياسات وممارسات مكافحة غسيل األموال لدى الغرير الدولية للصرافة

تركــز هــذه الدراســة علــى سياســة االمتثــال فــي شــركة الغريــر الدوليــة للصرافــة حيــث يطلــب مــن الموظفيــن أن 
يكونــوا علــى درايــة تامــة بأساســيات وإجــراءات مكافحــة غســيل األمــوال/ مكافحة تمويل اإلرهاب لكشــف أنشــطة 
غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، ومنعهــا، واإلبــالغ عنهــا. يناقــش التقريــر العمليــة المهيكلــة التــي تضّمنهــا شــركة 
ــة  ــوال ومكافح ــيل األم ــة غس ــح مكافح ــال للوائ ــان االمتث ــي لضم ــا التنظيم ــي هيكله ــة ف ــة للصراف ــر الدولي الغري
تمويــل اإلرهــاب. تناقــش المنظمــة أيضــً مــدى أهميــة إحــدى أدوات مكافحــة غســيل األمــوال/ مكافحــة تمويــل 
اإلرهــاب المعروفــة باســم »إعــرف عميلــك« التــي تســاعد فــي معرفــة العمــالء قبــل إجــراء أي معاملــة وتســاعد فــي 

تحديــد التعريــف الصحيــح، ومصــدر التمويــل، وطبيعــة عمــل العميــل، وغيرهــا مــن المعلومــات. 

دراسة الحالة 5 : سياسات وممارسات مكافحة الفساد لدى شرطة دبي

تناقــش دراســة الحالــة هــذه النهــج الصــارم الــذي تنتهجــه شــرطة دبــي فــي تطبيــق سياســات حازمــة لمكافحــة 
ــن  ــتوحاة م ــات المس ــذ العملي ــتها وتنفي ــر سياس ــي تطوي ــة ف ــذه الدراس ــق ه ــوة. تتعم ــة الرش ــاد ومكافح الفس
مؤسســات الشــرطة فــي مصــر، وفرنســا، والمملكــة المتحــدة. يناقــش هــذا التقريــر أيضــً المقاييــس المتبعــة لمنــع 
الفســاد، بمــا فــي ذلــك تقديــم الــدورات التدريبيــة ربــع الســنوية أو نصــف الســنوية لجميــع الموظفيــن والعامليــن، 
إلــى الجانــب الجهــود التــي تبذلهــا شــرطة دبــي مــن أجــل الخدمــات الرقميــة التــي تســاهم فــي تقليــل أي محــاوالت 

لالشــتراك فــي ســلوك غيــر أخالقــي. 
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فــي مــدن وقــرى جديــدة فــي مناطــق المملكــة 
جــدة،  ذلــك  ويشــمل  الســعودية،  العربيــة 
وغيرهــا  وعنيــزة،  والدمــام،  والخبــر،  والقطيــف، 

األخــرى. المحافظــات  مــن 

تحليل بيئة قطاع دانكن دونتس
للبقــاء فــي صــدارة المنافســة، تهــدف شــركة 
ــات  ــدم الخدم ــح مق ــى أن تصب ــس إل ــن دونت دانك
الرائــد لمجموعــة كبيــرة مــن المشــروبات اللذيــذة 
مســتوى  علــى  الشــهية  المخبــوزة  والمنتجــات 
ــة،  ــة ومريح ــس بيئ ــن دونت ــدم دانك ــة. تق المملك
ــى  ــاز بأعل ــات تمت ــم منتج ــن تقدي ــة وتضم وهادئ
تقــدم  األســعار.  وبأفضــل  الجــودة  معاييــر 
الشــركة لعمالئهــا خدمــة راقيــة وتجربة ال ُتنســى 

لتلبيــة توقعاتهــم فــي كل زيــارة. 
عالمــات  مــع  دونتــس  دانكــن  شــركة  تنافــس 
تقديــم  مجــال  فــي  تعمــل  مختلفــة  تجاريــة 
متاجــر  سلســلة  ســتاربكس،  تعــد  األطعمــة. 
ــى  ــين عل ــين الرئيس ــن المنافس ــدة م ــوة، واح قه
ــن  ــر  م ــزء أكب ــي ج ــم ف ــم، وتتحك ــتوى العال مس
الســوق فــي المنطقة )هاشــمي، 2011(. كمــا تواجه 
ماكدونالــدز،  منافســة  أيضــً  دونتــس  دانكــن 
باإلضافــة إلــى مخابــز الوجبــات الخفيفــة مثــل: 
ــز.  ــم هورتون ــن، وتي ــري كوي ــم، ودي ــبي كري كرس
وعــالوة علــى ذلــك، تنافــس دانكــن دونتــس مــع 
ــرى  ــة األخ ــات التجاري ــرة والعالم ــي الصغي المقاه
المســتوى  علــى  الدونتــس  لتقديــم  المختلفــة 
المحلــي. ومــع ذلــك، فــإن التحديــات الرئيســية 
المملكــة  فــي  دونتــس  دانكــن  تواجــه  التــي 
العربيــة الســعودية تتمثــل فــي ســتاربكس، التــي 
وماكدونالــدز،  فاخــرة،  قهــوة  منتجــات  تقــدم 
التــي تقــدم خدمــة الوجبــات الســريعة. وبينمــا 

ــة  ــي المملك ــريعة ف ــات الس ــوق الوجب ــل س يواص
ملحوظــة،  بصــورة  النمــو  الســعودية  العربيــة 
ــم  ــن المطاع ــرة بي ــوق منحص ــة الس ــإن منافس ف
ــم  ــل تقدي ــة وسالس ــات التجاري ــة والعالم المحلي

األطعمــة المعتــرف بهــا عالميــً.
خــالل فتــرة االنكمــاش االقتصــادي األخيــرة علــى 
دونتــس  دانكــن  اســتفادت  العالمــي،  الصعيــد 
العمــالء  يفضــل  حيــث  األســعار  انخفــاض  مــن 
عمــالء  شــريحة  تضــم  تكلفــة.  األقــل  البدائــل 
القهــوة والدونتــس أشــخاص مــن جميــع األعمــار 
واألجنــاس، ممــا يجعــل الطلــب علــى منتجــات 
ذلــك،  علــى  وعــالوة  مرتفعــً.  دونتــس  دانكــن 
يســاهم الــوالء الثقافــي لــكل مــن قهــوة دانكــن 
الشــركات  نجــاح  فــي  وســتاربكس  دونتــس 
علــى  حاليــً  دونتــس  دانكــن  تســيطر  المعنيــة. 
مــن  ســنويً  أمريكــي  دوالر  مليــار   31,37 حوالــي 
حصــة الســوق، أي 2,9 مليــار دوالر وبفــارق 10,2 مليار 
دوالر أمريكــي أكثــر مــن ســتاربكس وماكدونالــدز 

علــى التوالــي )تيكــر، 2015(.

ممارســات النزاهــة الخاصــة بدانكــن 
دونتــس 

سياســة مكافحــة الفســاد الخاصــة بشــركة 
دانكــن دونتــس

تشــير كلمــة الفســاد بشــكل عــام إلــى عمــل غيــر 
ــه  ــول علي ــال أو الحص ــاء الم ــواًء كان إعط ــن س أمي
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دراسة الحالة رقم 1:  
الممارسات المتعلقة بالنزاهة 

لدى دانكن دونتس

الملف التعريفي لدانكن دونتس

ــل  ــر سالس ــن أكب ــدة م ــس )DD( واح ــن دونت دانك
العالــم،  فــي  الســريعة  الوجبــات  مطاعــم 
ــات  ــن الوجب ــرة م ــة كبي ــي مجموع ــة ف متخصص
الخفيفــة المخبــوزة، باإلضافــة إلــى المشــروبات 
أعمالهــا  الشــركة  تنفــذ  والبــاردة.  الســاخنة 
بصفتهــا جــزءًا مــن دانكــن برانــدز جــروب، إنــك 
مقرهــا  شــركة   ،»Dunkin’ Brands Group, Inc«
العالمــة  خــالل  مــن  تعمــل  المتحــدة  الواليــات 
Baskin- التجاريــة دانكــن دونتــس وباســكن روبنــز

 .Robbins
يقــدم  صغيــر  بمتجــر  دونتــس  دانكــن  بــدأت 
ــي  ــينيات ف ــل الخمس ــي أوائ ــوة  ف ــت والقه الدون
كوينســي، ماساتشوســتس )فريرا آند فريــرا، 2018(. 
كان هــدف المؤســس ويليــام روزنبــرغ هــو إعــداد 
وتقديم أشــهى الوجبــات الخفيفــة والقهوة في 
محــالت عصريــة، ومــا لبثــت هــذه الفكــرة الواعــدة 
ــدأت  ــة. ب ــة مرموق ــة عالمي ــة تجاري ــح عالم أن تصب
ــرغ  ــام روزنب ــس ويلي ــا أس ــة عندم ــة التجاري العالم
»Open Kettle« والتــي تعنــي المقــالة المفتوحــة 
عــام 1948، إال أنــه غيــر االســم عــام 1950 ليصبــح 
دانكــن دونتــس »Dunkin› Donuts« بعــد مناقشــة 
مــع المســؤولين التنفيذييــن فــي الشــركة. وضــع 
روزنبــرغ فكــرة المطعــم بعــد خبرتــه فــي مجــال 
البنــاء،  ومواقــع  المصانــع  فــي  األطعمــة  بيــع 
حيــث كانــت الدونتــس والقهــوة مــن العناصــر 
ــاع روزنبــرغ  األكثــر انتشــارًا. بعــد نجــاح المطعــم، ب
عقــد  وخــالل   1955 عــام  فــي  االمتيــاز  حقــوق 
ليصــل نطــاق  واحــد توســعت دانكــن دونتــس 
عملهــا إلــى المملكــة العربيــة الســعودية. وصلــت 

ــذ  ــواق من ــن األس ــد م ــى المزي ــً إل ــركة تدريجي الش
ــاض. ــة الري ــي مدين ــاز األول ف ــر االمتي ــاح متج افتت

نمــوذج  خــالل  مــن  التجاريــة  العالمــة  تعمــل 
بيــع حقــوق االمتيــاز،  وأصبحــت الشــركة الخيــار 
لجودتهــا  نظــرًا  القهــوة  لعشــاق  المفضــل 
دونتــس  دانكــن  فتحــت  وتنوعهــا.  المتميــزة 
العربيــة  المملكــة  فــي  للقهــوة  متاجرهــا  أول 
الســعودية فــي الُعليــا، الريــاض، عــام 1986 مــن 
خــالل شــراكة حــق امتيــاز مــع شــركة »شــهية 
 .Shahia Food Limited لألطعمــة«  المحــدودة 
ومــع مــرور الوقــت، توســع نطــاق عمــل سلســلة 
ــات  ــي المحافظ ــة ف ــريعة األمريكي ــات الس الوجب
ــركة  ــر الش ــة. تدي ــي المملك ــة ف ــرقية والغربي الش
ــً أكثــر مــن 370 متجــرًا فــي المــدن الرئيســية  حالي
بمــا فيهــا الريــاض والمدينــة المنــورة. تتبــع المتاجر 
عليهــا  تنــص  التــي  اليوميــة  العمــل  جــداول 
الســلطات وتتبــع أيضــً لوائــح نظــام العمــل فــي 
تواصــل   .)2016 )سيســيل،  الجمعــة  يــوم  صبــاح 
الشــركة تجربــة النمــو بنــاًء علــى خطــة عملهــا 
االســتراتيجية فــي المنطقــة. وفقــً لتصريحــات 
المديــر المحلــي لشــركة دانكــن دونتــس، تخطــط 
وإضافــة  المتاجــر  مــن  المزيــد  لفتــح  الشــركة 
ــم  ــق تقدي ــن طري ــام ع ــة الطع ــى قائم ــد إل المزي
المنتجــات المخصصــة للســوق المحلــي. باإلضافة 
إلــى جميــع أهدافهــا األخــرى، يكمــن  الهــدف 
األول لشــركة دانكــن دونتــس فــي توســعة منافذ 
مطاعمهــا علــى نطــاق أكبــر، علــى وجــه التحديــد 
ــداف،  ــذه األه ــق ه ــة. لتحقي ــواق المحلي ــي األس ف
هائلــة  توســعات  إجــراء  فــي  الشــركة  شــرعت 

لالســتفادة مــن تزايــد الطلــب علــى القهــوة.
كمــا تخطــط دانكــن دونتــس لفتــح 148 متجــرًا 
ــط  ــدى المتوس ــى الم ــاز عل ــوق االمتي ــدًا بحق جدي
مقارنــة  نموهــا  أضعــاف  ثالثــة  عــن  يزيــد  بمــا 
بالعــام الســابق. تهــدف الشــركة إلــى التوســع 
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الحصــول  بهــدف  أخــرى  أشــياء  أيــة  تقديــم  أو 
علــى خدمــة )فيســمان، 2017(. يهــدف عــادًة طلــب 
المــال أو الهدايــا إلــى التأثيــر علــى قــرار مــا أو مســار 
ــات  ــن ممارس ــد م ــركة العدي ــت الش ــا. تبن ــل م عم
ذلــك  فــي  بمــا  المتنوعــة،  الفســاد  مكافحــة 
التدقيــق الــدوري للســجالت المحاســبية، واإلبــالغ، 
الفســاد  مكافحــة  للوائــح  االمتثــال  وضمــان 

المحليــة والعالميــة.
تحافــظ دانكــن دونتــس أيضــً علــى تســيير عملهــا 
مــن خــالل عمليــات عادلة تشــمل إجــراء مناقصات 
قانونيــة وتطبــق العقوبــات علــى موظفيهــا أو 
ــي  ــتراكهم ف ــا باش ــال معرفته ــي ح ــا ف مورديه

أعمــال الفســاد.
جميــع  اتبــاع  مــن  بالتأكــد  اإلدارة  تلتــزم  كمــا 
مــع  الســارية  والضوابــط  للمعاييــر  العمليــات 

النيــة. حســن  وجــود 
تتضمــن الدوافــع الرئيســية لتطبيــق ممارســات 
مكافحــة الفســاد ســيادة القانــون فــي مختلــف 
الــدول وحمايــة ســمعة العالمــة التجاريــة. فــي 
إطــار قيمهــا الجوهريــة، تعهــدت دانكــن دونتــس 

بتطبيــق ممارســات النزاهــة، والشــفافية، والعدالة 
عنــد تســيير العمــل فــي جميــع أنحــاء العالــم. لذا، 
تعمــل ممارســات مكافحــة الفســاد علــى توجيــه 
ــات  ــة عالق ــا وتقوي ــى قيمه ــاظ عل ــركة للحف الش
سياســة  ســاعدت  المســاهمين.  مــع  حقيقيــة 
مكافحــة الرشــوة العالميــة الخاصــة بالشــركة 
نظــام  وضــع  إلــى  دونتــس  دانكــن  دفــع  فــي 

الشــفافية لتجنــب الجرائــم االقتصاديــة.

تطوير السياسة

تمنــع سياســات مكافحــة الفســاد أي شــخص 
يتصــرف نيابــة عــن دانكــن دونتــس مــن اســتخدام 
العمــوالت غيــر المشــروعة، والرشــاوى، والتصرفات 
األعمــال.  تســيير  عنــد  األخالقيــة  غيــر  األخــرى 
اإلدارة،  مجلــس  أعضــاء  جميــع  مــن  وُيطلــب 
ــر  ــد بالمعايي ــن التقي ــار الموظفي ــن، وصغ والمديري
ــلوك  ــد الس ــة قواع ــن، ومدون ــة، والقواني األخالقي
العربيــة  المملكــة  أطلقــت  عملهــم.  فــي 
الســعودية حملــة مكافحــة الفســاد ومكافحــة 
التصــدي  علــى  تركــز  التــي  األمــوال  غســيل 
ــة. يطلــب مــن جميــع  لحــاالت الفســاد فــي الدول
العربيــة  المملكــة  فــي  العاملــة  المنظمــات 
الســعودية أن تجــري تقييمــً المتثالهــا  باللوائــح 
المنصــوص عليهــا فــي هــذه السياســة الجديــدة. 
يكمــن الهــدف مــن متطلبــات االمتثــال الجديــدة 
فــي مكافحــة الرشــوة والجرائــم الماليــة األخــرى 

التــي تحــدث فــي المملكــة.
ــن  ــركة دانك ــبق لش ــذي األس ــس التنفي ــدم الرئي ق
دونتــس نايجــل ترافيــس فكــرة االلتــزام بالنزاهــة 
والعدالــة فــي جميــع عمليــات الشــركة، لتقديــم 
صــورة إيجابيــة للمجتمعــات المحليــة واالمتثــال 
العــام  االجتمــاع  خــالل  القانونيــة.  للمتطلبــات 
التنفيــذي مــن  الرئيــس  لــإدارة، طلــب  الســنوي 
عقــد  والمشــرفين  الوطنييــن  المــدراء  جميــع 
جلســات العصــف الذهنــي وطــرح األفــكار مــع 
شــأنها  مــن  التــي  البنــود  وتوثيــق  موظفيهــم 
أن تســاهم فــي إنجــاح هــذه السياســة. وعلــى 
الصعيــد اآلخــر، يتولــى فريــق التســويق عمليــة 
دونتــس  دانكــن  عمــالء  مــن  اآلراء  تجميــع 

ــر  ــتقصائية عب ــات اس ــالل دراس ــن خ ــا م ومورديه
منصــات شــبكات التواصــل االجتماعــي. وباإلضافة 
إلــى ذلــك، يشــارك فــي العمليــة خبــراء قانونييــن 
ومالييــن ونشــطاء حقــوق اإلنســان مــن مختلــف 
حوالــي  الصياغــة  عمليــة  تســتغرق  المناطــق. 
بالكامــل  السياســة  مراجعــة  قبــل  شــهرًا   13
ــة قواعــد الســلوك الخاصــة  وتوثيقهــا فــي مدون

بالشــركة.

