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مقدمة
كواحــدة مــن ضمــن سلســلة تقاريــر مبــادرة بيــرل حــول أفضــل اآلليــات التــي تتبعهــا 
الشــركات فــي مجــال المســاءلة والشــفافية، يســعدنا أن نطلعكــم علــى بحــث 
ــة الطــالب علــى مســتوى منطقــة الخليــج لعــام  ــة مــن مســابقة دراســة حال الحال

 .2019

ــز  ــا لتعزي ــرل ورؤيته ــادرة بي ــالة مب ــع رس ــيًا م تماش
مســابقة  إطــالق  تــم  والشــفافية،  المســاءلة 
دراســة حالــة الطــالب عــام 2013 بغــرض إشــراك 
الخليــج  منطقــة  أنحــاء  جميــع  فــي  الطــالب 
ــا  ــدف منه ــتقبليين. وكان اله ــال مس ــادة أعم كق
تتبعهــا  التــي  اآلليــات  بأفضــل  تعريفهــم  هــو 
الشــركات فــي بيئــة العمــل بغــرض تعريفهــم 
علــى أخالقيــات المهنــة لتضــاف إلــى معرفتهــم 
األكاديميــة. كمــا هدفــت المســابقة أيًضــا إلــى 
بمبــادئ  االلتــزام  أهميــة  إلدراك  الطــالب  دفــع 
النزاهــة واألخــالق واإلدارة والشــفافية والمســاءلة 
وتطبيقهــا فــي ســلوكهم فــي بيئــة العمــل. 

حيــث تطــوع العديــد مــن الطــالب والمنظمــات 
للمشــاركة فــي بحــث الحالــة لتقــدم رؤى واقعية 
حــول كيفيــة تطبيــق هــذه المنظمــات وتنفيذهــا 
ــفافية.  ــاءلة والش ــي المس ــات ف ــل الممارس ألفض
ومــن خــالل نشــر دراســات الحالــة هــذه، نأمــل 
اإلقليميــة  المعــارف  مجموعــة  إلــى  نضيــف  أن: 
الشــركات  لنزاهــة  متطــورة  معاييــر  وتطبيــق 
ــول  ــفافية ح ــز الش ــأنها، تعزي ــوث بش ــراء البح وإج
الموجــودة  المنظمــات  وممارســات  أســاليب 

فــي منطقــة الخليــج، وتقديــم التوجيــه الــالزم 
تفكــر  أو  تنشــئ  التــي  اإلقليميــة  للشــركات 
الشــركات  إلدارة  متطــورة  معاييــر  تطبيــق  فــي 

ونزاهتهــا،
بيــن  مهمــة  مرجعيــة  جهــة  توفيــر 
أفضــل  حــول  الخليجيــة  المؤسســات 
العمــل. أخالقيــات  فــي  الممارســات 

المســابقة  مــن   2019 نســخة  شــهدت  وقــد 
مشــاركة 270 طالًبــا مــن 13 جامعــة رائــدة فــي 
منطقــة الخليــج، والذيــن قدمــوا 90 بحــث حالــة 
ــابقات  ــع مس ــالل أرب ــن خ ــى اآلن، وم ــااًل. وحت إجم
منطقــة  فــي  الطــالب  حالــة  لدراســة  ســنوية 
الخليــج، تلقينــا مــا مجموعــه 450 دراســة حالــة 
ــة.  ــب و 25 جامع ــن 1300 طال ــر م ــا أكث ــارك فيه ش
وتوضــح هــذه اإلحصائيــات القيمــة التــي تتمتــع 
بهــا المنافســة بيــن الطــالب والشــركات، وفائــدة 
المزاوجــة بيــن هاتيــن المجموعتيــن فــي اتحــاد 

باإلنجــاز والنمــو والتطــور. يحتفــي 
جميــع  ألشــكر  الفرصــة  هــذه  أغتنــم  أن  وأود 
مشــاركتهم  ألن  المســابقة  فــي  المشــاركين 

تعتبــر قيمــة كبيــرة لتوثيــق وزيــادة الوعــي بأهميــة 
داخــل  والشــفافية  المســاءلة  اليــات  ممارســة 
الشــركات فــي جميــع أنحــاء منطقــة الخليــج. 
كمــا نــود أن ننتهــز هــذه الفرصــة لنعــرب أيًضــا 
ــات  ــي الجامع ــاتذة ف ــال واألس ــا لألبط ــن امتنانن ع
ــالل  ــن خ ــم م ــوا طالبه ــن وجه ــاركة، والذي المش
القيــام بدراســات حالــة حــول التنفيــذ المؤسســي 

ألفضــل الممارســات العامــة وتدوينهــا.

الفرصــة  هــذه  أغتنــم  أن  أود  أخيــرة؛  مالحظــة 
علــى   بيــرل  مبــادرة  لشــركاء  بالشــكر  ألتقــدم 
المؤسســية،  ألنشــطتنا  المســتمر  دعمهــم 
ولرســالتنا المتمثلــة فــي نشــر ثقافــة قويــة حــول 
المســاءلة والشــفافية فــي الشــركات التجاريــة 

الخليــج. بمنطقــة 

ــة  ــة اإلقليمي ــات األكاديمي ــن المؤسس ــم م وبدع
اســتضافة  إلــى  نتطلــع  والشــركات،  والطــالب 
النســخة الخامســة مــن مســابقة دراســة حالــة 
الطــالب علــى مســتوى منطقــة الخليــج والتــي 

ســيتم إطالقهــا فــي ســبتمبر 2020.

رانيا سعداوي
المديرة التنفيذية

لمبادرة بيرل

•
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توطئة

»الثقــة« مصطلــح يميــل إلــى أن يتحول إلى كليشــيهات 
فــي معظــم االتصــاالت المؤسســية، ولكــن عندمــا 
يمتــد دور إحــدى المؤسســات العالميــة إلــى أكثــر مــن 
مائتــي عــام جنًبــا إلــى جنــب مــع تاريخهــا المحلــي 
ــى  ــل إل ــا نمي ــاهماتها، فإنن ــا ومس ــي وخبراته واإلقليم

ــة«. ــال للثق ــارين »أه ــا مستش ــة كونن ــزاز بحقيق االعت

والثقــة، مــن وجهــة نظرنــا، مزيــج مــن النزاهــة واألخالق 
ــة  ــح األولوي ــة تمن ــدة معرفي ــى قاع ــاًء عل ــودة، بن والج
إلدارة المخاطــر وتوخــي اليقظــة وااللتــزام علــى أعلــى 
أصحــاب  جميــع  علــى  نركــز  أننــا  صحيــح  مســتوى. 
ــنا  ــا أنفس ــة أنن ــل حقيق ــا ال نغف ــا، لكنن ــة لدين المصلح
واألســواق  للحكومــة  بالنســبة  مصلحــة  أصحــاب 

والمجتمعــات التــي نعيــش ونعمــل فيهــا.