عملية تضمين الممارسة داخل 
المنظمة

موظفيهــا  دونتــس  دانكــن  شــركة  تــدرب 
والقوانيــن  باالمتثــال  المتعلقــة  المســائل  علــى 
الســلوك.  قواعــد  ومدونــة  المحليــة  واللوائــح 
الفســاد،  بمكافحــة  المتعلــق  التدريــب  تضمــن 
مصــادر  اســتخدام  علــى  الموظيــن  تدريــب 
ووســائل متنوعــة متعلقــة بمكافحــة الفســاد. 
التدريــب مــن مرحلتيــن، وتركــز  برنامــج  يتكــون 
ــن  ــدراء المحليي ــب الم ــى تدري ــى عل ــة األول المرحل
والموظفيــن، بينمــا تركــز المرحلــة الثانيــة علــى 
تدريــب الموظفيــن المبتدئيــن حســب التكليــف 
ينظــم  الســعودية.  العمــل  وزارة  مــن  الصــادر 
الخــاص   )HRM( البشــرة  المــوارد  إدارة  قســم 
بشــركة دانكــن دونتــس البرامــج فــي المملكــة 
مــن  مجموعــة  وتوظــف  الســعودية،  العربيــة 
هــذه  لتقديــم  الخبــرة  أصحــاب  مــن  المدربيــن 
المتدربيــن  اإلدارة  قســمت  التدريبيــة.  الــدورات 
إلــى مجموعــات تتضمــن أعضــاء مــن كل قســم 
ــات  ــل عملي ــل، لتجنــب تعط ــة عم ومــن كل مناوب

العمــل.
ــن،  ــل المتدربي ــى دلي ــة عل ــواد التدريبي ــتمل الم تش
التــي  األلعــاب  وبرامــج  التقديميــة،  والعــروض 
أعدهــا المدربــون. كمــا ُصممــت األدلــة التعليميــة 
للمنطقــة باســتخدام لغــة وأمثلــة يســهل علــى 
تكمــن  بســهولة.  فهمهــا  المملكــة  موظفــي 
أهــداف الــدورة التدريبيــة فــي خلــق الوعــى حــول 
مخالفــة  عقوبــات  علــى  والتركيــز  الممارســات 
التدريبيــة  الــدورة  تســلط  السياســات.  وانتهــاك 
الضــوء علــى التوقعــات والمســؤوليات المتعلقــة 
منصــة  وتفتــح  الشــركة،  فــي  موظــف  بــكل 

للموظفيــن لطلــب التوضيــح إذا لــزم األمــر.
المســتهدفة   العمليــة  واجهــت  ذلــك،  ومــع 
صعوبــات متنوعــة، مثــل وجــود اختالفــات فــي 
العربيــة  المملكــة  فــي  القانونيــة  العمــل  أطــر 
الســعودية ممــا يصعــب صياغة سياســة موحدة، 
وُيعــزى ذلــك فــي جانــب منــه إلــى ضعــف الهيئــة 
إلــى  الوطنيــة،  األخالقيــة  باللوائــح  المعنيــة 
جانــب مشــكلة أخــرى تتمثــل فــي تنظيــم عقــد 
المحاضــرات التدريبيــة دون التأثيــر علــى تقديــم 
الخدمــات القياســية.  لمعالجــة هــذه القضايــا، 
اختــار مــدراء المــوارد البشــرية خبــراء متخصصــون 

وعلــى درايــة بالقوانيــن المحليــة.
مقابــل  حوافــز  علــى  أيضــً  المتدربــون  حصــل 
الحضــور خــارج ســاعات العمــل، لتقليــص التأثيــر 
مــكان  فــي  االعتياديــة  العمــل  أنشــطة  علــى 

العمــل.

تحديد القضايا واإلبالغ عنها

ُيطلــب مــن موظفــي دانكــن دونتــس تحديــد 
مخاوفهــم أو قضايــا انتهــاك الممارســات واإلبالغ 
 ،)SASC( الســعودية  العليــا  اللجنــة  إلــى  عنهــا 
التــي يترأســها صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
محمــد بــن ســلمان، حيــث تتيــح اللجنــة قنــوات 
إبــالغ داخليــة وخارجيــة آمنــة للموظفيــن علــى 
مــن  داخليــً  الموظفــون  يتمكــن  مســتوى.  أي 
ــدراء  ــرفين، وم ــى المش ــرة إل ــالغ مباش ــم الب تقدي
المــوارد البشــرية، والمســتوى التالــي مــن اإلدارة، 
ــائر،  ــع الخس ــر من ــن، ومدي ــؤولين القانونيي والمس
ــد  ــة النق ــى مؤسس ــالغ إل ــع الب ــن رف ــؤول ع المس
علــى  وعــالوة   .)SAMA( الســعودي  العربــي 
ذلــك، تمتلــك الشــركة نظــام تقديــم البالغــات 
مجهولــة المصــدر، وخطــً ســاخنً معنــي بأخــالق 
العمــل ويديــره طــرف خارجــي، بحيــث يتمكــن 
أو  الهاتــف  عبــر  إليــه  الوصــول  مــن  الموظفيــن 
منصــة الويــب. وقــع االختيــار علــى هاتيــن اآلليتيــن 
لتمكيــن الموظفيــن مــن اإلبــالغ عــن مخاوفهــم 
األعمــال  مــن  الخــوف  دون  وقــت،  أي  فــي 
تتســلمها  التــي  المعلومــات  ُتحلــل  االنتقاميــة. 
قنــوات اإلبــالغ عــن طريــق لجنــة االمتثــال التابعــة 
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للشــركة، وتجــري اللجنــة مــن جانبهــا المزيــد مــن 
التحقيقــات فــي الحــاالت الُمبلــغ عنهــا.

علــى  الفســاد  حــاالت  مــع  التعامــل  ينطــوي 
تطبيــق السياســات وفقــً لمعاييــر القطــاع، وعلــى 
وجــه التحديــد، مــن خــالل التحقــق مــن ســجل 
إنجــازات مقدمــي الخدمــات الخارجيــة، أو الــوكالء 
المحلييــن، أو الموزعيــن، أو الوســطاء. يحتــاج كل 
المحلييــن  والموظفييــن  المحليــة  اإلدارة  مــن 
للتدريــب علــى سياســات مكافحــة الفســاد وفقــً 
ُتعقــد  العالميــة.  والمعاييــر  الشــركة  للمعاييــر 
ــنويً،  ــدة س ــرة واح ــادًة م ــة ع ــرات التدريبي المحاض
وتكــون باللغــة العربيــة لضمــان فهم السياســات.

تطبيق السياسة

تقــع مســؤولية تطبيــق السياســة علــى جميــع 
المســؤولين  أو  الموظفيــن،  أو  المســؤولين، 
التنفيذييــن لالمتثــال لسياســة مكافحــة الفســاد. 
لتطبيــق  االمتثــال،  إدارة  قســم  الشــركة  تضــم 
وتنفيــذ السياســات، ويكــون هــذا القســم معنــي 
بالتعامــل مــع االنتهــاكات الحاصلــة أو المحتملــة 
تطبيــق  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  للسياســات. 
ــال  ــن بأعم ــن المتورطي ــى الموظفي ــات عل العقوب
ــة،  ــض الدرج ــن خف ــات بي ــراوح العقوب ــاد، وتت الفس
واإليقــاف عــن العمــل، وتطبيــق غرامــات ماليــة، 

وربمــا تصــل إلــى رفــع دعــاوى قضائيــة. 
ــون  ــون الخارجي ــال والمدقق ــة االمتث ــل لجن تتحم
اإلقليميــون مســؤولية تطبيق وتنفيذ الممارســات، 
فــي  تحقيقــات  إجــراء  فــي  دورهــم  ويتمثــل 
إجــراءات األعمــال بصــورة دوريــة، وتدقيــق ســجالت 
الحســابات، والتأكــد مــن الخــط الســاخن المعنــي 
ــان  ــس لضم ــن دونت ــركة دانك ــع لش ــالق التاب باألخ
ــعود،  ــة )س ــلوك بدق ــد الس ــة قواع ــق مدون تطبي
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ضمانهــا  أو  السياســة  تطبيــق  حمايــة  يجــب 
ــً  ــة خصيص ــراءات مصمم ــات وإج ــب سياس بموج
كان  فكلمــا   - المحــدد  العمــل  مــكان  لتالئــم 
احتماليــة  تقــل  أقــل،  بشــكل  عمليــً  التطبيــق 
امتثــال الموظفيــن لتلك السياســات. مــن الضروري 
تقديــم شــرح للموظفيــن حــول هــدف السياســة 
يحتــاج  الضروريــة.  اإلجــراءات  وأهميتها،التبــاع 
الموظفــون إلــى إشــراف ومراقبــة علــى أســاس 
السياســات واإلجــراءات. اتبــاع  منتظــم لضمــان 

دراســة  مــن  المســتفادة  الــدروس 
الحالــة

ــي أو  ــوق المحل ــي الس ــواء ف ــركة س ــاح أي ش لنج
العالمــي، مــن الضــروري أن تضــع اإلدارة سياســات 
أخالقيــة قويــة للتصــدي للعديــد مــن مخــاوف 
لعمــل  المتنوعــة  المناطــق  فــي  المســاهمين 
الفســاد  مكافحــة  سياســة  ُتمّكــن  الشــركة. 
الخاصــة بشــركة دانكــن دونتــس الشــركة مــن 
بينمــا  الوطنيــة،  القانونيــة  للمتطلبــات  االمتثــال 
تحافــظ علــى الســمعة الجيــدة للشــركة عالميــً. 
تكمــن الفائــدة مــن السياســة فــي ارتفــاع معــدل 
والء المســتهلكين، والــذي يعــزز بــدوره التوســع 

المســتدامة. والربحيــة 
مــن  األخــالق،  لسياســة  الشــركة  وضــع  عنــد 
الداخلييــن  المســاهمين  إشــراك  الضــروري 
ــب  ــة بحس ــات الثقاف ــاة اختالف ــن، وراع والخارجيي

الشــركة.  نشــاط  مــكان 

ــة،  ــع السياس ــي وض ــاهمين ف ــراك المس ــد إش عن
فإنهــم يفهمــون اإلجــراءات بوضــوح، وهــو مــا 
يوفــر علــى مــوارد الشــركة تكاليــف وعنــاء إعــالن 
السياســة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي أن تنطبــق 
السياســات األخالقيــة علــى جميــع الموظفيــن 
بجميــع مســتوياتهم بنفــس الدرجــة، ويشــمل 
ذلــك المــدراء والمشــرفين. وعــالوة علــى ذلــك، 
ينبغــي أن تطبــق الشــركة نظــام آمــن وواضــح 
لتحديــد االنتهــاكات واإلبــالغ عنهــا، لتعزيــز كفــاءة 

السياســة.

وثمــة درس آخــر يتمثــل فــي ضــرورة استشــارة 
خبــراء المجــال لتقديــم التوجيهــات المتعلقــة 
ســبيل  علــى  المتضاربــة.  األخالقيــة  بالقضايــا 
ــاد،  ــة الفس ــة مكافح ــر سياس ــد تطوي ــال، عن المث
تشــرك دانكــن دونتــس خبــراء قانونييــن ومالييــن 
توحيــد  ضمــان  بهــدف  مختلفــة  دول  مــن 
تــرك  دون  عملياتهــا  جميــع  علــى  السياســات 
أي ثغــرات ربمــا يســتغلها الموظفــون، ألغــراض 

بالفســاد. متعلقــة 

•

•
•
•
•
•
•

إعداد:
نوف العجالن

مشاعل الحسون
رشا الريس

األستاذ:
سارة الشريف

الجامعة:
جامعة األمير سلطان
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 اسم الشركة
 المقر الرئيسي
 القطاع
 عدد الموظفين )2016(
 العائد السنوي
 النوع

اتصاالت
أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

االتصاالت السلكية والالسلكية
39,508 موظف

51.7 مليار درهم إماراتي
شركة عامة مدرجة في قائمة 500 جلوبال 

دراسة الحالة رقم 2:  
ممارسات العمل األخالقي 

لدى شركة اتصاالت

وصف الشركة

لالتصــاالت  اإلمــارات  مجموعــة  شــركة  تعمــل 
ش.م.ع باســم مجموعــة اتصــاالت منــذ 5 أكتوبــر 
مســاهمة  شــركة  باعتبارهــا  وتأسســت   ،1976
 International البريطانيــة،  الشــركة  جانــب  مــن 
فــي  المحلييــن  والشــركاء   ،Aerodio Limited
اتصــاالت  أصبحــت  المتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات 
االتصــاالت  خدمــات  تقــدم  عالميــة  شــركة 
فــي  مقرهــا  ويقــع  والالســلكية،  الســلكية 
تعمــل  المتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات  أبوظبــي، 
ــرق  ــيا والش ــي آس ــً ف ــة تقريب ــي 16 دول ــاالت ف اتص
 .500 جلوبــال  قائمــة  ضمــن  ومدرجــة  األوســط، 
خــالل ســنة 2015، بلغــت إيــرادات اتصــاالت 51.7 مليار 
ــم  ــار دره ــل 8.3 ملي ــي دخ ــي بصاف ــم إمارات دره
إماراتــي. كانــت الشــركة األكثــر موثوقيــة فــي 
فــي  والالســلكية  الســلكية  الخدمــات  تقديــم 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وجميــع أنحــاء منطقــة 

 .)2018 اهلل،  وعبــد  )البــالدي  األوســط  الشــرق 

وصف الممارسات المتعلقة 
بالنزاهة

مســتمرًا  تحديــً  اتصــاالت  عمــل  بيئــة  تشــكل 
الصعيــد  علــى  مفيــدة  تجــارب  دائمــً  وُتقــدم 
المهنــي. نعمــل كفريــق عمــل واحــد فــي جميــع 
ــد  ــي. ُتع ــاح جماع ــق نج ــام لتحقي اإلدارات واألقس
ــك  ــر وكفاءت ــة والتطوي ــائل التنمي ــك ومس إنجازات
مفتــاح  هــي  وإبداعــك  واجتهــادك،  المهنيــة، 
نجاحنــا.« )الســيد يونــس النمــر، الرئيــس التنفيــذي 
للمــوارد البشــرية فــي مجموعــة اتصــاالت( تمتلــك 
ــز  ــى تعزي ــدرة عل ــي الق ــل األخالق ــات العم ممارس
ــن  ــرادات م ــدل اإلي ــادة مع ــركة وزي ــل الش أداء عم
خــالل رفــع اإلنتاجيــة )أميكــو، 2014(. تطبــق شــركة 
اتصــاالت »المســؤولية االجتماعيــة للشــركات« مــن 
خــالل معاملــة الموظفيــن بعــدل وإنصــاف، حيــث 
يتكــون فريــق العمــل فــي اتصــاالت مــن أكثــر مــن 
ــم.  ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــة م ــية مختلف 90 جنس

إطــار  فــي  البشــري  مالهــا  رأس  اتصــاالت  تعــزز 
عــن  التنافســية  فيــه  تتزايــد  رقمــي  مجتمــع 
مواءمــة  مــن  الموظفيــن  تمكيــن  طريــق 
ثقافتهــم ومعتقداتهــم األخالقيــة مــع رؤيــة 
لتمكيــن  الرقمــي  المســتقبل  »حملــة  الشــركة، 
نزاهــة  ترتبــط   )2017 )اتصــاالت،  المجتمعــات«. 
ــر  ــع، وتطوي ــاركة المجتم ــل بمش ــات العم ممارس
القيــادة، والمســؤولية المجتمعيــة المؤسســية، 
المســتثمرين.  ومتطلبــات  العامــة  والعالقــات 
نتيجــة لذلــك، يصبــح موظفــو اتصــاالت صادقيــن، 
ومســؤولين، وخاضعيــن للمســاءلة، ويتمتعــون 
بالــوالء تجــاه المنظمــة والعمــالء، وهــو مــا ُيترجــم 
ــو، 2014(. ــركة )أميك ــغيلي للش ــوق التش ــي التف ف

تطوير السياسة

منــذ تأسســت الشــركة عــام 1976، أرســت اتصــاالت 
يتعلــق  فيمــا  المؤسســية  ثقافتهــا  قواعــد 
ــة  ــي دراس ــف. وف ــى الموظ ــز عل ــفة التركي بفلس
 ،2015 نوفمبــر  فــي  إن  لينكــد  موقــع  أصدرهــا 
عالمــات  أربــع  أفضــل  ضمــن  اتصــاالت  ُصنفــت 
ــا  ــدة يفضله ــة المتح ــارات العربي ــي اإلم ــة ف تجاري
الباحثيــن عــن عمــل فــي منطقــة الشــرق األوســط 
نهــج  يشــمل   .)2015 )ماســيدا،  أفريقيــا  وشــمال 
اتصــاالت المتميــز فــي التحــول إلــى رأس المــال 
»النظــم اإليكولوجيــة للمــوارد  البشــري ليضــم 
ــي  ــام الرقم ــم باإللم ــي تتس ــة والت ــرية« المرن البش
ــى  ــام. تتبن ــه ع ــل بوج ــتراتيجيات العم ــم اس لدع
علــى  تركــز  التــي  المبتكــرة  المناهــج  اتصــاالت 
والتدريــب  المواهــب،  وإدارة  لجــذب  العمالــة 
وإشــراك  والتقديــر،  والمكافــآت  والتطويــر، 
النظــم  هــذه  تتميــز  عــام.  بوجــه  الموظفيــن 

واالحتــرام،  والشــمولية،  باالبتــكار،  اإليكولوجيــة 
والمعاملــة بالمثــل، والتقديــر، واالهتمــام البالــغ 
النفســية  والصحــة  الجســدية  الســالمة  إزاء 

)2017 )اتصــاالت،  للموظفيــن. 