ونظــًرا ألن العالــم يمر بتطور ســريع كان ُيعتقد ســابًقا 
بالنســبة للطــالب  المهــم  أنــه »مقبــول«، فانــه مــن 
بصفتهــم »جيــل المســتقبل مــن قــادة األعمــال« أن 
يفهمــوا أن الدفــاع عــن »األشــياء الهامــة« ال تؤثــر علــى 
تطورهــم، بــل تحــدد هويتهــم. ومــن أجــل مســتقبلنا 

مســؤولية  فقــط  ليــس  الشــباب  يتحمــل  أن  يجــب 
ــاء الثقــة مــن خــالل أفعالهــم ومبادراتهــم، ولكــن  بن
ســيتعين عليهــم أيًضــا إدراك كلفــة »التقاعــس« داخــل 

منظماتهــم ومجتمعاتهــم.

مبــادرة بيــرل تعــزز قيمــة األخــالق والنزاهــة والمســاءلة 
األوســط  الشــرق  فــي  منطقــة  فــي  والشــفافية 
جميــع  فــي  والقــادة  الشــركات  تعمــل  إذ  بأســرها. 
أنحــاء المنطقــة علــى زيــادة تركيزهــم علــى هــذه 
القيــم الحيويــة علــى المســتوى المؤسســي. ومــن 
خــالل تعاملــي مــع العقــول الشــابة التــي أتيحــت لــي 
فرصــة التفاعــل معهــم فــي إطــار عملــي، أعتقــد 
أن لديهــم بوصلــة أخالقيــة قويــة، وأنهــم بحاجــة 
إلــى فهــم التأثيــر اإليجابــي الــذي يمكــن أن يحققــوه 

داخــل الســوق إذا ظلــوا مخلصيــن لهــذه القيــم. 

جيابريا بارتيبان
شريك، ورئيسة استشارات المخاطر

الشركة االستشارية بالبحرين

نبذة عن المسابقة 
كانــت مســابقة دراســة الحالــة الطالبيــة لمبــادرة بيــرل عــام 2019 متاحــة لــكل مــن الطــالب 
ــا المســجلين فــي الجامعــات المعتمــدة فــي جميــع أنحــاء  الجامعييــن وطــالب الدراســات العلي

منطقــة الخليــج.

تــم  التدريــس،  هيئــة  أعضــاء  أحــد  إشــراف  وتحــت 
توجيــه الدعــوة لفــرق مكونــة مــن 3 طــالب كحــد 
أقصــى لتقديــم دراســات الحالــة باللغــة العربيــة أو 
الخليجيــة  المنظمــات  وعــرض  لتوثيــق  اإلنجليزيــة، 
ــد  ــول أح ــات ح ــل الممارس ــة ألفض ــت أمثل ــي قدم الت

التاليــة: المجــاالت 

سياسات مكافحة الفساد
االحتراس من الغير

الممارسات األخالقية للعمل
مكافحة غسل األموال

مؤسســات مقرهــا فــي الخليــج، بمــا فــي ذلــك 
المحــدودة  والشــركات  الحكوميــة  الدوائــر 
والمتوســطة  والصغيــرة  والعائليــة  والخاصــة 

 . لحجــم ا

كجــزء مــن إجراءات دراســات الحالة هــذه، كان من 
المتوقــع أن تقــوم فــرق الطــالب بإجــراء البحــوث 
األوليــة والثانويــة علــى المنظمــات المعنيــة. وكان 
أحــد المتطلبــات الرئيســية لتطويــر دراســات الحالة 
أن يقــوم أصحــاب الدراســات بالتواصــل والتنســيق 
مــع الشــركات التــي تــم اختيارهــا إلجــراء مقابــالت 
عــن  المســؤولين  التنفيذييــن  المديريــن  مــع 
بالنزاهــة  المتعلقــة  والممارســات  السياســات 

ــة. ــل المؤسس داخ

ــول  ــاملة ح ــادات ش ــق بإرش ــد كل فري ــم تزوي ويت
لدراســات  التقديــم  اســتمارة  وكانــت  العمليــة. 
الحالــة تتطلــب تنــاول النقــاط الرئيســية التاليــة 

كاٍف. بشــكل  وتضمينهــا 

الحكم على دراسات الحالة
لتقديــم  نهائًيــا  موعــًدا  بيــرل  مبــادرة  تحديــد 

الحالــة. دراســات  جميــع 

بمجــرد أن تتلقــى »مبــادرة بيــرل« جميــع طلبــات 
داخلًيــا  فرزهــا  يتــم  المقدمــة،  الحالــة  دراســة 
قائمــة  الختيــار  محــددة  مقاييــس  باســتخدام 

وفًقــا  حالــة  دراســات   10 ألفضــل  مختصــرة 
المحــددة. لإلرشــادات 

يتــم بعــد ذلــك مشــاركة الدراســات العشــر األولى 
دون تحديــد هويــات أصحابهــا مــن قبــل لجنــة 
ــكل  ــب بش ــجيل والترتي ــم التس ــى يت ــم حت تحكي
موضوعــي باســتخدام مجموعــة محــددة مــن 

ــر. المعايي

عليــاء بوســمرة، رئيســة شــئون االســتدامة، 
ــوك اين

الشــئون  رئيــس  نائبــة  ســترولر،  كريســتينا 
إس بــي  يــو  العامــة، 

جيابريــا بارتيبــان، شــريك، ورئيســة استشــارات 
المخاطــر

تتألــف لجنــة تحكيــم المســابقة بهــذه المناســبة 
مــن:

علــى  لدينــا  التحكيــم  لجنــة  نشــكر  أن  نــود 
مســاهمتهم فــي هــذه المســابقة ودعمهــم 
مــن أجــل تشــجيع قــادة الغــد من خــالل تخصيص 

الوقــت الكافــي لمتابعــة وتقييــم الطلبــات.

حفل التكريم
فــي ضــوء جائحــة كوفيــد -19، أقامــت مبــادرة 
لتكريــم  افتراضــي  جوائــز  توزيــع  حفــل  بيــرل 
إذ  عليهــا.  والقائميــن  الفائــزة  الحالــة  دراســات 
ــي  ــا ف ــاص كم ــل خ ــة حف ــن إقام ــن م ــم تتمك ل
ــي  ــة ف ــت الفعالي ــث أقيم ــابقة. حي ــنوات الس الس
هيئــة  وأعضــاء  طــالب  وحضرهــا   2020 أبريــل   23
ــاء  ــع أنح ــن جمي ــدة م ــات ع ــن جامع ــس م التدري
المنطقــة، باإلضافــة إلــى مــدراء تنفيذييــن مــن 

رائــدة. شــركات خليجيــة 

مديــري  كبيــر  غانــم،  وضــاح  الدكتــور  ألقــى 
فــي  والتشــغيلي  التجــاري  والتميــز  االســتدامة 

للطــالب. االفتتاحيــة  الكلمــة  اينــوك، 

•
•
•
•

•

•

• Jeyapriya Partiban
Partner, Head of Risk Consulting
KPMG Bahrain 
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الملخص التنفيذي

نظرة عامة على دراسات الحالة

ــة تــم تقديمهــا خــالل مســابقة دراســة حــاالت  ــر أفضــل خمــس دراســات حال يعــرض هــذا التقري
الطــالب عــام 2019 مــن قبــل طــالب ينتمــون لجامعــات رائــدة فــي منطقــة الخليــج. يرجــى مالحظــة 
أن دراســة الحالــة 4 و5 قــد احتــال المركــز الرابــع فــي مســابقة هــذا العــام طبقــا لترتيــب الحــكام.

البروفيسور والجامعة اسم الطالب دراسة الحالة

مريم أسلم، جامعة 
ميدلسكس دبي

سوميا راغافان
إيشيتا كرمشانداني

هارشي موتواني

مكافحة غسيل األموال في 
بنك رأس الخيمة الوطني

مريم أسلم، جامعة 
ميدلسكس دبي

دارا راميش مودي
كاترينا كابتيلوفا

جوفينا مريم

ممارسات العمل األخالقية 
في شركة برايس ووترهاوس 

كوبرز

ألكسندر باشكيروف، جامعة 
السلطان قابوس

عبير الحاتمي
مريم الغيثي

مكافحة غسيل األموال 
بالبنك الوطني العماني

مريم أسلم، جامعة 
ميدلسكس دبي

ارة فيونا ديسوزا
ريا فلورا ديسوزا

شارول فاس
سياسات وممارسات مكافحة 

الفساد في شركة سرية

مريم أسلم، جامعة 
ميدلسكس دبي

مريم جوديل
أروج شيخ

فاطمة أنمول

ممارسات مكافحة غسيل 
األموال في بنك الشارقة

النتائج الرئيسية لدراسات الحالة

دراسة الحالة 1 :  مكافحة غسيل األموال في بنك رأس الخيمة الوطني

تركــز دراســة الحالــة هــذه علــى سياســات بنــك رأس الخيمــة الوطنــي لمكافحــة غســيل األمــوال. يحتــاج الموظفــون 
أن يكــون لديهــم فهــم جيــد للسياســات المتعلقــة بمكافحــة غســل األمــوال، ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب، 
ــا  ــاب ومنعه ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــطة غس ــن أنش ــف ع ــب الكش ــي تصاح ــراءات الت ــي باإلج ــى الوع ــة إل باإلضاف
واإلبــالغ عنهــا. تناقــش دراســة الحالــة هــذه اإلجــراءات التنظيميــة لمكافحــة غســيل األمــوال فــي بنــك رأس الخيمــة 
ــا  ــاب. كم ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــح مكافح ــال للوائ ــان االمتث ــة لضم ــل المؤسس ــخة داخ ــي، الراس الوطن
ســلط الطــالب الضــوء علــى الصعوبــات التــي يواجههــا بنــك رأس الخيمــة الوطنــي فــي عمليــة ترســيخ الممارســات 

ــا. ــب عليه ــة للتغل ــوات الالزم والخط

دراسة الحالة 2 : ممارسات العمل األخالقية في شركة برايس ووترهاوس كوبرز

تلقــي دراســة الحالــة هــذه الضــوء علــى ممارســات وسياســات العمــل فــي شــركة برايــس ووترهــاوس كوبــرز، والتــي 
عــززت أداء ورضــا وســعادة الموظفيــن، والتــي مــن شــأنها أن تعــود بالفائــدة علــى شــركة برايــس ووترهــاوس كوبــرز 
ــا  ــن موظفيه ــركة تمك ــن الش ــى تضم ــا. وحت ــي يقدمونه ــات الت ــودة الخدم ــل وج ــة العم ــين بيئ ــالل تحس ــن خ م
ــة  ــام مراقب ــرز »نظ ــاوس كوب ــس ووتره ــت براي ــم، قدم ــع مهاراته ــودة لتنوي ــة الج ــوارد عالي ــى م ــول إل ــن الوص م
الجــودة الداخليــة« للموظفيــن لتطويــر إمكاناتهــم بشــكل أفضــل. كمــا تناقــش دراســة الحالــة أيًضــا إطــار »برايــس 
ــلوك  ــه س ــات لتوجي ــن التوقع ــة م ــع مجموع ــي يض ــادي عالم ــل قي ــار عم ــو إط ــي«، وه ــرز االحتراف ــاوس كوب ووتره

ــاء الثقــة بيــن العمــالء والموظفيــن. الموظفيــن وســلوكياتهم، وبالتالــي بن

دراسة الحالة 3 :  مكافحة غسيل األموال في البنك الوطني العماني

ــاب  ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــي لمكافح ــي العمان ــك الوطن ــات البن ــى سياس ــذه عل ــة ه ــة الحال ــز دراس ترك
ــات  ــذ السياس ــة تنفي ــر عملي ــل التقري ــي. يفص ــزي العمان ــك المرك ــن البن ــادر ع ــوم ص ــب مرس ــا بموج ــول به المعم
ــيقها.  ــات وتنس ــظ البيان ــالل حف ــن خ ــوال م ــيل األم ــر غس ــف مخاط ــل وتكش ــدد وتحل ــي تح ــتخدام األدوات الت باس
ويركــز لــب التقريــر علــى إمكانيــة تقــارب هــذه اإلجــراءات لتشــكيل سياســة متماســكة لمكافحــة غســل األمــوال.