خــالل المنتــدى الســنوي الثامــن للمــوارد البشــرية 
لمجموعــة اتصــاالت المنعقــد فــي دبــي بتاريــخ 
ــس  ــحي، الرئي ــز الش ــد العزي ــرح عب ــو 2015، ص 19 ماي
مجموعــة  فــي  البشــرية  للمــوارد  التنفيــذي 
يعملــون  الذيــن  األشــخاص  »إن  قائــاًل:  اتصــاالت، 
مــن  لــذا  نمتلكهــا،  ثــروة  أهــم  هــم  لصالحنــا 
يتعلــق  فيمــا  الصــدارة  فــي  نظــل  أن  الضــروري 
ــا المــوارد البشــرية. وهــذا يعنــي أنــه يجــب  بقضاي
وأن  المناســبين  األشــخاص  توظيــف  نضمــن  أن 
ندعمهــم بأفضــل بيئــة عمــل لتمكينهــم مــن 

)2015 الموظفيــن،  )تقريــر  التقــدم«. 
ــر 2018، ذكــرت كريســتي توكســفورد  فــي 12 فبراي
فــي مقالهــا لصالــح معهــد تشــارترد لشــؤون 
المتحــدة،  المملكــة  والتنميــة،  الموظفيــن 
المشــاركة المبتكــرة وممارســات تميكــن العمالــة 
إدمــاج  أبرزهــا  والتــي  اتصــاالت،  مجموعــة  فــي 
ــن  ــركة، م ــات الش ــة سياس ــي صياغ ــن ف الموظفي
خــالل دعــوة الموظفيــن لتقديــم تعليقاتهــم 
مثــل  متعــددة  قنــوات  عبــر  ومالحظاتهــم 
التركيــز،  ومجموعــات  االســتقصائية،  الدراســات 
اقتراحــات  ومخطــط  الــرأي،  واســتطالعات 
الموظفيــن، ممــا يســاعد في تشــجيع تطوير قوة 
عاملــة تتميــز بمســتًو عــاٍل مــن الهمــة والتشــارك. 
ــة  ــبوع الصح ــل أس ــنوية، مث ــات الس ــر الفعالي تعتب
 Spirit« الســعادة  وأســبوع   ،»Wellness Week«
 Travel« الســفر  وأســبوع   ،»of Happiness Week
Week« هــي فقــط بعــض اســتراتيجيات المــوارد 
البشــرية حــول العالــم والتــي تضــم الرفاهيــة 
ــل  ــات العم ــح ممارس ــن وتوضي ــة للموظفي العام
األخالقــي داخل الشــركة )كريســتي توكســفورد، 
ــل  ــن داخ ــاركة الموظفي ــر مش ــع مؤش 2018(. ارتف

تمتلك ممارسات العمل األخالقي القدرة على تعزيز أداء عمل الشركة كما 
بإمكانها أيضًا زيادة معدل اإليرادات من خالل رفع اإلنتاجية.
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مجموعــة اتصــاالت بنســبة 13% بيــن عامــي 2014 
ــوذج  ــى نم ــل عل ــدة العم ــز أجن ــة لتركي و2017 نتيج
ــى  ــرم إل ــة اله ــن قم ــز م ــج التركي ــى نه ــل يتبن عم
ارتفــع  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة  الهــرم.  أســفل 
معــدل اســتجابة الموظفيــن تدريجيــً، حيــث بلــغ 
20% خــالل ثــالث ســنوات، وهــو مــا يشــير إلــى بيئــة 
عمــل تعمــل علــى إشــراك الموظفيــن بشــكل 
ــفورد،  ــتي توكس ــركة. )كيرس ــل الش ــي داخ فعل

)2018
الخاصــة  األخالقــي  العمــل  ممارســات  تتلخــص 
ــح  ــيد صال ــا الس ــا ذكره ــاالت، كم ــة اتص بمجموع

العبدولــي، الرئيــس التنفيــذي، كمــا يلــي:
توفير عدد ال نهائي من الفرص للتعلم

تقدير النجاحات الفردية والثناء عليها
تشــجيع الفــرص لتطويــر الدائــم لقــدرات 
الموظفيــن ألبعــد الحــدود، وتعزيــز النمــو 

المســتدام
إعالنــات وظائــف شــاغرة تتمتــع بالشــفافية 

واإلشــراك الثقافــي
ــي،  ــدم الوظيف ــق التق ــرص لتحقي ــة الف إتاح
مــن خــالل تمكيــن الموظفيــن مــن التقــدم 
ــم  ــه حياته ــادة توجي ــً، وإع ــف داخلي للوظائ

المهنيــة للنمــو أكثــر داخــل الشــركة.
تقديم الوعود والوفاء بها.

عمليــات  جميــع  فــي  واألمانــة  الصــدق 
صــل ا لتو ا

المؤسســية،  األهــداف  علــى  التركيــز 
المؤسســة  ورســالة  العامــة،  واألهــداف 

يتهــا ؤ ر و
إفساح المجال للتأثير التدريجي

مثــل  مســؤولة  أطــراف  السياســات  هــذه  طــور 
التنفيــذي،  والرئيــس  اإلدارة،  مجلــس  أعضــاء 
ــن  ــاهمين اآلخري ــرية، والمس ــوارد البش ــر الم ومدي
ــح  ــد واللوائ ــً القواع ــر أيض ــا تؤث ــركة. كم ــي الش ف
التــي تضعهــا حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة علــى تطويــر سياســة العمــل األخالقــي 
الخاصــة بشــركة اتصــاالت. وعــالوة علــى ذلــك، 
المــال  رأس  ممارســات  أفضــل  ضمــان  يمكــن 
البشــري مــن خــالل برنامــج تميــز المــوارد البشــرية، 
حيــث تســتفيد جميــع الشــركات العاملــة ضمــن 
المؤسســة  نمــوذج  مــن  اتصــاالت  مجموعــة 
طريــق  عــن   )EFQM( الجــودة  إلدارة  األوروبيــة 

فــي  الناجحــة.  اإلدارة  ممارســات  مشــاركة 
معــدل  أعلــى  المجموعــة  حققــت   ،2017 ســنة 
أســاس  علــى   %15 زيــادة  بنســبة  اإلطــالق  علــى 
ســنوي )اتصــاالت، 2017(. ُتمكــن اتصــاالت جميــع 
فــي  والتعــاون  المشــاركة  مــن  المســاهمين 
تطويــر ممارســات وسياســات العمــل الداخليــة. 
يعتبــر المديــر التنفيــذي هــو المســاهم الرئيســي 
ــان إدارة  ــن ضم ــؤواًل ع ــون مس ــاالت، ويك ــي اتص ف
المؤسســة لمواردهــا البشــرية بأســلوب أخالقــي. 
بمشــاركة  اتصــاالت  موظفــو  يفخــر  وبالتالــي، 
تجاربهــم العمليــة فــي الشــركة علــى وســائل 

االجتماعــي: التواصــل 
»لقــد اســتمتعت حقــً وتعلمــت الكثيــر فــي فريــق 
وظيفــة  أول  هــذه  اتصــاالت.  مجموعــة  عمــل 
أحصــل عليهــا فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
اإلدارة العليــا متعاونــة وداعمــة للغايــة. كل يــوم 
لتعلــم  جديــد  يــوم  هــو  اتصــاالت  فــي  عمــل 

المزيــد.« 
»كان مــن دواعــي اعتــزازي وفخــري أن تتــاح لــي 
الفرصــة للعمــل فــي شــركة منظمــة تنظيمــً 
ســوى  تؤمــن  ال  عاليــة  إنتاجيــة  وذات  جيــدًا 

باألفضــل.«
)www.indeed.ae( »بيئة حيوية ومبهجة« 

عملية تضمين الممارسة داخل 
المنظمة

ضــرورات  مــن  األخالقــي  العمــل  سياســة  ُتعــد 
العمــل ويجــب تضمينهــا فــي جميــع الممارســات 
المؤسســة  اتخــذت  هنــا،  ومــن  المؤسســية. 
ــالل دورات  ــن خ ــاهمين م ــف المس ــوات لتثقي خط
التدريــب والتنميــة. تعقــد دورات تدريبيــة  لمــدة 
الــدورات  تلــك  وتكــون  قســم،  لــكل  أســبوع 
ــت  ــر اإلنترن ــب عب ــج تدري ــالل برنام ــن خ ــة م التدريبي
فــي  المعلومــات  تكنولوجيــا  إدارة  طورتــه 
اتصــاالت. تســتخدم برمجيــات التدريــب التطويــر 
البيانــات والمعلومــات ذات الصلــة إلجــراء تحديثات 

العمــل.  سياســات  علــى  مســتمرة 

هنــاك بعــض القضايــا المتعلقــة بالجانــب التقنــي 
الموظفيــن  بعــض  أن  حيــث  التدريــب،  لعمليــة 
ولوجســتيات  أهــداف  فهــم  مــن  يتكنــوا  لــم 
عمليــة التدريــب. لــذا، طــورت إتصــاالت تدريبــات 
إضافيــة مخصصــة الحتياجيــات هــؤالء األفــراد، 
ــن  ــر، م ــة األم ــي بداي ــة ف ــارات البرمجي ــل المه مث
ــرية.  ــوارد البش ــة الم ــق سياس ــب المتعل ــم التدري ث
خضــع 85% مــن موظفــي مجموعــة اتصــاالت 
جديــدة  وتطويريــة  تدريبيــة  لــدورات   2017 ســنة 
بلــغ إجمالــي عــدد أيامهــا 36,900 يــوم تدريبــي، 
موظــف  لــكل  تدريبــي  يــوم   4.45 بمعــدل  أي 

.)2017 )اتصــاالت، 
عمليــة  أن  أيضــً  اتصــاالت  مجموعــة  تــدرك 
االســتبقاء علــى الموظفيــن ودعمهــم تعتمــد 
بشــكل كبيــر علــى توفيــر فــرص تنطــوي علــى 

األداء.  علــى  مبنيــة  ثقافــة  داخــل  تحــٍد 
ُتجــري مجموعــة اتصــاالت تقييمــً مرجعيــً لعــدد 
أفضــل  حــول  والتقديــر  المكافــآت  برامــج  مــن 
العالــم - فــي  أنحــاء  الممارســات فــي جميــع 

علــى  والالســلكية  الســلكية  االتصــاالت  قطــاع 
التكريميــة  برامجهــا  خــالل  التحديــد.  وجــه 
علــى  موظفيهــا  اتصــاالت  تكــرم  المتعــددة، 
مهامهــم  مــن  بأبعــد  المبذولــة  جهودهــم 
مجموعــة  ُتــدرك  منهــم.  المطلوبــة  الرســمية 
مســؤولة  عالميــة  شــركة  بصفتهــا  اتصــاالت، 
اجتماعيــً، أن الموظفيــن لــن يكونــوا قادريــن علــى 
ــة  ــل آمن ــة عم ــاح دون بيئ ــذا النج ــل ه ــق مث تحقي
وممتعــة. لتحقيــق هــذه الغايــة، تلتــزم مجموعــة 
اتصــاالت بتعزيــز المعاييــر األخالقيــة، واإلشــراف 
فــي  الســارية،  واللوائــح  القوانيــن  جميــع  علــى 
ممارســاتها اإلداريــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تعمــل 
اإلنســان  حقــوق  احتــرام  علــى  دائمــً  الشــركة 
بصفتهــا  التزاماتهــا  أهــم  وهــي   - وحمايتهــا 
عضــوًا فــي المجتمــع العالمــي. وعلــى هــذا النحو، 
تتابــع مجموعــة اتصــاالت دومــً ممارســات العمــل 
ــة فــي التطلــع إلــى  بمــا يتــالءم مــع قانــون الدول
ــاالت،  ــً )اتص ــر أمان ــل وأكث ــل أفض ــة عم ــر بيئ توفي
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طرحــت مجموعــة اتصــاالت مؤخــرًا برامــج تقديــر 
لبرنامــج  كان  للموظفيــن.  جديــدة  ومكافــآت 
)الــذي   SPOT Recognition Award المكافــآت 
يتيــح للمــدراء والزمــالء تمييــز الموظفيــن بنــاًء علــى 
ســلوكهم اإليجابــي بمــا يتماشــى مــع القيــم 
إيجابيــً  تأثيــرًا  اتصــاالت(  لمجموعــة  الجوهريــة 
علــى اســتبقاء الموظفيــن ســنة 2017 - علــى وجــه 
ــن  ــتبدال الموظفي ــدل اس ــض مع ــد، انخف التحدي

ألقــل مــن 4% )اتصــاالت، 2017(.

تحديد القضايا واإلبالغ عنها

تعتبــر مجموعــة اتصــاالت نموذجــً حقيقــً للتنــوع 
ــر مــن  الثقافــي، فهــي توظــف أشــخاصً مــن أكث
90 جنســية مختلفــة. ترحــب الشــركة بإمكانــات 
وتتيــح  وإبداعاتهــم،  وابتكاراتهــم،  موظفيهــا، 
المختلفــة،  نظرهــم  وجهــات  تطبيــق  لهــم 
للتصــدي  ومهاراتهــم  بكفاءاتهــم،  وتحتفــي 
موظفــو  ويعتبــر  الشــائعة،  العمــل  لتحديــات 
مجموعــة اتصــاالت تجســيدًا فعليــً للمجتمعــات 
التــي تمــارس فيها الشــركة نشــاطها. لذا، تســعى 
فــرص  توفيــر  عمليــة  لتعزيــز  جاهــدة  اتصــاالت 
عمــل ونمــو متكافئــة للموظفيــن الموهوبيــن من 
ــة.  ــرات العملي ــراق، والخب ــاس، واألع ــف األجن مختل
اتصــاالت  تشــجع  األمــر،  هــذا  تطبيــق  ولضمــان 
جميــع الموظفيــن علــى اإلبــالغ عــن أي ســلوك 
غيــر مشــروع، أو مخالفــات ماليــة، أو انتهــاكات 
جرائــم  أي  أو  اتصــاالت،  وإجــراءات  لسياســات 

أخــرى مــن الممكــن أن يتعرضــوا لهــا. يمكــن مــن 
خــالل قنــوات اإلبــالغ الســرية هــذه، اإلبــالغ عــن 
الســلوكيات غيــر األخالقيــة، واســتغالل الســلطة، 
وتســريب المعلومــات الســرية، وأي شــكل آخــر 
مــن أشــكال التمييــز تجــاه أي موظــف. كمــا ُتعــد 
أيضــً حريــة تكويــن العالقــات والروابــط عنصــرًا 

ــة.  ــة المتنوع ــذه البيئ ــي ه ــة ف ــً للغاي مهم
وبالتالــي تعمــل اتصــاالت فــي جميــع أســواقها 
المســاهمين.  جميــع  بيــن  حــوار  فتــح  لضمــان 

)2017 )اتصــاالت، 
ألي  يمكــن  ســاخنً  خطــً  اتصــاالت  تخصــص 
مجهــول  بمصــدر  اإلبــالغ  خاللــه  مــن  موظــف 
الهويــة عــن أي قضيــة أو مخــاوف بشــأن اإلخــالل 
بمدونــة قواعــد الســلوك، كمــا يتوفــر أيضــً مكتب 
فــي  للموظفيــن  مباشــرة  يســتجيب  مســاعدة 
حالــة الطلبــات العاجلــة. يحول مكتب المســاعدة 
إلــى  الموظــف  مــن  يتلقاهــا  التــي  المعلومــات 
قســم/ مديــر المــوارد البشــرية. يناقــش مديــر 
أعلــى  ســلطة  مــع  المســألة  البشــرية  المــوارد 

المبلغيــن.  للموظفيــن  الحلــول  ويقتــرح 

ــالغ  ــابهة إذا كان اإلب ــوات مش ــة بخط ــّر العملي تم
مــن خــالل الخــط الســاخن. تســتخدم مالحظــات 
وتعليقــات الموظفيــن فيمــا بعــد لتعزيــز، وتطوير، 
وتوســيع نطــاق ممارســات المــوارد البشــرية فــي 

مجموعــة اتصــاالت.

التطبيق واإلنفاذ

الممارســات  تمامــً  اتصــاالت  مجموعــة  تراعــي 
فروعهــا.  جميــع  فــي  والجوهريــة  األخالقيــة 
تواصــل الشــركة توجيــه الموظفيــن وتدريبهــم 
علــى مراقبــة أي ممارســات ســيئة فــي المنظمــة، 
وآليــات  آلــي  مراقبــة  نظــام  أيضــً  يتوفــر  كمــا 
والمالحظــات  التعليقــات  لتقديــم  مخصصــة 
الشــركة.  سياســات  تنفيــذ  عمليــة  ومتابعــة 
مســؤوليات  والقيــادة  المشــرفون  يتحمــل 
أخالقيــة  غيــر  ممارســات  وجــود  مــن  التحقــق 
فــي أي وقــت مــن جانــب أحــد الموظفيــن داخــل 

عملياتهــا.  إطــار  وفــي  المنظمــة 
يخضــع الموظفــون والمنظمــة ككل للتدقيــق 
ــذ  ــق والتنفي ــان التطبي ــة لضم ــرات منتظم ــي فت ف
الفعــال للممارســات داخــل الشــركة. ُيجــري هــذا 
عــن  مســؤولين  خارجييــن  مدققيــن  التدقيــق 
ــا. ــإدارة العلي ــاملة ل ــة وش ــر حقيقي ــم تقاري تقدي

دوره  يكــون  امتثــال  مســؤول  الشــركة  عينــت 
هــو التأكــد مــن تأديــة الموظفيــن لواجباتهــم 
ومســؤولياتهم مــع االمتثــال الكامــل للسياســات 

المطبقــة مــن جانــب الحكومــة والمنظمــة.

الدروس المستفادة

يمكــن تلخيــص الــدروس الرئيســية المســتفادة 
ــي: ــا يل ــاالت كم ــة اتص ــن مجموع م

العمــل  وسياســات  ممارســات  تطويــر 
متعــددة  عاملــة  قــوى  إلدمــاج  األخالقــي 

ت لجنســيا ا

أهميــة المســؤولية االجتماعيــة المؤسســية 
CSR ــتدامة المس

جميــع  فــي  السياســات  وتنفيــذ  تطبيــق 
التدريــب  خــالل  مــن  الشــركة  عمليــات 

يــر لتطو ا و

تمكيــن القنــوات المتعــددة الفعالــة لإبــالغ 
عــن اإلخــالل بممارســات العمــل األخالقــي 

ــة ــي المنظم ف

بأخالقيــات  المتعلقــة  السياســات  تدقيــق 
ــف  ــين أداء الموظ ــا لتحس ــل وتطبيقه العم

ــل. ــا العمي ــى رض ــول عل والحص

مراقبــة القضايــا والمخــاوف وحلهــا بســرعة 
وكفــاءة

ُتدرك مجموعة اتصاالت أيضًا 
أن عملية االستبقاء على 

الموظفين ودعمهم تعتمد 
بشكل كبير على توفير فرص 

تنطوي على تحٍد داخل 
ثقافة مبينة على األداء.