دراسة الحالة 4 :  سياسات وممارسات مكافحة الفساد في شركة سرية1

ــات  ــن أخالقي ــوي م ــزء حي ــي ج ــاد ه ــة الفس ــات مكافح ــات وممارس ــف أن سياس ــذه كي ــة ه ــة الحال ــش دراس تناق
ــة  ــام الوظيفي ــع المه ــى جمي ــق عل ــة للتطبي ــة وقابل ــات إلزامي ــك السياس ــى أن تل ــة إل ــة الحال ــير دراس ــل. وتش العم
داخــل المؤسســة وأنــه يتــم فرضهــا كمجموعــة مــن اإلرشــادات الصارمــة علــى جميــع الموظفيــن لضمــان االمتثــال 
ــى  ــركة، حت ــة الش ــر سياس ــا تطوي ــر أيًض ــش التقري ــركة. يناق ــة للش ــر األخالقي ــاد والمعايي ــة الفس ــح مكافح للوائ

ــدة. ــة المتح ــل المملك ــوة داخ ــة الرش ــون مكافح ــدة وقان ــة الفاس ــات األجنبي ــون الممارس ــع قان ــى م تتماش

دراسة الحالة 5 : ممارسات مكافحة غسل األموال في بنك الشارقة

يســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى األســاليب العديــدة التــي يتبعهــا بنــك الشــارقة لتخفيــف وتحديــد غســيل األمــوال 
داخــل المؤسســة. وتركــز دراســة الحالــة علــى سياســة مكافحــة غســل األمــوال التــي يتــم ممارســتها بمــا يتماشــى 
مــع القواعــد واللوائــح الخاصــة بلوائــح مكافحــة غســل األمــوال المطبقــة فــي جميــع أنحــاء دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة. تصــف دراســة الحالــة أيًضــا العمليــات التــي يتــم تطبيقهــا والدوافــع لتطويــر تلــك السياســة، فضــاًل عــن 
كيفيــة ترســيخها داخــل المؤسســة، وتفاصيــل التحديــات التــي تواجههــا المؤسســة فــي ســبيل تنفيــذ السياســات 

المعنيــة وفرضهــا الحًقــا.
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يعــد بنــك رأس الخيمــة الوطنــي مــن أقــدم البنوك 
ــم  ــد ت ــدة، وق ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ف
تأسيســه عــام 1976، بعــد أربــع ســنوات فقــط مــن 
تكويــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة نفســها. 
تاريــخ  فــي  كبيــرا  تحــوال   2001 عــام  شــهد  وقــد 
البنــك. فقــد تأســس البنــك فــي األصــل كمصــرف 
خــاص بالشــركات، ثــم حــّول تركيــزه فــي عــام 2001 
لتلبيــة االحتياجــات المصرفيــة الشــخصية للعمالء 

ــرة. ــركات الصغي والش

علــى  يركــز  ديناميكًيــا  بنــًكا  راك  بنــك  يعتبــر 
العمــالء، وقــد أكــد البنــك علــى ذلك مــراًرا وتكــراًرا. 
ــة  ــرع رأس الخيم ــك ف ــن البن ــر 2013، دش ــي يناي فف
اإلســالمية  الصيرفــة  وحــدة  وهــي  اإلســالمي، 
داخــل البنــك. وفــي أواخــر عــام 2013، عــزز تواجــده 
التجاريــة  المصرفيــة  الخدمــات  قطــاع  فــي 
والمتوســطة.  الصغيــرة  الشــركات  وقطــاع 
ــك  ــتحوذ بن ــع، اس ــتراتيجية التنوي ــن اس ــزء م وكج
ــي  ــة ف ــة األغلبي ــى حص ــي عل ــة الوطن رأس الخيم
خدمــة  وطــرح  للتأميــن،  الخيمــة  رأس  شــركة 
التحويــالت الشــخصية الجديــدة فــي عــام 2015. 
لتلبيــة  الهادفــة  اســتراتيجيته  مــع  وتماشــيًا 
عــروض  وتنويــع  المتغيــرة  العمــالء  احتياجــات 
منتجاتــه، عــاد البنــك إلــى الدخــول فــي قطــاع 
وقــد  مؤخــرا.  للشــركات  المصرفيــة  الخدمــات 
إلــى  باإلضافــة  االســتراتيجيات،  هــذه  ســاعدت 
رضــا العمــالء، البنــك علــى التوســع خــالل فتــرة 

العالمــي. االقتصــادي  االنكمــاش 
ــس  ــنوات الخم ــي الس ــاًل ف ــًوا هائ ــك نم ــر البن أظه
الماضيــة، وقــد تجلــى ذلــك مــن خــالل الجوائــز 
التــي حصــل عليهــا. راك بنــك هــو بنــك حاصــل 
العديــد  ُمنــح  وقــد  الجوائــز  مــن  العديــد  علــى 
منهــا مثــل جائــزة أفضــل مــزود خدمــة عمــالء 
للشــركات الصغيــرة والمتوســطة، وجوائــز أفضــل 
بنــك رقمــي وأفضــل مبــادرة أتمتــة فــي اإلمــارات، 

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر.
ــتملت  ــو، اش ــج النم ــى نه ــتمرار عل ــل االس ــن أج وم
إســتراتيجية بنــك راك المســتقبلية التركيــز علــى 
مجــاالت وقطاعــات المنتجــات غيــر المســتحقة 
المصرفيــة  الخدمــات  توســيع  خــالل  مــن 
ــتراتيجية  ــى االس ــة إل ــركات. باإلضاف ــراد والش لألف
ــة  ــى تنمي ــا إل ــك أيًض ــدف البن ــاله، يه ــورة أع المذك
مشــاريع البيــع بالجملــة والســندات بشــكل خاص.

تماشــيًا مــع هدفــه المتمثــل فــي تقديــم أفضــل 
تعزيــز  راك  بنــك  يعتــزم  لعمالئــه،  الخدمــات 
خــالل  مــن  المتميــزة  القيمــة  عــروض  وتقديــم 
مــع  التعامــل  فــي  موظفيــه  كفــاءة  تحســين 
ــا إلــى جنــب مــع االبتــكار  العمــالء والخدمــات جنًب
القــدرات فــي مجــاالت مثــل تحليــالت  وتطويــر 
ــات. ولتحقيــق ذلــك، يركــز البنــك أيًضــا علــى  البيان
اســتراتيجيات  إن  موظفيــه.  وتطويــر  تدريــب 
باســتمرار  تتطــور  التــي  راك  بنــك  وسياســات 
باإلضافــة إلــى ديناميكيتــه وتركيــزه علــى العمالء؛ 
كل ذلــك يمنــح البنــك ميــزة علــى منافســيه. كمــا 
أن التــزام بنــك راك بقيــم المســاءلة والشــفافية 
ــا. ــة حًق ــر بالمالحظ ــر جدي ــة أم ــاون والنزاه والتع

وصف الممارسة المتعلقة بالنزاهة

غالًبــا مــا يتــم إخفــاء إيــرادات الجرائــم إلخفــاء 
مصادرهــا غيــر القانونيــة. وهــذا مــا يعرف بغســيل 
القانونــي  غيــر  المصــدر  إخفــاء  ويتــم  األمــوال. 
شــكل  تغييــر  طريــق  عــن  العائــدات  لهــذه 
العائــدات أو إخفــاء المصــادر أو نقــل األمــوال إلــى 
مــكان يكــون احتمــال جــذب االنتبــاه إليــه ضعيفــا 
)مجموعــة العمــل المالــي - FATF  ، بــدون تاريــخ(.