إعداد:
عائشة ناصر عبد اهلل 

سمية أحمد

األستاذ:
بسترا بوكاريف

الجامعة:
كليات التقنية العليا

•

•

•

•

•

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

بنك البحرين اإلسالمي 
المنامة، البحرين

القطاع المصرفي
  383

42.9 مليون دينار بحريني 
قطاع عام  

دراسة الحالة رقم 3:  
ممارسات مكافحة غسيل األموال لدى بنك 

البحرين اإلسالمي

وصف الشركة

فــي  والرابــع  البحريــن  فــي  إســالمي  بنــك  أول 
تأســس  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  منطقــة 
بنــك البحريــن اإلســالمي )BisB( ســنة 1979. تشــمل 
اإلســالمي  البحريــن  بنــك  عمليــات  مجموعــة 
الخدمــات البنكيــة لألفــراد والشــركات ويقــدم 
خدماتــه مــن خــالل 4 فــروع، و4 مراكــز ماليــة، 
بعــض  تشــمل   )ATM( آلــي  صــراف  جهــاز  و56 
هــذه الخدمــات التمويــل الشــخصي والتمويــل 
التقليديــة  البنكيــة  والمعامــالت  المؤسســي، 
ــات  ــال وخدم ــاي ب ــك، ب ــي ذل ــا ف ــة )بم واإللكتروني
االئتمــان،  وبطاقــات  اإللكترونيــة(،  المحفظــة 
وخدمــات االســتثمار، وخدمــات التحويــالت الماليــة 
)بنــك البحرين اإلســالمي، 2018(. يلعب بنك البحرين 
اإلســالمي مــن خــالل تقديــم الخدمــات لعمالئــه، 
والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، والشــركات 
الكبيــرة، دورًا كبيــرًا فــي اقتصــاد المملكــة طــوال 
الســنوات الـــ 39 الماضيــة. يتوجــه البنك إلــى رقمنة 
ــة  ــة تحتي ــة وبني ــة رقمي ــالل منص ــن خ ــه م خدمات
متكاملــة عبــر اإلنترنــت لعمــالءه )بنــك البحريــن 
اإلســالمي، 2017(. ومــع اســتراتيجياته عبــر اإلنترنــت، 
البــد أن يحافــظ بنــك البحريــن اإلســالمي علــى 
ــوال  ــيل األم ــة غس ــة لمكفاح ــوالت صارم بروتوك
ــذه.  ــة ه ــة الحال ــه دراس ــا توضح ــو م )AML(، وه

وصف الممارسات المتعلقة 
بالنزاهة

سياســات  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  وضــع 
بالقواعــد  لاللتــزام  األمــوال  غســيل  مكافحــة 
الصناعــة  وزارة  عليهــا  تنــص  التــي  واللوائــح 
المركــزي  البحريــن  ومصــرف   )MOIC( والتجــارة 
الجرائــم  مكافحــة  ونمــوذج  الثانــي(  )المجلــد 
الماليــة )CBB( بمــا يتماشــي مــع قوانيــن مملكــة 
البحريــن، كمــا تمتثــل سياســاته للمعاييــر واللوائــح 
ــع  ــن التاب ــس األم ــا مجل ــص عليه ــي ين ــة الت الدولي
المالــي  العمــل  ومجموعــة  المتحــدة،  لألمــم 
ــة  ــبيرغ، ولجن ــة وولفس ــتبيان مجموع )FATF(، واس
بــازل. تتيــح سياســات مكافحــة غســيل األمــوال 
المطبقــة امتثــال بنك البحرين اإلســالمي بأســلوب 
قانونــي، وأخالقــي، ومهنــي. تتطلــب الصيرفــة 
غســيل  لمكافحــة  صارمــة  ضوابــط  اإلســالمية 
األمــوال نظــرًا الرتفــاع المخاطرعلــى الحســابات 
مثــل الصناديــق المجمعــة، والجمعيــات الخيريــة، 

)مكافحــة  والدينيــة  السياســية  والمجتمعــات 
 .)2014 الماليــة،  الجرائــم 

لذلــك، ال يعقــد بنــك البحريــن اإلســالمي عالقــات 
ماليــة إال مــع الهيئــات المعتمــدة مــن وزارة التنمية 

االجتماعيــة )MOSD( لضمــان مــا يلــي:
حماية حقوق المساهمين

غســيل  مثــل  الماليــة  الجرائــم  مــن  الحــد 
اإلرهــاب وتمويــل   ،)ML( األمــوال 

النجاح المستمر للمنظمة
تجنب العقوبات التنظيمية

وبنــاًء علــى ذلــك، أســس بنــك البحريــن اإلســالمي 
إدارة االمتثــال والحوكمــة المســؤولة عــن تحديــد 
يقــدم  عنهــا.  واإلبــالغ  المشــبوهة  المعامــالت 
رئيــس إدارة االمتثــال البالغــات مباشــرة إلــى لجنــة 
التدقيــق والحوكمــة واالمتثــال لمجلــس اإلدارة 
)ACGC( ويكــون اإلبــالغ إلــى الرئيــس التنفيــذي 
ألغــراض إداريــة فقــط  )جــالل، االتصــال الشــخصي، 
مكافحــة  عمليــة  ُتطبــق   .)2018 ديســمبر   13
غســيل األمــوال التابعــة لبنــك البحريــن اإلســالمي 
 ،)CDD( للعمــالء  الواجبــة  العنايــة  وأنشــطة 
 )KYC( واعــرف عميلــك ،)BO( وملكيــة االنتفــاع

)بنــك البحريــن اإلســالمي، 2017(.

مكافحة 
غسيل األموال

اعرف 
عميلك

الشكل 1: عملية مكافحة غسيل األموال )شرح توضيحي للطالب(

ملكية 
االنتفاع

العناية 
الواجبة 
للعمالء

•
•

•
•



27 26

صياغة السياسات 
بما يتوافق مع 

المساهمين ذوي 
الصلة

مراجعة السياسة 
من جانب مسؤول 

اإلبالغ عن عمليات 
غسيل األموال ولجنة 

التدقيق والحوكمة 
واالمتثال

اعتماد وموافقة 
مجلس اإلدارة

تطبيق التغييرات 
في نظام 

مكافحة غسيل 
األموال

تحديث البيانات 
على الشبكة 

الداخلية

التعميم على 
جميع الموظفين

تشمل عملية اعرف عميلك لدى بنك البحرين اإلسالمي األنشطة التالية: 

التحقق من هوية 
العميل

مراقبة أنشطة 
ومعامالت الحساب

إجراء عمليات التدقيق 
الداخلية والخارجية

التوثيق )على سبيل المثال؛ 
نموذج فتح الحساب، 
واعرف عميلك، وثائق 

المستثمرين(

تعزيز العناية الواجبة فيما يتعلق 
بعمليات العمالء عالية الخطورة 
)على سبيل المثال: الشخصيات 

)PEP( ًالبارزة سياس

الشكل 3 : عملية تطوير السياسة )شكل توضيحي للطالب(

الشكل 4: إدارة االمتثال )شكل توضيحي خاص بالطالب(

تطوير السياسة 

عــن  عبــارة  األمــوال  غســيل  مكافحــة  أنشــطة 
مجموعــة مــن القواعــد، والقوانيــن، واإلجــراءات 
ــد  ــل المتول ــى الدخ ــاء عل ــى القض ــدف إل ــي ته الت
ــن  ــذه القواني ــزم ه ــة. ُتل ــر قانوني ــطة غي ــن أنش م
إلجــراءات  باالمتثــال  الماليــة  الهيئــات  جميــع 
العنايــة الواجبــة للعمــالء للتأكــد مــن حمايتهــم 
مــن أنشــطة غســيل األمــوال. تتحمــل المؤسســات 
التحقــق مــن صحــة مصــدر  الماليــة مســؤولية 
أمــوال المنظمــة، لمراقبــة المعامــالت المشــبوهة 
 13  ، شــخصي  تواصــل  )جــالل،  عنهــا  واإلبــالغ 

.)2018 ديســمبر 

ــص  ــي تن ــد الت ــً للقواع ــة وفق ــع السياس أواًل، توض
عليهــا الهيئــات الوطنيــة والدوليــة المختلفــة. بعد 
غسيل  عمليات  عن  اإلبالغ  مسؤول  يراجــع  ذلــك، 
غســيل  مكافحــة  سياســات   )MLRO( األموال 
األمــوال لضمــان اتســاقها مــع رؤيــة بنــك البحريــن 
اإلســالمي ورســالته. ُتجــرى بعــد ذلــك المزيــد مــن 
التقييمــات مــن جانــب لجنــة التدقيــق والحوكمــة 
واالمتثــال التابعــة لمجلــس اإلدارة والتــي تمثــل 
لجنــة التدقيــق الداخليــة لبنــك البحرين اإلســالمي. 
المتطــورة،  للسياســات  الشــامل  التقييــم  بعــد 
لالعتمــاد.   اإلداراة  مجلــس  إلــى  التقييــم  ُيرســل 
المحّدثــة  السياســة  ُتنشــر  االعتمــاد،  وبمجــرد 
علــى الشــبكة الداخليــة للبنــك، ويطبــق نظــام 
ــى  ــد إل ــم بالبري ــوال، ويعم ــيل األم ــة غس مكافح
)جــالل  للمراجعــة  واألقســام  اإلدارات  جميــع 

.)2018 ديســمبر   13  ، شــخصي  تواصــل  ومطــر، 

يلعــب مســؤوالإلبالغ عن عمليات غسيل األموال 
مكافحــة  سياســة  تطويــر  فــي  جوهريــً  دورًا 
االتصــال  نقطــة  باعتبــاره  األمــوال  غســيل 
األولــى فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع المعامــالت 
ضمــان  عــن  مســؤواًل  يكــون  كمــا  المشــبوهة، 
لضوابــط  المســتمر  والتقييــم  اليومــي  االمتثــال 
تمويــل  ومكافحــة  األمــوال  غســيل  مكافحــة 
اإلرهــاب )CFT(. وعــالوة علــى ذلــك، يســتعين بنــك 
البحريــن اإلســالمي بشــركة استشــارية خارجيــة 
العمــالء،  لمراقبــة    Bench-Matrix وبمنصــة 

والمعامــالت،  والموظفيــن، 
وهــو مــا يســاعد فــي تطويــر تقييمــات العنايــة 
ومراقبــة  عميلــك،  اعــرف  للعمــالء/  الواجبــة 
المعامــالت مــن خــالل آليــات مدمجــة آليــً )جــالل 

ديســمبر2018(.  13  ، شــخصي  تواصــل  ومطــر، 

عملية تضمين الممارسة داخل 
المنظمة

ــي  ــوال ف ــيل األم ــة غس ــات مكافح ــج سياس لدم
هيــكل  البنــك  يتبنــى  اإلســالمي،  البحريــن  بنــك 
تنظيمــي يضمــن اتســاق الممارســات فــي جميــع 
ضمــان  خــالل  مــن  المنظمــة،  واقســام  إدارات 
مراقبــة جميــع اإلدارات األساســية لعمليــة تطويــر 
األفــراد  بواســطة  الناجــح  والتنفيــذ  السياســة 
)جــالل ومطــر، تواصــل شــخصي ، 13 ديســمبر 2018(.

تعيين مسؤول 
نظام مكافحة 

غسيل األموال

تعيين مسؤول 
نظام مكافحة 

غسيل األموال

نظام 
مكافحة 

غسيل األموال
تشكيل اللجنة

تشكيل اللجنة

تشكيل اللجنة

الموارد البشرية

الموارد البشرية
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إعداد:
مروة الفيحاني

سارة المير
عائشة سليمان

األستاذ:
الدكتورة نجالء الدسوقي

الجامعة:
جامعة البحرين

علــى  تدريبــً  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  يقــدم 
تمويــل  مكافحــة  األمــوال/  غســيل  مكافحــة 
اإلرهــاب لجميــع موظفيــه وفقــً ألنشــطة البنــك 
وتبايــن أنــواع عمالئــه. يقــدم رئيــس االمتثــال تدريبً 
ســنويً مباشــرًا لموظفــي البنــك، وتتــراوح عــدد 
مــرات محاضــرات التدريــب بيــن 5 و10 محاضــرات، 
بحيــث تكــون مــدة كل محاضــرة 3 ســاعات تقريبً. 
يؤكــد التدريــب علــى تثقيــف الموظفيــن بمــا يلــي:
األمــوال/  غســيل  مكافحــة  وإجــراءات  ضوابــط 
مكافحــة تمويــل اإلرهــاب التابعــة لبنــك البحريــن 

اإلســالمي

التغييــرات فــي سياســات العنايــة الواجبــة 
للعمــالء

تعهــدات العمــالء التــي ربمــا تؤكــد صحــة 
إحــدى المعامــالت المشــبوهة داخليــً

مشــبوهة  معاملــة  بــالغ  تقديــم  كيفيــة 
المشــبوهة المعامــالت  ومتابعــة   )STR(

أحــدث نمــاذج وتوجهــات غســيل األمــوال 
اإلرهــاب وتمويــل 

لقواعــد  وفقــً  الموظفيــن  مســؤوليات 
ومكافحــة  األمــوال،  غســيل  مكافحــة 
تمويــل اإلرهــاب، ومكافحــة الجرائــم المالية
الــواردة  التدريبــات  الــدورات  جميــع  توَثــق 
مكافحــة  أنشــطة  مــع  وتشــاَرك  أعــاله 
الجرائــم الماليــة لضمــان تقديــم التدريــب 

الرئيســين.  الموظفيــن  لجميــع 

يطبــق بنــك البحريــن اإلســالمي عمليــة تدقيــق 
أشــخاص  توظيــف  عــدم  مــن  للتأكــد  صارمــة 
ــك،  ــى ذل ــالوة عل ــة. وع ــال إجرامي ــن بأفع مرتبطي
يحصــل جميــع الموظفيــن علــى تدريــب مكافحة 
غســيل األمــوال خــالل فتــرة االختبار)جــالل ومطــر، 

تواصــل شــخصي ، 13 ديســمبر 2018(.

تحديد القضايا واإلبالغ عنها

إن آليــة التحديــد التــي يســتخدمها بنــك البحريــن 
اإلســالمي مضّمنــة فــي نظــام مكافحــة غســيل 

األمــوال الخــاص بــه، والــذي يراقــب المعامــالت 
علــى أســاس يومــي ويحســب معــدل الخطــر بنــاًء 
علــى القواعــد الموضحــة مســبقً )ســيناريوهات(. 
تعتمــد هذه الســيناريوهات على البيانات الســابقة 
والموضوعــة وفقــً للقواعــد واللوائــح المنصــوص 
بمجــرد  المجــال.  ممارســات  أفضــل  فــي  عليــه 
مكافحــة  نظــام  خــالل  مــن  المعاملــة  تمريــر 
لـــ 18  غســيل األمــوال، ُتفحــص المعاملــة وفقــً 
ســيناريو مختلــف، والتــي تحــدد المعامــالت التــي 
ــد  ــد تحدي ــورة. عن ــة الخط ــون عالي ــل أن تك يحتم
خــالل  مــن  إليهــا  واإلشــارة  مشــبوهة  معاملــة 
ــن.  ــى الموظفي ــً إل ــام تنبيه ــل النظ ــام، يرس النظ
يغيــر البنــك هــذه الســيناريوهات ويعززهــا عنــد 
طــرح منتجــات أو قنــوات جديــدة )مثــل القنــاة 
البنكيــة اإللكترونيــة األخيــرة التــي طرحهــا البنــك( 
باإلضافــة إلــى ذلــك، ُتدمــج حســابات بنــك البحريــن 
ــب  ــا يتطل ــو م ــال، وه ــاي ب ــع ب ــً م ــالمي حالي اإلس
تغييــر الســيناريوهات ومراقبتهــا مــن خــالل نظــام 
ــع  ــة جمي ــان نزاه ــوال لضم ــيل األم ــة غس مكافح
المعامــالت )جــالل ومطــر، تواصــل شــخصي ، 13 

ديســمبر 2018(.
يمكــن ألي موظــف لــدى بنــك البحريــن اإلســالمي 
حيــث  المشــبوهة،  المعامــالت  عــن  اإلبــالغ 
يقــوم الموظــف بتعبئــة نمــوذج تقريــر داخلــي 
عــن  لإبــالغ  الداخليــة  الشــبكة  متوفرعلــى 
معاملــة مشــبوهة . يجــب أن يحتــوي النمــوذج 
علــى تفاصيــل المعاملــة وســبب الشــبهة، ثــم 
يرســل النمــوذج إلــى مســؤول اإلبالغ عن عمليات 
غسيل األموال الــذي يجــري تحقيقً فــي المعاملة 
الُمبلــغ عنهــا. فــي حــال التأكــد مــن أن المعاملــة 
عمليات  عن  اإلبالغ  مســؤول  يقــوم  مشــبوهة، 
غسيل األموال بتعبئــة نمــوذج التقريــر الخارجــي 
لإبــالغ عــن معاملــة مشــبوهة وتقديمــه إلــى 
ــذ  ــال اتخ ــي ح ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــلطات المعني الس
مســؤول اإلبالغ عن عمليات غسيل األموال قــرارًا 
بعــدم اإلبــالغ عــن المعاملــة، يجــب تقديــم مبــرر 
ــف  ــة الموظ ــل هوي ــام. تظ ــى النظ ــجيله عل وتس
الــذي قــدم البــالغ عــن معاملــة ســرية ســريً خــالل 
العمليــة لضمــان حمايتــه. بعــد ذلــك، يرفــع رئيــس 
ــغ  ــودة والُمبل ــالت المرص ــع المعام ــال جمي االمتث
ــال  ــة واالمتث ــق والحوكم ــة التدقي ــى لجن ــا إل عنه
التابعــة لمجلــس اإلدارة والتــي تنعقــد علــى نحــو 
ــخصي ، 13  ــل ش ــر، تواص ــالل ومط ــنوي )ج ــع س رب

.)2018 ديســمبر 

التطبيق واإلنفاذ

تبــدأ عمليــة تطبيــق وتنفيــذ سياســة مكافحــة 
ــؤول اإلبالغ عن عمليات  ــع مس ــوال م ــيل األم غس
ذلــك،  ومــع  االمتثــال  ورئيــس  األموال  غسيل 
يتحمــل جميــع الموظفين مســؤولية ضمــان اتباع 
ــيل  ــة غس ــة لمكافح ــق الصحيح ــراءات التطبي إج
األمــوال. يتحمــل فريــق عمــل االمتثــال مســؤولية 
تقديــم السياســة وأي تغييــرات مســتقبلية إلــى 
الموظفيــن المعنييــن، بينمــا تتحمــل اإلدارة العليــا 
مســؤولية وضــع الضوابــط فــي المناطــق الخاصــة 
داخلييــن  بمدققيــن  البنــك  يســتعين  بــاإلدارة. 
ــة  ــذ السياس ــق وتنفي ــن تطبي ــد م ــن للتأك وخارجي
ــي.  ــى التوال ــنوي عل ــنوي وس ــع س ــاس رب ــى أس عل
وباإلضافــة إلــى ذلــك، تخضــع جميــع  وحــدات 
الشــركات  خدمــات  وحــدات  )مثــل  األعمــال 
أنظمــة  لمراجعــات  األفــراد(  ووحــدات خدمــات 
تمويــل  مكافحــة  األمــوال/  غســيل  مكافحــة 
اإلرهــاب لضمــان االمتثــال للسياســة )جــالل ومطر، 
تواصــل شــخصي ، 13 ديســمبر 2018( تشــتمل بعض 

ــي: ــا يل ــى م ــة عل ــام المراجع مه

متعلقــة  إلكترونــي  بريــد  رســائل  إرســال 
. ســة لسيا با

التحقــق مــن نمــاذج العينــات )فتــح الحســاب 
واعــرف عميلــك(.

اإلشــراف علــى عمليــات التوثيــق وإرســالها 
للتطبيــق  العمــل  وحــدات  رؤوســاء  إلــى 

والتنفيــذ.

إخــالل  وجــود  التحقيقــات  أثبتــت  حــال  فــي 
ــك  ــذ بن ــوال، يتخ ــيل األم ــة غس ــة مكافح بسياس
الموظفيــن  ضــد  إجــراءات  اإلســالمي  البحريــن 

والعمــالء المتورطيــن بنــاًء علــى الحالــة المحــددة. 
ربمــا تتضمــن بعــض هــذه اإلجــراءات إلــى إنهــاء 
عقــد عمــل الموظــف أو إنهــاء عالقــة العميــل 
)جــالل ومطــر، تواصــل شــخصي ، 13 ديســمبر 2018(.

الدروس المستفادة

ــع  ــل م ــتقلة تعم ــالغ مس ــود إدارة إب ــزم وج 1- يل
الجرائــم  مكافحــة  وأنظمــة  اإلدارة  مجلــس 
مســؤولية  مــن  جــزءًا  لتصبــح  مباشــرة  الماليــة 
يــؤدي  األمــوال.  غســيل  عمليــات  لمنــع  البنــك 
الحــاالت  لتســجيل  مســتقل  تقييــم  اســتخدام 
المشــبوهة، ومراقبتهــا، وتقييمهــا، ومراجعتهــا 
وتقديــم  بكفــاءة  المشــكلة  اكتشــاف  إلــى 
ــراء  ــذا اإلج ــد ه ــة. ُيع ــات فوري ــات ومالحظ تعليق
ألنــه  المشــكالت  لحــل  نفعــي  منهــج  بمثابــة 
يقــدم أكبــر قــدر ممكــن مــن المنفعــة إلــى أكبــر 

األشــخاص. مــن  ممكــن  عــدد 
مخاطــر  إلــى  اإلســالمية  البنــوك  تتعــرض   -2
ــة  ــح صارم ــق لوائ ــب تطبي ــذا يج ــوال ل ــيل األم غس
المشــكلة  لمنــع  األمــوال  غســيل  لمكافحــة 

األخالقيــة. المســؤولية  إدارة  لضمــان 
غســيل  مكافحــة  ممارســات  تعزيــز  يجــب   -3
تطبيــق  لضمــان  بانتظــام  وتحديثهــا  األمــوال 
ــال. ــطة االحتي ــع أنش ــة ومن ــر الخدم ــى معايي أعل

جميــع  مــن  الموظفيــن  إشــراك  يجــب   -4
الخاصــة  القــرار  صنــع  عمليــة  فــي  المســتويات 
بسياســة مكافحــة غســيل األمــوال التابعــة لبنــك 
البحريــن اإلســالمي، حيــث يســاعد ذلــك فــي تعزيز 
المســؤولية الشــخصية واالجتماعيــة للموظــف.

تؤثــر  جريمــة  األمــوال  غســيل  عمليــة  ُتعــد   -5
ســلبً علــى المجتمــع، لــذا يلــزم أن تتولــى جميــع 
المؤسســات الماليــة إجــراءات المســاءلة الكاملــة 
تجــاه المشــكلة باعتبارهــا جــزءًا مــن ممارســات 

العمــل األخالقــي.

•

•

•

•

•

•

•

•
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الغرير الدولية للصرافة

وصف الشركة

تأسســت شــركة الغريــر الدوليــة للصرافــة فــي 
أواخــر الثمانينيــات، وُتعــد واحــدة مــن أبــرز شــركات 
ــي  ــدة، والت ــة المتح ــارات العربي ــي اإلم ــة ف الصراف
العامــة  الحــواالت  قطــاع  احتــرام  علــى  حــازت 
الشــركة  تقــدم  األخالقيــة.  ألنشــطتها  نظــرًا 
الماليــة  المنتجــات  مــن  شــاملة  مجموعــة 
المبتكــرة المصممــة لتيســير وتســريع المعامــالت 

واألفــراد. للشــركات 
واليــوم، لــم تعــد الغريــر للصرافــة مجــرد عالمــة 
ــة  ــى الثق ــدل عل ــح ي ــل مصطل ــب، ب ــة فحس تجاري
والكفــاءة فــي فروعهــا المتعــددة فــي جميــع 
ُتلبــي الغريــر  أنحــاء اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
العمــالء  آآلف  احتياجــات  للصرافــة  الدوليــة 

يوميــً،   الســعداء 
تتضمــن الخدمــات التــي تقدمهــا الغريــر الدوليــة 

للصرافــة مــا يلــي:
الحواالت المالية 

صرف العمالت األجنبية
دفع الفواتير
برنامج الوالء

تــدور رؤيــة شــركة الغريــر الدوليــة للصرافــة حــول 
بصــرف  المتعلقــة  االحتياجــات  لتلبيــة  التزامهــا 
لجميــع  الماليــة  والحــواالت  األجنبيــة  العمــالت 

المســاهمين فــي األعمــال. 
تقــوم ثقافــة الشــركة علــى أربعــة ركائــز أساســية 

: هي و
االلتزام والوالء 

الشفافية والكفاءة  
فريق العمل 

الثقة 

وصف الممارسات المتعلقة بالنزاهة

وفقــً لســكوت )2006(، تعــد عمليــة غســيل األموال 
ــة  ــي عملي ــي، فه ــكل أساس ــيط بش ــوم بس مفه
ُتخفــى فيهــا أمــوال اي نشــاط إجرامــي عــن أصلــه 
الحقيقــي.  تشــتمل عمليــة غســيل األمــوال تمويل 
ــكل  ــأي ش ــي ب ــم المال ــَدم الدع ــن يق ــاب حي اإلره
المتعلقــة  األنشــطة  لتشــجيع  األشــكال  مــن 
باإلرهــاب، والتخطيــط لهــا، واالشــتراك فيهــا فــي 

جميــع أنحــاء العالــم. 

•
•
•
•

•
•
•
•

ــيل  ــات غس ــذ عملي ــي تنف ــات الت ــتخدم الجه تس
ــال  ــوال، إلرس ــيل األم ــرة  لغس ــوات كبي ــوال قن األم
أمــوال غيــر مشــروعة إلــى مختلــف أنحــاء العالــم 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــي. وباإلضاف ــا اإلجرام ــاء أصله إلخف
يســتخدم الذيــن يرغبــون فــي تمويــل اإلرهــاب 
أمــوال قانونيــة أوغيــر قانونيــة لدعــم األعمــال 
العمــالن  هــذان  يختلــف  وبالتالــي،  اإلرهابيــة. 

اختالفــً طفيفــً فحســب )ســكوت، 2006(. 
ــيل  ــن غس ــروعة ع ــات مش ــى بيان ــور عل ــد العث ُيع
مبنيــة  األعمــال  هــذه  مثــل  ألن  تحديــً  األمــوال 
ــاذج  ــن نم ــوذج م ــع ألي نم ــرية وال تخض ــى الس عل
مســتندات  أي  تتوفــر  ال  تحليليــة.  إحصــاءات 
تتعلــق بمســؤولي غســيل األمــوال وهــؤالء الذيــن 
يقومــون بتمويــل اإلرهــاب، فهــم ال ينشــرون مثــل 
هــذه المعلومــات علــى أيــة منصــة. يســتخدم 
الذيــن يقومــون بعمليــات غســيل األمــوال دول 
المشــروعة  غيــر  العائــدات  إلخفــاء  مختلفــة 
بيــن  االختالفــات  مــن  المزايــا  علــى  والحصــول 
الــدول فيمــا يتعلــق بسياســات مكافحــة غســيل 
وجهــود  واإلنفــاذ،  التطبيــق  وإجــراءات  األمــوال، 

الدولــي.  التعــاون  ومســتويات 
ــم  ــق لحج ــر دقي ــن تقدي ــن تكوي ــذا، ال يمك وهك
ــى  ــاب عل ــل اإلره ــوال وتموي ــيل األم ــات غس عملي

الصعيــد العالمــي )ســكوت، 2006(. 

ــة  ــة اإلجمالي ــي القيم ــد الدول ــدوق النق ــدر صن ُيق
لعمليــات غســيل األمــوال علــى مســتوى العالــم 
اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  و%5   %2 بيــن 
ويتطلــب  جــدًا  كبيــر  الرقــم  وهــذا  العالمــي، 
قــدرًا هائــاًل مــن االهتمــام واإلجــراءات الوقائيــة 

 .)2006 )ســكوت، 
بصــرف النظــر عــن الجريمــة، يلجــأ غاســلوا األمــوال 
الــى التوزيــع، والتقســيم ، واإلدمــاج فــي عمليــة 
ــوال أو  ــى أم ــروعة إل ــر المش ــدات غي ــل العائ تحوي
ــا،  ــن هن ــكوت، 2006(. وم ــة )س ــدو قانوني ــع تب بضائ
لمكافحــة  وممارســات  سياســات  توفيــر  يجــب 
ــب  ــي. يج ــتوى العالم ــى المس ــوال عل ــيل األم غس
ــوك  ــا البن ــا فيه ــة، بم ــات المالي ــع المؤسس أن تض
وممارســات  سياســات  الصرافــة،  ومنظمــات 
صارمــة لمكافحــة غســيل األمــوال وااللتــزام بهــا. 
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ــً قاســيً فــي معركتــه مــع  يواجــه العالــم تحدي
ــا  ــدرات، وغيره ــار بالمخ ــاد، واإلتج ــاب، والفس اإلره
مــن أنــواع الجرائــم األخــرى المنظمــة التي تشــكل 
الســتخدام  وســائل  أو  القــذرة  لألمــوال  مصــدرًا 
ــية  ــات الرئيس ــد االهتمام ــل أح ــوال. وتمث ــك األم تل
اإلجراميــة  واألنشــطة  اإلرهــاب  تمويــل  محاربــة 
األخــرى مــن جهــة، وإخفــاء األمــوال المتولــدة مــن 
أنشــطة غيــر قانونيــة مــن جهــة أخــرى. ومــن هــذا 
المالــي  العمــل  مجموعــة  تأسســت  المنطلــق 
لمكافحــة غســيل األمــوال عــام 1989 خــالل قمــة 
ــس.  ــي باري ــدة ف ــبعة »G7« المنعق ــة الس مجموع
تهــدف مجموعــة العمــل المالــي إلــى تقديــم 
مكافحــة  كيفيــة  حــول  باإلجــراءات  توصيــات 

ــاب.  ــل اإلره ــوال وتموي ــيل األم ــطة غس أنش

تتماشــى سياســة شــركة الغريــر الدوليــة للصرافــة 
مــع المعاييــر المقبولــة دوليــً واللوائــح المحليــة 
الصــادرة عــن الجهــات التنظيميــة، وهــو مصــرف 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي فــي دولــة 
اإلمــارات. اعتمــدت مجموعة العمــال المالي التابعة 
ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة سياســات مكافحة 
تمويــل  لمكافحــة  واالمتثــال  األمــوال،  غســيل 
اإلرهــاب، والــذي يشــمل التقييــم المكتــوب والطرق 
بنــاء علــى مخاطــر  التــي مــن المقــرر تطبيقهــا 
األعمــال، مــا يعنــي أنهــا يجــب أن تكــون مصممــة 

ــح. ــع اللوائ ــى م ــا يتماش ــال بم ــً لألعم خصيص
المعروفــة  السياســة،  مــن  الهــدف  يكمــن 
ــال«، فــي وضــع سياســات  ــة االمتث ــم »سياس باس
الغريــر  شــركة  لتتبعهــا  تفصيليــة  وتوجيهــات 
الدوليــة للصرافــة. تتطلــب هــذه السياســة فهــم 
ــيل  ــة غس ــراءات مكافح ــات وإج ــيات سياس أساس
أجــل  مــن  اإلرهــاب  تمويــل  مكافحــة  األمــوال/ 
الكشــف عــن أنشــطة غســيل األمــوال وتمويــل 
مطلوبــة  أنهــا  كمــا  عنهــا.  واإلبــالغ  اإلرهــاب 
العربيــة  اإلمــارات  ولوائــح  لقوانيــن  لالمتثــال 
المتحــدة فيمــا يتعلــق بأنشــطة مكافحــة غســيل 
األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب، وتتماشــى 
ــة  ــن الحكوم ــادرة ع ــة الص ــن االتحادي ــع القواني م

المتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  االتحاديــة 

عملية تضمين الممارسة داخل 
المنظمة

تتمتــع شــركة الغريــر الدوليــة للصرافــة بفهــم 
األمــوال،  غســيل  مكافحــة  لعمليــة  كامــل 
مجــال  فــي  كبيــرة  جهــودًا  الشــركة  وتبــذل 
ورفــع  والتدريــب  المخاطــر،  وتقييــم  التأميــن، 
مســتوى الوعــي، واالحتفــاظ بالســجالت، والرصــد، 
والمراقبــة، وفحــص العقوبــات لتحقيــق النجــاح 
فــي  األمــوال  غســيل  مكافحــة  أنشــطة  فــي 

الدولــة.  
ــن  ــة لتضمي ــة مهيكل ــاع عملي ــروري اتب ــن الض وم
يتمكــن  حتــى  المنظمــة  داخــل  الممارســات 
الموظفــون مــن اســتخدامها علــى نحــو مســتمر. 
ــر الدوليــة للصرافــة العديــد  اتخــذت شــركة الغري
تضميــن  عمليــة  دعــم  بهــدف  اإلجــراءات  مــن 

الممارســات فــي الشــركة. 

اتخذتهــا  التــي  األولــى  الخطــوة  كانــت   .4.1
تعييــن  هــي  للصرافــة  الدوليــة  الغريــر  شــركة 
ــن  ــم ع ــكل دائ ــؤواًل بش ــون مس ــال يك ــر امتث مدي
ضمــان االمتثــال للوائــح مكافحــة غســيل األمــوال 
ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب. أجــرت الشــركة اختبار 
»مالئــم ومناســب« قبــل تعييــن مديــر االمتثــال، 
لضمــان إلمامــه بقــدر كبيــر مــن المعرفــة والخبــرة 
بالمعاييــر المقبولــة لمكافحــة غســيل األمــوال 
ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب. تشــتمل مهــام مديــر 

ــي: ــا يل ــال م االمتث
وإجــراءات  سياســات  وتنفيــذ  تطبيــق 
واالمتثــال  األمــوال  غســيل  مكافحــة 
بمــا  الشــركة  معامــالت  وتحليــل  مراقــة 
يتماشــى مــع اللوائــح والسياســات الداخليــة 

للشــركة
إبالغ المصرف المركزي لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة عن المعامالت المشبوهة 
التنسيق مع السلطات التنظيمية 

االســتجابة فــي الوقــت المناســب علــى أي 
استفســار أو طلــب للمعلومــات مــن مصــرف 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي أو أي هيئة 
ــون.  أخــرى  معنيــة مثــل ســلطات إنفــاذ القان

تدريب الموظفين

عــالوة علــى ذلــك، يقــدم مديــر االمتثــال تقاريــر 
دوريــة إلــى إدارة شــركة الغريــر الدوليــة للصرافــة 
ومجلــس إدارتهــا. تشــتمل هــذه التقاريــر علــى 
التغييــرات الواردة فــي اللوائح، إن وجــدت، والزيارات 
والتوجهــات  التفتيــش،  عمليــات  أو  التنظيميــة 
ــط  ــر، وضواب ــى المخاط ــز عل ــع التركي ــددة م المح
التقاريــر  المخاطــر، وعــدد  التخفيــف مــن حــدة 
الداخليــة والخارجيــة المقدمــة، وتفاصيــل تدريــب 
الموظفيــن. وبالتالــي، ُيعــد دور مديــر االمتثــال دورًا 
محوريــً فــي تضميــن السياســة داخــل المنظمــة. 