ــتخدام،  ــاءة االس ــة إلس ــة عرض ــات المالي المؤسس
وجرائــم غســل األمــوال هــي إحــدى الطــرق التــي 
يســاء بهــا اســتخدام تلــك المؤسســات. إذ تقــدم 
التســهيالت التــي تقدمهــا المؤسســات الماليــة 
ودمجهــا  الجريمــة  ريــع  إخفــاء  النــاس  علــى 
فــي نظــام مالــي مشــروع. ويتــم غســل مئــات 
المليــارات مــن الــدوالرات مــن األمــوال التــي تــم 
ــم  ــكل منتظ ــم بش ــن الجرائ ــا م ــول عليه الحص
مــن خــالل هــذه المؤسســات. لذلــك، مــن األهميــة 
الماليــة  المؤسســات  لــدى  يكــون  أن  بمــكان 
األنشــطة  عــن  للكشــف  وإجــراءات  سياســات 
لديهــا  يكــون  وأن  عنهــا،  واإلبــالغ  المشــبوهة 
أســاس  علــى  العمــالء  هويــة  لتحديــد  برنامــج 
ــر التدريــب المســتمر للموظفيــن  المخاطــر، وتوفي
قواعــد  ُتلــزم  ذلــك،  علــى  عــالوة  المناســبين. 
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وصف الشركة

بنــك رأس الخيمــة الوطنــي، المعــروف أيًضا باســم 
بنــك راك ، هــو أحــد أكبــر عشــرة مصــارف فــي دولة 
مجموعــة  يقــدم  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 
المصرفيــة  والخدمــات  المنتجــات  مــن  واســعة 
المنتجــات  هــذه  وتتنــوع  والشــركات.  لألفــراد 
شــخصية،  مصرفيــة  خدمــات  مــن  والخدمــات 
وأعمــال مصرفيــة تجاريــة، وخدمــات مصرفيــة 
بالجملــة، وخزينــة إلــى خدمــات مؤسســات ماليــة، 

وتأميــن، وخدمــات مصرفيــة إســالمية.
تتمثــل رؤيــة بنــك راك فــي تقديــم حلــول مصرفية 
ذلــك،  علــى  عــالوة  العمــالء.  لكافــة  أفضــل«   «
ــًدا  ــا رائ ــًكا وطني ــح بن ــى أن يصب ــك راك إل ــدف بن يه
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــالء ف ــى العم ــز عل يرك
فإنــه  ورؤيتــه،  البنــك  لرســالة  ووفقــا  المتحــدة. 
يوفــر خدمــات ماليــة مبتكــرة وتنافســية لعمالئــه 

كمــا يهــدف إلــى ضمــان وصــول هــذه المنتجــات 
ــن  ــبهم. وم ــذي يناس ــت ال ــي الوق ــه ف ــى عمالئ إل
أجــل ضمــان راحــة عمالئــه، يعمــل راك بنــك ليــس 
فقــط مــن خــالل 38 فرًعــا و 288 جهــاًزا صــراف 
آلــي منتشــرة فــي جميــع اإلمــارات الســبع داخــل 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، بــل اعتمــد أيًضــا 
ترســيخ  خــالل  مــن  الرقمــي  التحــول  سياســة 
مجموعــة مــن الحلــول المصرفيــة اإللكترونيــة 
المعتمــدة علــى الويــب مثــل التحويــالت الفوريــة، 
ــات  ــفرة والخدم ــات المش ــر البطاق ــديد عب والتس

المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والجــوال.
فــي  الخيمــة  رأس  لبنــك  الرئيســي  المقــر  يقــع 
إمــارة رأس الخيمــة، وهــو شــركة مســاهمة عامــة 
الماليــة.  لــألوراق  أبوظبــي  ســوق  فــي  مدرجــة 
وتمتلــك حكومــة رأس الخيمــة نســبة ٪52.76 مــن 
راك بنــك. أمــا األســهم المتبقيــة فــي راك بنــك، 
فهــي ملــك لمواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
التعــاون  مجلــس  دول  ومواطنــي  المتحــدة 
أدنــاه  الشــكل  ويوضــح  واألجانــب.  الخليجــي 

البنــك. هيــكل ملكيــة 
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الماليــة  المؤسســات  األمــوال  غســل  مكافحــة 
ــتباقي  ــكل اس ــالت بش ــالء والمعام ــة العم بمراقب
ــاب  ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــع غس ــل من ــن أج م
ــال فــي األوراق الماليــة والتالعــب باألمــوال  واالحتي
ممــا يضطرهــم إلــى اإلبــالغ عــن أي جريمــة ماليــة 

تصادفهــم.
ــة  ــة مالي ــو مؤسس ــي ه ــة الوطن ــك رأس الخيم بن
ــة  ــات مكافح ــتباقي بسياس ــا االس ــد التزامه تؤك
تمويــل  مكافحــة  وسياســات  األمــوال  غســل 
مجموعــة  البنــك  ولــدى  والعقوبــات.  اإلرهــاب 
بمكافحــة  المتعلقــة  السياســات  مــن  واســعة 
ــات، بمــا  غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والعقوب
وسياســة  عميلــك«،  »اعــرف  سياســة  ذلــك  فــي 

والتقييــم  العمــالء،  تأهيــل 
مراقبــة  وسياســة  المخاطــرة،  علــى  القائــم 
RAK� )المعامــالت المســتمرة، وبرنامج العقوبــات 
عميلــك  اعــرف  برنامــج  ويتكــون   .)BANK ، 2019
 )CDD( أيًضــا مــن الحــرص الواجــب تجــاه العمــالء

.)EDD( المشــددة  الواجبــة  والعنايــة 
وهنــاك أربعــة أســباب تكمــن وراء امتثــال راك بنــك 
وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة  لسياســات 

مــن  أواًل،  بهــا.  المعمــول  والعقوبــات  اإلرهــاب 
الشــروط اإللزاميــة التــي يفرضهــا مصــرف اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة المركــزي أن يكــون لــدى البنــوك 
غســل  بمكافحــة  تتعلــق  وإجــراءات  سياســات 
ثانًيــا،  والعقوبــات.  اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال 
هــذه المتطلبــات األساســية هــي نفســها التــي 
يجــب أن يفــي بهــا راك بنــك أثنــاء التعامــل مــع 
ــا، يعتقــد بنــك  البنــوك الوســيطة أو المراســلة. ثالًث
بهــذه  االلتــزام  أن  أيًضــا  الوطنــي  الخيمــة  رأس 
السياســات هــو إجــراء ضــروري لحمايــة المجتمــع 
ككل ليــس فقــط مــن خــالل تحديــد العائــدات 
اإلجراميــة ولكــن أيًضــا لتجنبهــا. وأخيــًرا، يعكــس 
األمــوال  غســيل  مكافحــة  لسياســات  االمتثــال 