علــى  الحصــول  فــي  الثانيــة  األداة  تتمثــل   .4.2
نمــوذج اعــرف عميلــك )KYC( لتعبئتــه بواســطة 
لسياســات  المهمــة  األدوات  إحــدى  العميــل. 
األمــوال/ ومكافحــة تمويــل  مكافحــة غســيل 
أي  إجــراء  قبــل  العميــل  معرفــة  هــي  اإلرهــاب 
معاملــة. ويشــمل ذلــك بــذل جهــود معقولــة 
االنتفــاع  وملكيــة  الصحيحــة  الهويــة  لتحديــد 
عمــل  وطبيعــة  األمــوال،  ومصــدر  للحســابات، 
العميــل، وغيرهــا. وفيمــا عــدا تطابــق األســماء، 
يتمثــل أحــد الجوانــب الريســية لضوابــط اعــرف 
عميلــك )KYC( فــي مراقبــة معامــالت العميــل 
مقارنــة بملفاتــه المســجلة، وســجل معامــالت 

وغيرهــا.  العميــل 
ويكمــن الهــدف من المبــادئ التوجيهية ألنشــطة 
اعــرف عميلــك فــي منــع اســتخدام المؤسســات 
الماليــة عــن قصــد أو عــن غيــر قصــد ألنشــطة 
غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، كمــا ُتمّكــن 
هــذه المبــادئ التوجيهيــة المؤسســات الماليــة 

ــة.  ــم المالي ــا ومعامالته ــم عمالئه ــن فه م

بعــض الجوانــب المتعلقــة بأنشــطة اعــرف عميلك 
ليــس مدرجــً  العميــل  أن  التحقــق مــن  تشــمل 
فــي أي مــن قوائــم العقوبــات المفروضــة مــن 
المتطلبــات  أهــم  وهــذا  المختصــة،  الســلطات 
لــذا  اليوميــة.  العمليــات  التنظيميــة فــي مســار 
تحديــد  مــن  الجميــع  يتأكــد  أن  الضــروري   مــن 
هويــة العمــالء الدائميــن والعمــالء العابريــن الذيــن 

يجــرون معامــالت ماليــة شــخصية أو تجاريــة. 
يعــزز التحديــد الصحيــح للعمــالء قــدرة شــركة 
األشــخاص  تعقــب  إمكانيــة  علــى  الغريــر 
المتورطيــن بعمليــات غســيل األمــوال، واالحتفــاظ 
بســجالت معامالتهــم. يمكننــا الرجــوع بســهولة 

ــم  ــح أي منه ــال أصب ــي ح ــات ف ــد البيان ــى قواع إل
ــق  ــراء تحقي ــال إج ــي ح ــبهة أو ف ــع ش ــي موض ف
ــر  ــة. والجدي ــلطة مختص ــب أي س ــن جان ــي م فعل
عمليــة  ليــس  عميلــك  اعــرف  نشــاط  أن  بالذكــر 
تطبــق لمــرة واحــدة فقــط، بــل هــي عمليــة طــوال 
بالنســبة لشــركة  العميــل.  التعامــل مــع  فتــرة 
ــل  ــارًا، ب ــس خي ــر لي ــة فاألم ــة للصراف ــر الدولي الغري

ــي.  ــر إلزام ــو أم ه

4.3. تتمثــل األداة الثالثــة فــي العنايــة الواجبــة 
ــل  ــى تفاصي ــول عل ــة للحص ــي عملي ــل، وه بالعمي
العمليــة  إجــراء  لضمــان  بالعميــل  صلــة  ذات 
بمــا يتماشــى مــع ملفــه الشــخصي وأنشــطته 
التجاريــة، ممــا يضمــن أن تكــون جميــع مصــادر 
األمــوال واألغــراض المحــددة شــرعية، باإلضافــة 
إلــى التأكــد مــن أن المعاملــة ال ترتبــط بــأي شــكل 
ــاب أو أي  ــل اإلره ــوال وتموي ــيل األم ــطة غس بأنش
نشــاط آخــر غيــر قانونــي. بالنســبة لشــركة الغريــر 
ــة  ــة عملي ــة الواجب ــد العناي ــة، تع ــة للصراف الدولي
مســتمرة ويجــب تطبيقهــا فــي مراحــل عالقــات 
يتحمــل  الشــركة.  داخــل  المختلفــة  العميــل 
العنايــة  تطبيــق  مســؤولية  الموظفيــن  جميــع 
ســواء  العميــل،  مــع  التعامــل  أثنــاء  الواجبــة 
أو  األفــرع،  فــي  الخدمــات  لموظفــي  بالنســبة 

االمتثــال.  موظفــي  أو  المبيعــات،  موظفــي 

 تتحمــل شــركة الغريــر الدوليــة للصرافــة، بصفتها 
مؤسســة ماليــة، مســؤولية إجــراء العنايــة الواجبة 
للعمــالء لــكل عميــل مــن عمالئهــا. يتمثــل الهدف 

مــن هــذه العمليــة فيمــا يلي:
للعميــل  التجــاري  النشــاط  حجــم  تقييــم 

عملــه  وطبيعــة 
التحقــق مــن المســتوى المقبــول أو المالئــم 
لحجــم العمليــة المتوقعــة فيمــا يتعلــق 

ــا ــة وحجمه ــواالت المالي ــدد الح بع
تقييــم حجــم الحــواالت الماليــة المرســلة 
مــن  والتحقــق  وعددهــا  المســتلمة  أو 
لألفــراد  بالنســبة  المعقــول  ضمــن  أنهــا 
ــم،  ــة بأعماله ــت متصل ــواء كان ــات س والهيئ

التجاريــة.  أنشــطتهم  أو  مهنهــم،  أو 
للصرافــة  الدوليــة  الغريــر  شــركة  تنفــذ 
ــالت.   ــواع المعام ــع أن ــة لجمي ــة الواجب العناي

•

•

•
•
•

•

•

•

•
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4.4. تشــتمل سياســة مكافحــة غســيل األمــوال 
فــي شــركة الغريــر الدوليــة للصرافــة علــى أداة 
الواجبــة  العنايــة  وهــي:  األمــن  لتعزيــز  أخــرى 
العنايــة  تأتــي   .)ECDD( للعمــالء  المحســنة 
عديــدة  بأشــكال  للعمــالء  المحســنة  الواجبــة 
مثــل تجميــع معلومــات إضافيــة للتحقــق مــن 
ربمــا  أو  أو مصــدر دخلــه  العميــل  صحــة هويــة 
التحقــق مــن وســائل اإلعــالم الســلبية المتعلقــة 
بــه. تكــون عمليــات التحقــق ذات صلــة ومتناســبة 
ــة  ــر الثق ــددة، وتوف ــر المح ــتوى المخاط ــع مس م
والطمأنينــة مــن خــالل التحقــق مــن  أي خطــر، 
ومــن أنــه مــن المســتبعد أن يحــدث هــذا الخطــر. 

ثمــة عــدد مــن المواقــف التــي يمكــن اعتبارهــا 
فــي  المثــال  ســبيل  علــى  عاليــة  خطــورة  ذات 
حــال عــدم مقابلــة العميــل وجهــً لوجــه أو عنــد 
كــون  سياســيً.  بــارزة  شــخصية  مــع  التعامــل 
أنــه متــورط  يعنــي  عميــل ذو خطــورة عاليــة ال 
ــي  ــاط إجرام ــوال أو أي نش ــيل أم ــاط غس ــي نش ف
آخــر، لكــن فــرص تورطــه بمثــل هــذه األنشــطة 
القانونيــة تكــون أعلــى. وبالتالــي، تفحــص  غيــر 
ــكان،  ــدر اإلم ــة، بق ــة للصراف ــر الدولي ــركة الغري ش
المعلومــات األساســية وغــرض جميــع المعامــالت 
وجميــع  المعتــادة،  وغيــر  والمعقــدة  الكبيــرة 
أنمــاط المعامــالت غيــر المعتــادة، التــي ال ليــس 

لهــا هــدف اقتصــادي أو قانونــي واضــح.

تشــتمل العنايــة المحســنة علــى خطــوات إضافية 
ــا  ــي يقدمه ــات الت ــة المعلوم ــن صح ــق م للتحق
العميــل، باإلضافــة إلــى إجــراء البحــث واالســتعالم 
يمكــن  المعلنــة.  وأعمالــه  العميــل  ملــف  عــن 
اتخــاذ خطــوات إضافيــة مثــل اســتقصاء الفســاد 
أو االســتعالم عــن طبيعــة العمــل، والغــرض مــن 
اســتخدام شــركة الصرافــة - ســواء لالســتخدام 
المعامــالت  وحجــم  التجــاري،  أو  الشــخصي 
والخدمــات  المنتجــات  ومنشــأ  المتوقــع، 
المتداولــة ووجهتهــا، وتحديــد ملكيــات االنتفــاع، 
الشــركات،  مــن  العمــالء  التحديــد  وجــه  وعلــى 
ــركات  ــل الش ــل، وتفاصي ــي التوكي ــد حامل وتحدي
التجاريــة  والشــركات  األم،  والشــركة  التابعــة، 
األخــرى، وكشــوف الحســابات، والتقاريــر الســنوية، 

الميدانيــة، ونســخ  البنكيــة، والزيــارات  والمراجــع 
الفواتيــر، وســندات الشــحن. 

ــج  ــي النه ــتخدمة ف ــة مس ــرى مهم 4.5. أداة أخ
ــج  ــك النه ــح ل ــر. يتي ــم المخاط ــى تقيي ــم عل القائ
ــر  ــد المخاط ــر تحدي ــم المخاط ــى تقيي ــم عل القائ
هــذه  حــدة  تخفيــف  وإجــراءات  المحتملــة 
ــل  ــة تحلي ــي عملي ــر ه ــم المخاط ــر. تقيي المخاط
للتهديــدات المحتملــة ونقــاط ضعــف أنشــطة 
شــركة  ألي  اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســيل 
الدوليــة  الغريــر  شــركة  تجــري  لهــا.  تتعــرض 
غســيل  مكافحــة  مخاطــر  تقييمــات  للصرافــة 
األمــوال وفقــً لسياســة مكافحــة غســيل األمــوال 
فــي كل مــرة يرغــب فيها العميــل بإجــراء معاملة 
مــع الشــركة. يهــدف ذلــك إلــى تحديــد المخاطــر 
ذات االحتماليــة العاليــة لغســيل األمــوال وتمويــل 
ــا.  ــف حدته ــتراتيجيات لتخفي ــع اس ــاب ووض اإلره
ربما يشــمل ذلــك االحتفاظ بهوية العميــل، إذا لزم 
األمــر، وتحديــث معلومــات الملكيــة االنتفاعيــة، 
التــي  التمويــل  لعمليــات  المســتمرة  والمراقبــة 
ــار  ــركة.في إط ــة للش ــر عالي ــى مخاط ــوي عل تنط
أنشــطة غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهاب، يشــتمل 
تقييــم  المخاطــر  تقييــم  علــى  القائــم  النهــج 
ــتخدام  ــق اس ــن طري ــال ع ــطة األعم ــر أنش مخاط
حــدة  تخفيــف  ومهــام  المخاطــر  مصفوفــة 
ــر  ــة المخاط ــط لمعالج ــق الضواب ــر لتطبي المخاط

المحــددة. 

التــي  المهمــة  األخــرى  األدوات  مــن   .4.6
للصرافــة  الدوليــة  الغريــر  شــركة  تســتخدمها 
هــي اعــرف عميــل عميلــك. مــن األهــداف األخــرى 
األمــوال  غســيل  مكافحــة  لسياســات  المهمــة 
ــل  ــة عمي ــو معرف ــاب ه ــل اإلره ــة تموي ومكافح
عميلــك قبــل إجــراء أي معاملــة. يكــون المســتفيد 
ــي  ــذا ينبغ ــل، ل ــل العمي ــو عمي ــة ه ــن أي معامل م
توفيــر معلومــات كاملــة عــن المســتفيد قبــل 
إجــراء التحويــل المالــي. ويقصــد بالمســتفيد هنــا 
ــي، أو  ــخص الطبيع ــمل، أي الش ــى األش ــو المعن ه
ــان  ــكات، أو أي كي ــراكة، أو الممتل ــركة، أو الش الش
آخــر معتــرف بــه باعتبــاره كيــان قانونــي وليــس 

شــركة وهميــة تتلقــى المــال فحســب. 

ــن  ــد م ــب المزي ــكوك، يطل ــود ش ــال وج ــي ح وف
التفاصيــل، مثــل المســتندات الداعمــة للشــركة 
مــع  والعالقــة  العمــل،  وطبيعــة  المســتفيدة، 

بالدليــل. المرســل 

4.7. تســتخدم شــركة الغريــر الدوليــة للصرافــة 
ــالت.  ــة المعام ــم مراقب ــة باس ــرى معروف أداة أخ
لضغــط  الماليــة  الخدمــات  قطــاع  يتعــرض 
ــة  ــد ومراقب ــة رص ــين عملي ــل لتحس ــي هائ تنظيم
منــع  ألغــراض  نطاقهــا  وتوســيع  المعامــالت 
اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســيل  أنشــطة 
والكشــف عنهــا. يعــد برنامــج مراقبــة المعامــالت 
برنامــج  فــي  مهمــً  عنصــرًا  جيــدًا،  المحــددة 
اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســيل  مكافحــة 
ُتراقــب  للصرافــة.  الدوليــة  الغريــر  شــركة  فــي 
ــع  ــث تجمي ــن حي ــكال م ــط األش ــالت بأبس المعام
المعامــالت التــي يقدمهــا العميــل ثــم تحليلهــا. 
ــي  ــراء ف ــذا اإلج ــن ه ــي م ــدف الرئيس ــن اله يكم
ــة  ــة، وتوضيــح هوي ــز علــى المخاطــر الفعلي التركي
معــدل  وخفــض  المنتــج،  وتصنيــف  العميــل 
الصرافــة.  شــركات  اســتخدام  إســاءة  فــرص 
ــة  ــة أو يدوي ــة آلي ــالل عملي ــن خ ــة م ــون المراقب تك
لتحديــد المعامــالت غيــر المعتــادة واالتجاهــات 
المختلفــة فــي معاملــة واحــدة أو مجموعــة مــن 

المعامــالت.

مديــر  علــى  يتوجــب  المعامــالت،  تحليــل  أثنــاء 
االمتثــال أن يضــع األســئلة الخمســة التاليــة بعيــن 

االعتبــار، األســئلة هــي: 
مــن هــو العميــل؟ مــا هــو ملــف تعريــف 
العميــل؟ هــل العميــل شــخص أم شــركة؟ 
مــا هــو المنتــج الــذي يســتفيد منــه العميــل، 
أو مــا هــي الحوالــة الماليــة، أو صــرف العملــة 

األجنبيــة، أو أي منتــج آخــر؟ 
األمــوال  تحويــل  عمليــة  تجــري  أيــن  مــن 
للعميــل؟ هــل كان التحويــل مــن أماكــن 
ذات مخاطــر عاليــة؟ هــل هنــاك ســبب وجيه 

األمــوال؟  لتحويــل 
تحويــل  عمليــة  العميــل  يجــري  لمــاذا 
األمــوال؟ هــل المعاملــة منطقيــة اقتصاديً، 

المتوقــع؟  الغــرض  هــو  ومــا 

هــو  ومــن  المعاملــة،  توجــه  مــن  إلــى 
المســتفيد  هــو  مــن  منهــا؟  المســتفيد 

؟  ئــي لنها ا

4.8. تســتخدم شــركة الغريــر الدوليــة للصرافــة 
ــرص  ــن ف ــد م ــوداء للح ــم الس ــات والقوائ العقوب

ــوال.  ــيل األم غس

تتحمــل  فإنهــا  ماليــة،  مؤسســة  وباعتبارهــا 
الدولــي،  المالــي  المجتمــع  تجــاه  مســؤولية 
فلتــرة  أنشــطة  فــي  المشــاركة  ومســؤولية 
فحــص  ذلــك  ويتضمــن  المرصــودة.  القوائــم 
األســماء والعناويــن ومقارنتهــا بقوائــم العقوبــات 
والقائمــة الداخليــة، التــي ُتجمــع وُتحــّدث بصــورة 
دوريــة، بهــدف تحديــد األفــراد والكيانــات المعينــة 
الخطــورة  ذات  األخــرى  والكيانــات  والمحظــورة، 
ــدًا  ــكل تهدي ــل أن تش ــن المحتم ــي م ــة والت العالي
علــى المجتمــع الدولــي ككل. وللتأكــد أيضــً مــن 
ــم  ــن قوائ ــي أي م ــل ف ــم العمي ــود اس ــدم وج ع
العقوبــات المحدثــة، ُتفحــص األســماء آليــً وُتقــارن 
ــة  ــكل معامل ــتفيدين ل ــلين والمس ــماء المرس أس

مــع قائمــة العقوبــات.

التــي  المهمــة  األخــرى  األدوات  مــن   .4.9
تســتخدمها شــركة الغريــر الدوليــة للصرافــة هي 
الموظفيــن  يمثــل   .)KYE( موظفــك  أعــرف  أداة 
شــركة،  أي  واجهــة  وهــم  منظمــة،  أي  أمنــاء 
ــة  ــون بنزاه ــن يتمتع ــون الذي ــل الموظف ــا يمث كم
عاليــة رأس المــال البشــري الحقيقــي ألي منظمــة.  
توظــف شــركة الغريــر الدوليــة للصرافة سياســات 
ــب  ــك لتجن ــرف موظف ــج أع ــة لبرنام ــة وفعال قوي
تهديــد أنشــطة االحتيــال داخــل المنظمــة. تتخــذ 

الغريــر الدوليــة للصرافــة المراحــل التاليــة:

تتحــق  التوظيــف:  قبــل  مــا  مرحلــة 
ــع  ــن المراج ــة م ــذه المرحل ــي ه ــركة ف الش
ــة أو  ــة للمنظم ــادر الداخلي ــتخدام المص باس

خارجيــة.  وكاالت  خــالل  مــن 

•

•

•

•

•

•

•
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التحقــق  عنــد  المراجــع:  مــن  التحقــق 
مــن مراجــع الموظــف المحتمــل، تتحقــق 
جنائيــة  إدانــات  أي  وجــود   مــن  الشــركة 

عدمــه.  مــن  للموظــف 

للصرافــة  الدوليــة  الغريــر  شــركة  تحصــل 
الجنائيــة  الحالــة  بحــث  شــهادة  علــى 
الصــادرة عــن مركــز الشــرطة التابــع آلخــر 
عنــوان محــل إقامــة للموظــف المحتمــل. 

أثنــاء الخدمــة: بالرغــم مــن تطبيــق عمليات 
التحقــق مــن المراجــع، تجــري شــركة الغريــر 
الدوليــة للصرافــة عمليــات فحــص عشــوائية 
للتأكــد مــن أن الموظــف قــادر علــى تحمــل 
المســؤولية ليكــون أحــد أمنــاء المنظمــة. 
تؤمــن شــركة الغريــر الدوليــة للصرافــة أن 
هــذه الممارســات هــي أفضــل ممارســات 
الموظــف  أداء  لرصــد  الرشــيدة  اإلدارة 

ومعرفــة حافــزه األساســي.

بعــض  هنــاك  الموظــف:  ســلوكيات 
ــق  ــرورة التحق ــى ض ــير ال ــي تش ــات الت العالم
مــن ســلوكيات الموظــف، مثــل حــدوث تغيــر 
فــي ســلوك الموظــف، وتغييــر فــي نمــط 
علــى  الحصــول  الموظــف  وطلــب  حياتــه، 
قــروض وبطاقــات ائتمــان بصــورة متكــررة، 
والحمــاس المفــرط والعالقــات المبالــغ بهــا 
لســاعات  والعمــل  محدديــن،  عمــالء  مــع 
طويلــة، والحضــور مبكــرًا قبــل وقــت العمل، 
والبقــاء فــي العمــل إلــى أوقــات متأخــرة،  
ــر،  ــام للخط ــة النظ ــات ونزاه ــض البيان وتعري
كل هــذه األمــور تعتبــر مؤشــرات لصاحــب 

العمــل ليتحقــق مــن الموظــف. 

الدوليــة  الغريــر  شــركة  تســتخدم   .4.10
للصرافــة أداة تدريــب الموظفيــن مرتيــن ســنويً 
ــالزم  ــب ال ــن بالتدري ــد الموظفي ــل، لتزوي ــى األق عل

علــى األمــور ذات الصلــة بأنشــطة غســيل األمــوال. 
ــة  يســاعد ذلــك فــي تمكيــن الشــركة مــن محارب
أنشــطة غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، مــن 
ــع  ــة لجمي ــة الكامل ــف بالدراي ــد الموظ ــالل تزوي خ

القواعــد واللوائــح ذات الصلــة.

تحديد القضايا واإلبالغ عنها

ــً  ــة اهتمام ــة للصراف ــر الدولي ــركة الغري ــي ش تول
ــا المتعلقــة  ــرًا بفهــم أهميــة تعريــف القضاي كبي
الغريــر  شــركة  تتبــع  عنهــا.  واإلبــالغ  بالنزاهــة 
الدوليــة للصرافــة المبــادئ التوجيهيــة لمصــرف 
ألغــراض  المركــزي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

تحديــد الهويــة واإلبــالغ. 

وفقــً للمبــادئ التوجيهيــة لشــركة الغريــر الدولية 
للصرافــة، يجــب الحفــاظ علــى جميــع المعامــالت 
المشــبوهة ســرية بالكامــل ويجــب عــدم إبــالغ أي 
شــخص بــأن بالغــً بمعاملتــه ُأرســل إلــى المصــرف 
ُيعــد  مشــبوهة.  معاملــة  باعتبارهــا  المركــزي 
اتخــاذ  ويجــب  جنائيــة،  جريمــة  االمتثــال  عــدم 
ــع  ــف، م ــف المخال ــد الموظ ــة ض ــراءات الالزم اإلج
إبــالغ مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي 
إذا لــزم األمــر. إن تنبيــه الموظــف للعميــل بــأن أحــد 
معامالتــه قيــد فحصهــا فحصــً دقيقــً الحتمــال 
تورطهــا فــي عمليــات مشــبوهة لغســيل األمــوال 
أو تمويــل اإلرهــاب، يعتبــر جريمــة. ربمــا يــؤدي تنبيــه 
الطــرف المشــتبه بــه إلــى توقيــع عقوبــة الســجن 

أو عقوبــات جنائيــة بالموظــف طبقــً للوائــح. 

ــر الدوليــة للصرافــة  فــي حــال علــم شــركة الغري
بــأي مــن هــذه القضايــا، تتخــذ الشــركة اإلجــراءات 

الالزمــة فــي الحــال. 

فــي حــال ظهــور مؤشــر أو أكثــر -مثــل وجــود 
معامــالت  ووجــود  متســقة،  غيــر  معامــالت 
متكــررة بمبالــغ هائلــة، وعــدم تناســب المعاملــة 
مــع طبيعــة عمــل العميــل، ومحاولــة العميــل 
ذات  الماليــة  األوراق  مــن  كبيــرة  كميــة  تغييــر 
الفئــات الصغيــرة إلــى فئــات عاليــة بنفــس العملــة 
ــر  ــركة الغري ــن ش ــا- تتمك ــرى، وغيره ــة أخ أو عمل
ــالت  ــذه المعام ــد ه ــن تحدي ــة م ــة للصراف الدولي
باعتبــاره  الحســاب  مــع  التعامــل  أو  بســهولة، 
دون  األمــر  هــذا  لمعالجــة  مشــبوه.  حســاب 
ــل  ــن العمي ــلبي م ــل س ــراج أو رد فع ــبب بإح التس
ــً  ــً دقيق ــة فحص ــص المعامل ــه، ُتفح ــتبه ب المش

خــالل عمليــة تأكيــد المعاملــة. 
آلخــر  حيــن  مــن  المركــزي  المصــرف  يقــدم 
ــن  ــات المدرجي ــخاص والكيان ــماء األش ــة بأس قائم
كأشــخاص أو كيانــات مدانــة جنائيــً مــن قبــل 
ــدرب  ــة. ت ــة والدولي ــة المحلي ــلطات الحكومي الس
الموظفيــن  للصرافــة  الدوليــة  الغريــر  شــركة 
علــى التعامــل بحــذر مــع األســماء التــي يقدمهــا 
ــذه  ــن ه ــذ أي م ــب تنفي ــزي، لتجن ــرف المرك المص
المعامــالت. يكمــن الغــرض مــن هــذه القائمــة 
الســوداء فــي تجميــد أي مــن األمــوال المملوكــة 
ألي مــن هــذه األســماء، ولتجميــد أي حــواالت مالية 
مســتقبلية ألي مــن هــذه األســماء، وتجميــد أي 
حــواالت ماليــة صــادرة عــن أي مــن هــذه األســماء، 
ولتتمكــن شــركة الغريــر مــن تقديــم المعلومــات 

الماليــة وغيــر الماليــة المتوفــرة فــي ســجالتها، 
وعلــى وجــه التحديــد المتعلقــة بــأي مــن األســماء 

ــة. ــذه القائم ــي ه ــواردة ف ال

الدروس المستفادة

ــة  ــر الدولي ــركة الغري ــية لش ــج الرئيس ــت النتائ كان
للصرافــة إيجابيــة، حيــث أن الشــركة تلتــزم بجميع 

اللوائــح باهتمــام كبيــر وبصفــة مســتمرة. 
تعــود هــذه النتائج الرئيســية، وفقً لمديــر االمتثال، 
ــة.  ــة الداخلي ــل السياس ــارم بدلي ــزام الص ــى االلت إل
الــدروس األخــرى مــن  اســتخلصت أيضــً بعــض 
ــي  ــين ف ــلوكيات المنافس ــى س ــالع عل ــالل االط خ
الســوق. تعانــي بعــض المنظمــات التــي تجــرأت 
عقوبــات  مــن  واللوائــح  القواعــد  انتهــاك  علــى 

ــة.  ــالق المؤسس ــد إغ ــى ح ــل إل ــرة تص كبي

ــاح  ــاح النج ــن مفت ــر، يكم ــركة الغري ــة ش ــي حال ف
الحــذر  الداخليــة، وتوخــي  األنظمــة  تعزيــز  فــي 
الحكومــة،  وسياســات  الســوق،  تغيــرات  بشــأن 
وتقديــم تدريبــات مناســبة للموظفيــن، ومعرفــة 

العميــل جيــدًا.
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سيد محمد عمار 

سيد أحمد

األستاذ: 
دكتور/ كاكول آغا

الجامعة: 
كلية األفق الجامعية

•

•

•



 اسم الشركة
 المقر الرئيسي
 القطاع
 عدد الموظفين )2016(
 اإليرادات السنوية
 الحالة

شرطة دبي  
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

قطاع حكومي
أكثر من 23,000

كيان تموله الحكومة
مملوكة للحكومة 

دراسة الحالة رقم 5:  
سياسات وممارسات مكافحة الفساد

لدى شرطة دبي

الملف التعريفي للشركة

ــر  ــرطة األكث ــوات الش ــن ق ــدة م ــي واح ــرطة دب ش
تقدمــً وتطلعــً للمســتقبل فــي المنطقــة حاليــً. 
تأسســت شــرطة دبــي فــي 1 يونيــو 1956 واتخــذت 
المقــر  يــزال  وال  لهــا،  مقــرًا  نايــف«  »قلعــة  مــن 
مســتخدمً حتــى اليــوم باعتبــاره مركــزًا للشــرطة، 
وال تقــل قوتــه عــن 50 شــرطيً فــي مركــز الشــرطة 
ــرطة  ــل ش ــن، تعم ــك الحي ــذ ذل ــب، 2006(. ومن )الذي
دبــي علــى تحســين أدائهــا وأصبحــت مؤسســة 
ــي  ــي ف ــا الرئيس ــوم مقره ــح الي ــة. أصب ــة قوي أمني
ــة  ــارع االتحادي ــي ش ــمالي، ف ــور الش ــة الط منطق

فــي دبــي.
شــرطة  تخضــع  المدينــة،  قوانيــن  وحســب 
مــن  دبــي،  لحكومــة  القضائيــة  للواليــة  دبــي 
الداخليــة  وزارة  مــع  التشــغيلي  التكامــل  خــالل 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــة دول ــب حكوم )MoI( بموج
المتحــدة وعالقــة العمــل الوطيــدة مــع اإلدارة 
العامــة للدفــاع المدنــي - دبــي ومؤسســة دبــي 

اإلســعاف. لخدمــات 
ُيظهــر شــعار شــرطة دبــي قاربــً تحيــط بــه أمــواج 
النمــو،  األغصــان  تمثــل  رائــع.  وطقــس  هادئــة 
ــة  ــرة المحيط ــكل الدائ ــة، لتش ــاء، والرفاهي والعط
بالقــارب الشــراعي المعــروف جيــدًا، بينمــا تجســد 
ــز  ــع. وترم ــي المجتم ــالمة ف ــن والس ــواج األم األم
الخطــوط اإلضافيــة فــي القــارب الشــراعي إلــى 

باالبتــكار  وتتميــز  الســعادة  تغمرهــا  آمنــة  بيئــة 
 .)2018 )الشــوك، 

هنــاك أكثــر مــن خمســة عشــر إدارة فــي شــرطة 
ــد اهلل  ــواء عب ــراف الل ــا إلش ــع جميعه ــي، تخض دب
دبــي.  لشــرطة  العــام  القائــد  المــري،  خليفــة 
ــة  ــية: اإلدارة العام ــالث إدارات الرئيس ــي الث ــا يل فيم
ــي،  ــذكاء االصطناع ــة لل ــات، واإلدارة العام للعملي
واإلدارة العامــة للتحريــات والمباحــث الجنائيــة. 

جوهــر  هــي  للعمليــات  العامــة  اإلدارة  ُتعــد 
جميــع  عــن  مســؤولة  باعتبارهــا  دبــي،  شــرطة 
ــة  ــى حرك ــيطرة عل ــة، والس ــتدعاءات العاجل االس
واالســتدعاءات  التحقيقــات،  وخدمــات  المــرور، 
العامــة. اإلدارة العامــة للــذكاء االصطناعــي هــي 
مــن أحــدث اإلدارات المنشــأة حديثــً، إال أنهــا أيضــً 

مــن اإلدارات التــي تطــورت ســريعً: 
 ،2031 لعــام  اإلســتراتيجية  الخطــة  »وبحســب 
سُتســتخدم طــرق الــذكاء االصطناعــي بنســبة 
100% فــي جميــع المجــاالت فــي الشــرطة بمــا فــي 
ذلــك؛ األمــن، والتنبــؤ بوقــوع الجرائــم، والحــوادث 
المروريــة، وتطويــر أفضــل التقنيــات وأدوات الذكاء 
األشــخاص  احتياجــات  تلبــي  التــي  االصطناعــي 
محليــً وعالميــً. كمــا سُيســتخدم أيضــً لتعزيــز 
وســائل  مــع  للتعامــل  المســؤولين  مهــارات 
الــذكاء االصطناعــي داخــل إدارات شــرطة دبــي« 

 .)2017 )أجاريــب، 
للتحريــات  العامــة  اإلدارة  تتعامــل  وأخيــرًا، 
ــة  ــم ذات الطبيع ــع الجرائ ــة م ــث الجنائي والمباح
الخطيــرة، بمــا فــي ذلــك أنشــطة غســيل األمــوال 

الجريمــة.   منــع  وأســاليب 

حــازت شــرطة دبــي علــى العديــد مــن الجوائــز 
التــي ســاهمت فــي االعتــراف بهــا محليــً وعالميــً. 
عربيــة  شــرطة  أول  هــي  دبــي  شــرطة  كانــت 
التاليــة:  الجنائيــة  التحقيقــات  أســاليب  تؤســس 
تحقيقاتهــا  فــي   DNA اختبــار  تطبيــق 

اإللكترونيــة  البصمــة  واســتخدام 
إنشاء إدارة لحقوق اإلنسان 

اســتخدام خدمــات نظــام تحديــد المواقــع 
)GPS( العالمــي

تقديم خدمات إلكترونية متنوعة
تســتفيد شــرطة دبــي مــن تجربــة قــوات 
ــة  ــم )لمح ــول العال ــودة ح ــرطة الموج الش

 )2016 عامــة، 

وصف الممارسات المتعلقة بالنزاهة

ُتعــد مكافحــة الفســاد ومكافحــة الرشــوة مــن 
الموضوعــات ذات األهميــة القصــوى لمؤسســة 
مثــل شــرطة دبــي، التــي ال ُيمكنهــا التهــاون أو 
التغاضــي عــن أي مــن أوجــه القصــور حيــث يكمــن 
أســاس عمــل الشــرطة فــي الحفــاظ علــى األمــن 
حمايــة  عــن  فضــاًل  الدولــة  داخــل  والســالمة 

المجتمعــات واألفــراد. 
وبحســب مــواد قانــون العقوبــات، ُيعــرف الفســاد 
بأنــه »كل موظــف عــام أو مكلــف بخدمــة عامــة 

طلــب أو قبــل لنفســه أو لغيــره عطيــة أو مزيــة من 
أي نــوع عقــب تمــام العمــل أو االمتنــاع عنــه إخــالاًل 
بواجبــات وظيفتــه« )المــادة رقــم 235 مــن قانــون 
المتحــدة(.  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  العقوبــات 
ــم  ــس قس ــا، رئي ــن رض ــد ب ــد ماج ــى الرائ ــاء عل وبن
المرقبــات،  شــرطة  بمركــز  الجنائــي  التســجيل 
ُيعــرف الفســاد بأنــه شــكل مــن أشــكال الرشــوة، 
علــى  الحصــول  مقابــل  خدمــة  ُتقــدم  والتــي 
ــكل  ــي ش ــة ف ــذه المنفع ــون ه ــد تك ــة. ق منفع
أمــوال، أو هديــة، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال 

ــل.  ــي المقاب ــرى ف ــات األخ الخدم
تتبــع شــرطة دبي سياســة قويــة للغايــة وحكيمة 
جــدًا لمكافحــة الفســاد والرشــوة، والتــي جعلتها 
واحــدة مــن أقــوى قــوات الشــرطة فــي المنطقــة. 
الفســاد  مكافحــة  سياســة  ُتطبــق  وبالتالــي 
والرشــوة قــواًل وفعــاًل مــع تطبيــق نهــج عــدم 
التســامح مطلقــً. وبحســب التقاريــر اإلعالميــة، 
نظــرًا  نــادرة  والرشــوة  الفســاد  حــاالت  فــإن 
للسياســات الصارمــة، والــدورات التدريبيــة، وتطبيق 
هــذه  مثــل  أن  ماجــد  الرائــد  أكــد  المســاءلة. 
الحــاالت نــادرة الحــدوث -تــكاد تكــون منعدمــة- 

فــي وجــود السياســات والبيئــة الحاليــة.     
ــان  ــو ضم ــرطة ه ــوات الش ــود ق ــن وج ــدف م اله
ــى  ــة عل ــا الحكوم ــي تفرضه ــن الت ــق القواني تطبي
المجتمــع، ونشــر عقيــدة الحوكمــة وأوامرهــا في 
المجتمــع. ولقــد أمكــن ذلــك مــن خــالل فريــق 
ضبــاط يتمتــع بالكفــاءة، ال يقتصــر األمــر على كون 
هــؤالء الضبــاط مجهزيــن، ومزوديــن بالمعرفــة، 
ومدربيــن جيــدًا، ولكــن يجــب أن يكونــوا بمنــأى عن 

ــر األخالقيــة مثــل الرشــوة.   الســلوكيات غي
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تطوير السياسة

قانــون  مــن  و236  و235   234 المــواد  ُتطبــق 
عقوبــات دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى 
الحكوميــة  وغيــر  الحكوميــة  الهيئــات  جميــع 
قانــون  أن  ماجــد  الرائــد  أوضــح  وموظفيهــا. 
ــات يغطــي الفســاد وأعمــال الرشــوة مــن  العقوب
شــرطة  موظقــي  يخضــع  كمــا  مــواده،  خــالل 
ــة  ــدوث أي واقع ــال ح ــي ح ــواد ف ــذه الم ــي له دب

رشــوة.     أو  فســاد 
إن سياســة مكافحــة الرشــوة والفســاد المعتمدة 
مؤسســات  مــن  مســتوحاة  دبــي  شــرطة  فــي 
الشــرطة في مصــر، وفرنســا، والمملكــة المتحدة، 
ومــع ذلــك، ُتطبــق الشــرطة تعديــالت مالئمــة 

ــرة.  ــاع المعاص ــع األوض ــب م ــً لتتناس اجتماعي
سياســة  إلــى  بحاجــة  دبــي  شــرطة  كانــت  إذا 
داخليــة أو رفعهــا بموجــب قوانيــن دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، يتــم ذلــك فــي إدارة حقــوق 
اإلنســان، بعــد إرســالها إلــى لجنــة التشــريعات فــي 
دبــي والتــي ســتقوم بدراســتها جيــدًا والتأكــد مــن 
تنــدرج ضمــن قوانيــن دولــة اإلمــارات  السياســة 
العربيــة المتجــدة. وأخيــرًا، ُترســل السياســات إلــى 
المجلــس التنفيــذي العتمادهــا مــن قبــل الرئيــس، 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان.