مــدى التــزام راك بنــك.
تلتــزم سياســات مكافحــة غســل األمــوال وتمويل 
اإلرهــاب والعقوبــات الخاصــة بــراك بنــك بمتطلبات 
ــذي  ــاب ال ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــة غس مكافح

نــص عليــه:
مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي 
 14/11/2000 بتاريــخ   24/2000 رقــم  -التعميــم 
مكافحــة  بإجــراءات  المتعلقــة  “اللوائــح 

الالحقــة والتعديــالت  األمــوال”  غســل 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــادي لدول ــون االتح القان
بشــأن   4/2002 رقــم  -القانــون  المتحــدة 

وتعديالتــه األمــوال  غســل  تجريــم 
فريــق  توصيــات  مثــل  الدوليــة  المعاييــر 
العمــل المالــي )FATF( ومبــادئ مجموعــة 
حــول  بــازل  لجنــة  وتوصيــات  وولفســبيرج 

)2019 بنــك،  )راك  المصرفــي.  اإلشــراف 

باإلضافــة إلــى المتطلبــات المذكــورة أعــاله، 
ــه  ــاته وإجراءات ــا سياس ــك أيًض ــس راك بن يقي
واالتحــاد  المتحــدة  الواليــات  بمعاييــر 

النتائــج. بســجالت  ويحتفــظ  األوروبــي 

تطوير السياسات

مكافحــة  مخاطــر  مــن  التخفيــف  أجــل  مــن 
والعقوبــات،  اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســل 
ــذ  ــر وتنفي ــى تطوي ــة إل ــات المالي ــاج المؤسس تحت

الداخليــة. وإجراءاتهــا  سياســاتها  وتحديــث 
ــر سياســات بنــك رأس الخيمــة الوطنــي  تــم تطوي
وصياغتهــا علــى امتــداد فتــرة زمنيــة علــى أســاس 
المحليــة  والقانونيــة  التنظيميــة  المتطلبــات 
والدوليــة. كمــا تــم تطويــر هــذه السياســات أيًضــا 

ــة. ــك الموازي ــات البن ــى متطلب ــوع إل بالرج
رأس  بنــك  فــي  االمتثــال  وحــدة  فريــق  شــارك 
الخيمــة الوطنــي بشــكل أساســي فــي عمليــة 
تطويــر السياســات وهــي النقطة األهــم للتحكم 
فــي األنشــطة المشــبوهة مــن أجــل مكافحــة 
مرهونــة  السياســات  وهــذه  األمــوال.  غســل 
بموافقــة مجلــس اإلدارة. كمــا واجــه البنــك بعــض 
الصعوبــات خــالل عمليــة تطويــر السياســات. فــي 
قانــون  أو  الئحــة  وجــود  مــن  األولــى  المراحــل 
جديــد، يكــون هنــاك بعــض المناطــق الرماديــة 
التــي تحتــاج إلــى المزيــد مــن التفســير والتوضيــح. 
ــذا  ــى ه ــب عل ــي التغل ــك ف ــح البن ــك، نج ــع ذل وم
ــع  ــور م ــض األم ــتجالء بع ــالل اس ــن خ ــدي م التح

مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي.
تماشــيًا مــع المتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة، 

وضــع راك بنــك السياســات التاليــة:

سياسة تأهيل العمالء:
يخضــع جميــع عمــالء راك بنــك لعمليــة تأهيــل 
وإجــراءات  المخاطــر  وتقييــم  تحديــد  تشــمل 
فتــح  البنــك  يحظــر   .)2019 بنــك،  )راك  المراقبــة 
حســاب لعميــل جديــد فــي حالــة عــدم توافــر 

موثوقــة. معلومــات 

التقييم على أساس المخاطر:
يتــم تطبيــق تقييــم البنــك علــى أســاس المخاطــر 
والقنــوات  والمنتجــات  العمــالء  جميــع  ليشــمل 
والمواقــع الجغرافيــة. وهــذا التقييــم إجــراء دائم 

وديناميكــي ويتعــرض لمراجعــة منتظمــة.

سياسة مراقبة المعامالت الجارية:
تضمــن سياســة مراقبــة المعامــالت المســتمرة 
فــي راك بنــك وجــود توافــق بيــن المعامــالت أو 
األنشــطة التــي يتــم إجراؤهــا والمعلومــات التــي 
تــم جمعهــا عــن العمــالء. كمــا أنــه يضمــن أن 
أجــل  مــن  محدثــة  العميــل  معلومــات  تكــون 
راك  لــدى  المتوقــع.  بســلوكهم  بدقــة  التنبــؤ 
بنــك أيًضــا سياســات وإجــراءات تتعلــق بااللتــزام 
بالمتطلبــات التنظيميــة لإلبــالغ عــن المعامــالت 

.)2019 بنــك،  )راك  النقديــة. 

:)KYC( برنامج اعرف عميلك
المخاطــر  علــى  قائًمــا  نهًجــا  البنــك  يســتخدم 
خــاص بممارســات برنامــج “اعــرف عميلــك”. ويلــزم 
ــد  ــي بتحدي ــة الوطن ــك رأس الخيم ــج بن ــذا النه ه
ــوع  ــة وق ــدى إمكاني ــؤ بم ــة للتنب ــس معياري مقايي
ــات  ــى فئ ــر إل ــف المخاط ــك تصني ــر، وكذل المخاط
مســتوى  علــى  ترتيبهــا  ثــم  ومــن  مختلفــة، 

والمؤسســات. العمــالء 
يتعهــد بنــك رأس الخيمــة الوطنــي بالتحقــق مــن 
هويــة العميــل مــن خــالل جمــع تفاصيــل عنــه 
ــة  ــة وطبيع ــكل الملكي ــل هي ــا مث ــاظ به واالحتف
العمــل أو الوظيفــة وطبيعــة النشــاط وطبيعــة 
العالقــة والغــرض منهــا، ومصــدر األمــوال والثــروة 
ــن  ــالك الفعليي ــد الم ــم تحدي ــك. ويت ــى ذل ــا إل وم
)UBOs( ووحــدات المراقبــة الرئيســية. وبنــاًء علــى 
الواجــب هــذه، يتــم تصنيــف  إجــراءات الحــرص 
العمــالء طبقــا للمخاطــر. ويتــم أخــذ العوامــل 
الكميــة والنوعيــة فــي قيــاس المخاطــر. وتشــتمل 