عملية تضمين الممارسة داخل 
المنظمة

 23,000 مــن  أكثــر  تضــم  التــي  المنظمــة  فــي 
موظــف، يصعــب اإلبــالغ الفعــال بــأي تحديثــات 
ــائل  ــات، والرس ــات، والسياس ــل الممارس ــن أفض ع
ــن.  ــع الموظفي ــرى لجمي ــة األخ ــة الداخلي التذكيري
ــً  ــً إلكتروني ــي موقع ــرطة دب ــك ش ــي، تمتل وبالتال
إليــه  الوصــول  ُيمكــن  الداخليــة  الشــبكة  علــى 

مــن قبــل الموظفيــن الداخلييــن فقــط. وقبــل 
التعييــن، يــدرس جميــع رجــال وضبــاط الشــرطة 
ــا  ــكري، بينم ــم العس ــرة تدريبه ــالل فت ــون خ القان
يحصــل الموظفيــن المدنييــن علــى معلومــات 
عــن هــذه السياســات مــن خــالل الشــؤون اإلداريــة. 
مــن الضــروري الحصــول علــى الرســائل التذكيريــة 
المتعلقــة بمــا هــو مقبــول ومــا هــو غيــر مقبــول 
للمعاييــر  االمتثــال  لضمــان  منتظمــة  بصــورة 

واألخالقيــة. القانونيــة 
ذكــر الرائــد ماجــد بــن رضــا أن الموقــع اإللكترونــي 
ــف  ــي تق ــرطة دب ــح أن ش ــة يوض ــبكة الداخلي للش
ــاط  ــر الضب ــق تذكي ــن طري ــاد ع ــام الفس ــزم أم بح
ــب  ــي تعق ــات الت ــد والعقوب ــن بالقواع والموظفي
اإلخــالل بالقوانيــن. ســكما ُتعقــد أيضــً مؤتمــرات 
ربــع ســنوية ونصــف ســنوية حيــث يتــم تذكيــر 
لمكافحــة  الصارمــة  بالسياســات  الموظفيــن 
الفســاد والرشــوة. تصــل التحديثــات إلــى موظفي 
اإللكترونــي  البريــد  رســائل  عبــر  دبــي  شــرطة 
والموقــع اإللكترونــي علــى الشــبكة الداخليــة. 

ومــن الضــروري اتبــاع شــرطة دبــي لقواعــد عــدم 
التســامح مطلقــً فــي أي موقــف يضــم الرشــوة 
أو شــكل مــن أشــكال الفســاد. ووفقــً لدراســة 
اإلمــارات  دولــة  أحتلــت   ،2017 عــام  فــي  أجريــت 
العربيــة المتحــدة المركــز العاشــر ألفضــل نوعيــة 
حيــاة. ومــن المتوقــع أن تصبــح أكثــر الــدول األمنــة 
ــا  ــون تصنيفه ــث يك ــة، بحي ــة العربي ــي المنطق ف
أعلــى مــن الواليــات المتحــدة أيضــً )الســركال، 
دولــة  تعمــل  الشــأن،  بهــذا  يتعلــق  فيمــا   )2017
اإلمــارات باتســاق للحفــاظ علــى اســمها ضمــن 

التصنيفــات األولــى ســنويً.
وفــي قاعــدة الموظفيــن الهائلة كما في شــرطة 
ــلوكيات  ــي س ــر ف ــهل التأثي ــن الس ــس م ــي، لي دب
لعددهــم.  نظــرًا  والضبــاط  الموظفيــن  جميــع 
ووفقــً للرائــد ماجــد، فمــن النــادر العثــور علــى 
موظــف متهــم بقضيــة رشــوة، ألنهــم يســعون 
ــدر  ــة بق ــالمة المدين ــي س ــاهمة ف ــً للمس جميع
ــى  ــالوة عل ــذات. وع ــرام ال ــة واحت ــن النزاه ــاٍل م ع
ذلــك، ُتقــدم الحكومــة أجــور مغريــة للموظفيــن 
مــع مراعــاة التضخــم وتكلفــة المعيشــة فــي 
ــور  ــد، واألج ــة، والرص ــالق العالي ــاعد األخ ــي. تس دب
مــن  الموظفيــن  تمنــع  مجتمعيــن  الجيــدة 

االشــتراك فــي أنشــطة الفســاد والرشــوة. 

فــي  الحديثــة  التقنيــات  اســتخدام  أدى  كمــا 
العديــد مــن أقســام وخدمــات شــرطة دبــي إلــى 
أدنــى حــد مــن وقــوع الحــواث التــي تنطــوي علــى 
الســلطة   اســتخدام  وســوء  والرشــوة،  الفســاد، 
تتطلــب األنظمــة والتطبيقــات الذكيــة موظفيــن 
لتســجيل جميــع البيانــات المتعلقــة بالمعامالتــن 
تتبــع  التــي  األنشــطة  ألحــد  مســارًا  وإنشــاء 

األخالقيــة.  غيــر  الســلوكيات 

تحديد القضايا واإلبالغ عنها

تذكيريــة  رســائل  وجــود  مــن  الرغــم  وعلــى 
مســتمرة بمــدى أهميــة اتبــاع القواعــد، ال يــزال 
هنــاك بعــض االنتهــاكات والمخالفــات ألحــكام 
ــتمرار  ــي باس ــرطة دب ــل ش ــي، تعم ــون. وبالتال القان
علــى تذكيــر الضبــاط والموظفيــن فــي اجتماعــات 

ــة  ــدى أهمي ــات وم ــأن السياس ــنوية بش ــف س نص
هــذه  وخــالل  ونزيهــً.  بالثقــة  جديــرًا  تكــون  أن 
ــداث  ــوادث واألح ــع الح ــرض جمي ــات، ُتع االجتماع
ــارة  ــي إش ــن ف ــن آخري ــع موظفي ــت م ــي وقع الت
إلــى تضميــن جميــع النتائــج ذات إجــراءات معنيــة. 
كمــا ُتشــجع شــرطة دبــي أيضــً عــدم التــردد فــي 
إبــالغ المديريــن بشــأن رؤيــة أي موظــف متــورط 
فــي أعمــال رشــوىة أو أي نــوع مــن أنــواع الفســاد. 
فــي حــال معرفــة أي موظــف بتــورط موظــف 
دائمــً  تشــجيعه  يتــم  مخالفــة،  أي  فــي  آخــر 
المبكــر،  اإلبــالغ  باســتخدام نظــام  لإبــالغ عنــه 
الوحــدة  إبــالغ  مــن  الموظــف  يتمكــن  حتــى 
إجــراء  ثــم  ومــن  المختصيــن  األشــخاص  أو 
التحقيقــات فــي حــال متابعــة القضيــة. وبمجــرد 
الحصــول علــى المعلومــات، أو فــي حــال االشــتباه 
غيــر  ســلوكيات  بســبب  الموظفيــن  أحــد  فــي 
ــد  ــي رس ــة ف ــة اإلداري ــدة الرقاب ــدأ وح ــة، تب أخالقي
وفــي  أعمالــه.  ومتابعــة  الموظــف  ســلوكيات 
ــى أي  ــل عل ــف يحص ــأن الموظ ــم ب ــال معرفته ح
نــوع مــن أنــواع الرشــوة، تبــدأ اإلدارة فــي اتخــاذ أي 

أو قضائيــة الزمــة.  إداريــة  إجــراءات 



تطبيق السياسة

يكمــن الهــدف فــي وجــود الشــرطة إلــى التأكــد 
ألحــكام  المجتمــع  فــي  األشــخاص  اتبــاع  مــن 
القانــون. ولكــن عندمــا يكــون موظفــي الشــرطة 
ــون،  ــق القان ــن تطبي ــرب م ــوا الته ــن يحاول ــم م ه
إجــراءات  تطبيــق  فــي  دبــي  شــرطة  تشــرع 
مهامــه  يســتغل  الــذي  للموظــف  تصحيحيــة 
ــن  ــة م ــوة أو منفع ــى رش ــول عل ــه للحص ووظيفت

خــالل عملــه. 
أواًل، إذا كان الشــخص المشــتبه بــه يعمــل فــي 
الشــرطة، وســيحصل علــى نصــف أجــره عــن هــذه 
الفتــرة. وخــالل هــذه الفتــرة، يتــم إعــداد ملــف 
واســتغالل  الرشــوة  أو  الفســاد  بقضايــا  جنائــي 
تحويــل  ســيتم  ثــم  ومــن  الوظيفــي.  النفــوذ 

ــبوعين.  ــون أس ــي غض ــة ف ــى المحكم ــة إل القضي
ــب  ــراره إذا كان يج ــي ق ــيتخذ القاض ــم س ــن ث وم
إطــالق  ُيمكــن  أو  العمــل  عــن  إيقافــه  اســتمرار 

ســراحه بكفالــة.  
وبعــد ذلــك، ُتتابــع المحكمــة التقاضــي فــي هــذه 
الدعــوى حتــى إصــدار الحكــم. يتعلق االمــر بالئحة 
اإلجــراءات الداخليــة ذات الصلــة بحقيقــة حصــول 
المشــتبه بــه علــى مزايــا مــن خــالل وظيفتــه عــن 
ــكرية.  ــات العس ــن المحاكم ــتفادة م ــق االس طري
مــن  العســكرين  المحاكــم  مجلــس  يتشــكل 
الضبــاط.  كبــار  مــن  واثنيــن  المجلــس  رئيــس 
ــه أو  ــتبه ب ــل المش ــا فص ــادة م ــة، ع ــم اإلدان وبحك

ــرطة. ــي الش ــة ف ــن الخدم ــرده م ط
مســؤولية  اإلداريــة  الرقابــة  وحــدات  وتتحمــل 
التأكيــد مــن تطبيــق وتنفيــذ سياســات مكافحــة 
الشــرطة.  داخــل  الرشــوة  ومكافحــة  الفســاد 
وتتمثــل مهمتهــم فــي إجــراء تحقيقــات مــع 
الموظــف المتهــم، والــذي ســيتم تحويلــه إلــى 

النيابــة العامــة. 

الدروس المستفادة

تتخــذ شــرطة دبــي نهــج عــدم التســامح مطلقــً 
ــا،  ــل صفوفه ــوة داخ ــاد والرش ــال الفس ــع أعم م
ــن  ــدي ألي م ــوالت للتص ــراءات وبروتوك ــع إج ووض
هــذه الحــاالت. وثمــة برامــج موضوعــة لتدقيــق 
الفســاد.  لتجنــب  العمــل  وأوراق  المعامــالت 
المســتمرة ورســائل  تناقــش عــادة االجتماعــات 
التذكيــر قواعــد المحاكمــات واالنتهــاكات بصــورة 
منتظمــة لتســاعد علــى ضبــط ســلوكيات الضبــاط 

والموظفيــن. 

 ،Dubai Police App يســاعد تطبيــق شــرطة دبــي
المتوفــر لنظامي التشــغيل iOS وAndroid، بعدة 
طــرق عــن طريــق مــن خــالل ضمــان أن التطــورات 
التكنولوجيــة ســتقلل أي محــاوالت لالنخــراط فــي 
ســلوكيات غيــر أخالقيــة مــع موظفــي الشــرطة. 
رقميــً  المجتمــع  باشــتراك  البرنامــج  يســمح 
الغرامــات  ســداد  مثــل  الشــرطة  خدمــات  مــع 
بحــث  شــهادات  علــى  والحصــول  المروريــةن 
الحالــة الجنائيــة، وطلــب شــهادة فقــدان، وغيرهــا 
مــن الخدمــات األخــرى )الشــوق، 2017(. وعــن طريــق 
تقديــم مثــل هــذه الخدمــات رقميــً، ســيحصل 
النــاس علــى احتياجاتهــم مــن خــالل الشــرطة 
عبــر اإلنترنــت بــداًل مــن احتماليــة اللجــوء إلــى ســبل 

ــرطة.  ــي الش ــوة موظف ــل رش ــة مث ــر قانوني غي

ايضــً  ُيقــدم  التطبيــق،  هــذا  إلــى  وباإلضافــة 
مركــز الشــرطة الذكــي )( العديــد مــن الخدمــات 
الشــرطة  مراكــز  زيــارة  مــن  بــداًل  لألشــخاص 
والتعامــل مــع الموظفيــن، فإنهــم يتعاملــون 
مــع تقنيــات ذكيــة. وعلــى الصعيــد اآلخــر، عنــد 
فــي  والحوكمــة  االخــالق  سياســات  تطبيــق 
التكنولوجيــا  تســاعد  والمراكــز،  اإلدارات  جميــع 
ــلوكياتهم.  ــن وس ــة المواظفي ــة نزاه ــي متابع ف
باســتخدام  بشــدة  ماجــد  الرائــد  وأوصــى 
التكنولوجيــا المتقدمــة فــي خدمــات الشــرطة 
وقــوع  منــع  مــن  بــدءًا  المناطــق،  جميــع  فــي 
الجرائــم وصــواًل إلــى المقاضــاة، وذكــر أنــه كلمــا 
ــض  ــا، انخف ــتخدام التكنولوجي ــدل اس ــع مع ارتف
معــدل احتماليــة ســوء اســتخدام نفــوذ الشــرطة.

تتبع شرطة دبي سياسة 
قوية للغاية وحكيمة جداً 

لمكافحة الفساد والرشوة، 
والتي جعلتها واحدة من 
أقوى قوات الشرطة في 

المنطقة.

إعداد: 
سيد محمد عمار 

سيد أحمد

األستاذ: 
شاهد بشير

الجامعة: 
 كليات التقنية العليا )الجرم 

الجامعي للسيدات بدبي(



45 44

كيفية 
االنضمام

مؤسسة بيرل هي مؤسسة فرعية لألعمال التجارية، وبدون 
مساهمة ودعم الشركاء، لن تصبح قادرة على تطوير البرامج ذات 

الصلة وأن تصبح داعمة للشركات التجارية العاملة في منطقة 
الخليج.

تتشارك شبكة شركاء مبادرة بيرل رؤيتها وقيمتها وتتوسع من 
خالل االعتراف بالحاجة إلى تحسين معايير وممارسات الحوكمة 

المؤسسية في اقطاع الخاص على الصعيد اإلقليمي. 

تعمل مبادرة بيرل دون كلل 
في سعيها لتعزيز الثقافة 

المؤسسية فيما يتعلق 
بالمساءلة والشفافية لتحسين 
النتائج االجتماعية واالقتصادية 

على مستوى منطقة الخليج. 

من خالل االنضمام غلى مبادرة بيرل 
بصفة شريك، تتمكن المنظمات من 

القيام بما يلي:

االنضمام إلى مجلس اإلدماج 
ومجلس المديرين التنفيذيين 

للمساهمة في أنشطة مبادرة 
بيرل وفي نفس الوقت التواصل 

وتكوين العالقات مع الشركاء 
اآلخرين. 

نشر قيادة فكرية مشتركة، 
ومقاالت الرأي واالفتتاحيات، 

واإلصدارات الصحفية.
تلقي الخطط االولية لألنشطة 

ودعوات حضور الفعاليات. 
التعاون في إعداد ونشر التقارير 

الرئيسية.
المشاركة في مؤتمرات مبادرة 

بيرل السنوية. 
تعزيز فرص التحدث في 

الفعاليات اإلقليمية.
تصبح جزءًا من ائتالف يعمل 

على رفع مستوى الوعي 
بقيمة المساءلة والشفافية 

المؤسسية في منطقة الخليج.
الحصول على امتياز الوصول 
إلى المجتمع مع أحدث روئ 

متعلقة بأفضل ممارسات 
الحوكمة المؤسسية. 

ترك إرث من أجل تطوير الطالب، 
وقادة الغد. 

 لمعرفة المزيد عن مبادرة بيرل...

تابعنا على تويتر   
https://twitter.com/PearlInitiative  

  
تابعنا على الفيسبوك   

https://www.facebook.com/pearlinitiative  

انضم إلى محادثاتنا على لينكدإن   
https://www.linkedin.com/company/the-pearl-initiative  

  
اشترك على قناتنا على اليوتيوب   

https://www.youtube.com/user/pearlinitiative  
  

اطلع على كل ما هو جديد خاص بنا على إنستغرام   
https://www.instagram.com/thepearlinitiative  

•

•

•

•

•

•

•

•

•

لمشاركة مبادرة بيرل واستكشاف فرص 
الشراكة، ُيمكنك التواصل من خالل:

enquiries@pearlinitiative.org
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