اعرف 
عميلك

التقييم 
القائم على 

المخاطرة

سياسة 
مراقبة 

المعامالت 
المستمرة

سياسة 
تأهيل 
العمالء

•

•

•

سياســات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والعقوبــات التــي وضعهــا بنــك رأس 
الوطنــي. الخيمــة 

برنامج 
العقوبات  مكافحة 

غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب 

والعقوبات
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المعاييــر المســتخدمة لتصنيــف مخاطــر العمــالء 
ــل  ــة العم ــا، وطبيع ــج، والجغرافي ــتخدام المنت اس
والمعلومــات  القانونــي،  والكيــان  الصناعــة،   /
الســلبية ومــا شــابه ذلــك. وتســاعد هــذه العوامــل 
ــدد  ــي تح ــر الت ــة المخاط ــد درج ــي تحدي ــك ف البن
توخيهــا  الواجــب  العنايــة  مســتوى  ذلــك  بعــد 
مــع العميــل. فــإذا تــم تصنيــف العميــل علــى 
ــراءات  ــاذ إج ــم اتخ ــرا، يت ــدا كبي ــكل تهدي ــه يش أن
العنايــة المشــددة تجاهــه )EDD(. ويتبــع راك بنــك 
أيًضــا إجــراءات معينــة لتحديث معلومــات العمالء 
تفجــر  أو  عميلــك  اعــرف  برنامــج  تحديــث  أثنــاء 
األحــداث. ويمكــن للبنــك إنهــاء عالقــة حاليــة مــع 
أحــد العمــالء، اعتمــاًدا علــى برنامــج اعــرف عميلــك 
)KYC(. كمــا يمتلــك راك بنــك سياســات وعمليــات 
السياســيين  المســئولين  كبــار  لتحديــد  خاصــة 
معهــم  العالقــات  مخاطــر  وتقييــم   )PEPs(

ومــع أســرهم ومســاعديهم المقربيــن.

برنامج العقوبات:

الحالييــن  عمالئــه  بفحــص  البنــك  يقــوم 
فتــرة  وطــوال  تهيئتهــم  قبــل  والمحتمليــن 
ــراءات  ــات وإج ــى سياس ــاًء عل ــم بن ــل معه التعام
العقوبــات الخاصــة بــه. ويســتخدم البنــك طريقــة 
مراجعــة  يتــم  وكمــا  العمــالء.  لفحــص  آليــة 
قبــل  مــن  بنــك  راك  داخــل  العقوبــات  سياســة 

منتظــم. بشــكل  اإلدارة 
ــة  ــك رأس الخيم ــإن بن ــبق، ف ــا س ــى م ــة إل باإلضاف
السياســات  مــن  مجموعــة  لديــه  الوطنــي 
بمكافحــة  يتعلــق  فيمــا  الصارمــة  واإلجــراءات 
والعقوبــات.  اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســل 
مجهولــة  حســابات  فتــح  البنــك  يحظــر  إذ 
ذات  حســابات  فتــح  أو  بهــا،  واالحتفــاظ  الهويــة 
ــة  ــر مرخص ــوك غي ــابات بن ــة، أو حس ــماء وهمي أس
أو   )NBFIs( المصرفيــة  غيــر  ماليــة  ومؤسســات 
حســابات بنــوك وهميــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ال 

ــدم  ــي تق ــات الت ــع الكيان ــا م ــك أيًض ــل البن يتعام
خدمــات مصرفيــة للبنــوك غيــر المرخصــة والبنوك 
البنــك  يحظــر  ذلــك،  علــى  وعــالوة  الوهميــة. 
ــي  ــددة ف ــات المح ــابات للكيان ــظ حس ــح وحف فت
مرخصيــن  غيــر  تحويــل  وكالء  وأي   311 القســم 
أو غيــر خاضعيــن للتنظيــم الرقابــي أو مكاتــب 
تحويــل  وكاالت  أو  الصرافــة  دور  أو  الصرافــة 

األمــوال.

ــر  ــي بمعايي ــة الوطن ــك رأس الخيم ــزم بن ــا يلت كم
مجموعــة ولفســبرج لشــفافية الدفــع.

ولــدى راك بنــك برنامــج مســئول عــن تحديــد الحــد 
األمــوال  غســل  مكافحــة  معاييــر  مــن  األدنــى 
وتمويــل اإلرهــاب والعقوبــات فيمــا يتعلــق باإلبــالغ 
والتحقــق  التهريــب،  ومكافحــة  النقــد،  عــن 
مــن المخاطــر، والملكيــة الفعليــة، واالختبــارات 
والسياســات  الدوريــة،  والمراجعــة  المســتقلة، 
والعقوبــات،  المخاطــر  وتقييــم  واإلجــراءات، 
 ،)PEP( السياســيين  المســئولين  كبــار  وتحديــد 
عــن  واإلبــالغ  الســلبية  المعلومــات  وفحــص 
والتعليــم  والتدريــب  المشــبوهة  األنشــطة 

.)2019 بنــك،  )راك  المعامــالت.  ومراقبــة 
غســل  مكافحــة  برنامــج  حالــة  مراجعــة  تتــم 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والعقوبــات مــن قبــل 
مجلــس اإلدارة أو مــا يعادلــه مــن لجنــة اإلدارة 
منتظمــة  تقاريــر  يتلقــون  أنهــم  كمــا  العليــا، 
ــس  ــد مجل ــك، يعتم ــى ذل ــالوة عل ــأن. ع ــذا الش به
اإلدارة سياســة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 
يتــم  إذ  ســنوي.  بشــكل  والعقوبــات  اإلرهــاب 
تحديــث هــذه السياســات واإلجــراءات ســنوًيا علــى 
األقــل. وأخيــًرا، فــإن موظفــي وحــدة االمتثــال هم 
مــن المهنييــن المؤهليــن الذيــن يكلفــون بحضــور 
مســتوى  لضمــان  دوري  بشــكل  العمــل  ورش 

معيــن مــن االمتثــال المنضبــط.

داخــل  الممارســة  ترســيخ  إجــراءات 
سســة لمؤ ا

كمنظمــة لهــا بــاع مــن السياســات لمكافحــة 
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والعقوبــات، فــإن 
راك بنــك يمتلــك تصــورا مفصــال لكيفيــة تنفيــذ 
عــدة  بنــك  راك  يســتخدم  إذ  السياســات.  هــذه 
طــرق لترســيخ سياســات مكافحــة غســل األمــوال 
الممارســات  فــي  والعقوبــات  اإلرهــاب  وتمويــل 
ــة  ــك عملي ــع البن ــة. ويتب ــل المؤسس ــة داخ العملي
تتكــون  ودقيقــة،  منهجيــة  ولكنهــا  معقــدة، 
داخــل  الممارســة  لترســيخ  خطــوات  عــدة  مــن 

المؤسســة.

لــدى راك بنــك وحــدة مخصصــة لإلشــراف علــى 
متطلبــات امتثــال للبنــك مــع سياســات مكافحــة 
والعقوبــات.  اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســل 
وتتفــرع هــذه الوحــدة بدورهــا إلــى ثــالث وحــدات 
غســل  لمكافحــة  االمتثــال  وهــي  متخصصــة، 
ــد  ــال للقواع ــات واالمتث ــال للعقوب ــوال واالمتث األم
هــذه  تقــوم  جماعــي،  وبشــكل  التنظيميــة. 
الوحــدات الثــالث بوضــع إجــراءات مختلفــة لضمان 
إلرشــادات  الوطنــي  الخيمــة  رأس  بنــك  امتثــال 

اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة 
اإلمــارات  لدولــة  المركــزي  البنــك  عــن  الصــادرة 

المتحــدة. العربيــة 
 )KYC( ”يتــم تضميــن سياســات “اعــرف عميلــك
ــل  ــن العمي ــبقة ع ــات المس ــك التحري ــي ذل ــا ف )بم
والتحقــق مــن المخاطــر(، ومراقبــة المعامــالت، 
واإلبــالغ عــن األنشــطة المشــبوهة، وتحديــد كبــار 
المعلومــات  وفحــص  السياســيين،  المســئولين 
فــي  المخاطــر  تقييــم  وسياســات  الضــارة، 
ــوم  ــة. ويق ــراءات موثق ــالل إج ــن خ ــة م المؤسس
ــات. ــذه العملي ــق ه ــة بتوثي ــة الداخلي ــق الرقاب فري

  
ــيخ  ــك لترس ــا راك بن ــي يبذله ــود الت ــن الجه ــن بي م
وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة  سياســات 
إلزامًيــا  تدريًبــا  يوفــر  أنــه  والعقوبــات،  اإلرهــاب 
لجميــع موظفيــه. ويتــم إجــراء هــذا التدريــب مــرة 
واحــدة فــي الســنة، ويتــم إعــالم الموظفيــن بــأي 
تحديثــات جديــدة التعاميــم. ويتم توفيــر التدريب 
خــالل  مــن  للموظفيــن  المنتظــم  الداخلــي 
ــم  ــة التعل ــل بواب ــت مث ــر اإلنترن ــب عب أدوات التدري
منظمــة  آليــة  البنــك  ويتبــع  هــذا،  اإللكترونــي. 
لتوفيــر التدريــب لموظفيــه. أثنــاء التدريــب، يتعلــم 
الموظفــون كيفيــة تحديــد المعامــالت واإلبــالغ 
المناســبة.  الحكوميــة  الســلطات  إلــى  عنهــا 
ويتــم تزويــد الموظفيــن بأمثلــة علــى األشــكال 
اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  لغســل  المختلفــة 

فريق وحدة االمتثال

االمتثال لمكافحة 
غسل األموال االمتثال للعقوبات االمتثال للقواعد 

التنظيمية
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والعقوبــات التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا أنــواع 
معينــة مــن المنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا 
ــن  ــالغ الموظفي ــم إب ــك، يت ــى ذل ــالوة عل ــك. ع البن
للبنــك  الداخليــة  السياســات  علــى  وتدريبهــم 
بشــأن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 
والعقوبــات. ومــن أجــل توفيــر فهــم متعمــق 
تحقيــق  ضمــان  أجــل  ومــن  البنــك  لسياســات 
ــى  ــن عل ــالع الموظفي ــم إط ــامل، يت ــب الش التدري
اللوائــح أو القوانيــن الجديــدة التــي يجــب اتباعهــا. 
ســلوك  علــى  الموظفيــن  تدريــب  يتــم  وأخيــًرا، 

وثقافــة البنــك التــي يتعيــن عليهــم اتباعهــا.
يتــم توفيــر هــذا التدريــب اإللزامــي فــي جميــع 
إدارات المؤسســة ولجميــع الموظفيــن. ويخضــع 
اإلدارة  مجلــس  مــن  التدريــب،  لهــذا  الجميــع 
إلــى لجنــة اإلدارة العليــا، إلــى خــط الدفــاع األول 
والثانــي والثالــث، إلــى العامليــن غيــر المثبتيــن مثــل 
المستشــارين والمقاوليــن. كمــا يخضــع موظفــو 
اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة 
مــن  قــدر  لتحقيــق  خــاص  لتدريــب  والعقوبــات 
التخصــص فــي المجــاالت المعنيــة. ومــع ذلــك، 
ــا  ــتعانة به ــم االس ــي ت ــرى والت ــراف األخ ــإن األط ف
مــن مصــادر خارجيــة للقيــام بأنشــطة االمتثــال 
الخاصــة بالجرائــم الماليــة )FCC( فإنهــا ال تخضع 

للتدريــب.

مراحــل سلســلة اإلمــداد الخاصــة بــه. إذ يجــب 
الخطــوات  بأكملهــا  اإلمــداد  سلســلة  تتبــع  أن 
التشــغيل  إجــراءات  فــي  عليهــا  المنصــوص 
القياســية )SOPs( للتأكــد مــن اتبــاع اإلجــراءات 

المطلوبــة.
يمتلــك البنــك تقنيــة للمراقبــة ونمــاذج لفحــص 
االمتثــال  ضمــان  أجــل  مــن  العمــالء  أســماء 
وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة  لممارســات 
ــي  ــام المصرف ــوم النظ ــات. ويق ــاب والعقوب اإلره
لمراقبــة  اســتثناءات  تقاريــر  بإعــداد  األساســي 
االلتــزام بالسياســات كلمــا أمكــن، وحيثمــا توجــد 
ــق  ــدأ المدق ــق مب ــم تطبي ــام، يت ــى النظ ــود عل قي

اليــدوي.
عــالوة علــى ذلــك، فــإن راك بنــك يمتلــك مجموعــة 
ــي  ــية )SOPs( الت ــغيل القياس ــراءات التش ــن إج م
ُتســتخدم لتوثيــق جميــع العمليــات التــي يتــم 
مــن خاللهــا تنفيــذ السياســات فــي جميــع أنحــاء 

البنــك.
كانــت هنــاك بعــض الصعوبــات التــي واجههــا 
البنــك أثنــاء عمليــة ترســيخ هــذه الممارســة داخــل 
المؤسســة. وكان مــن بيــن التحديــات الرئيســية 
طريقــة إبــالغ الوحــدات المتضــررة ألنهــا عمليــة 
شــديدة التعقيــد. وللتغلــب علــى هــذه الصعوبــة، 
ــتخدام  ــان اس ــة لضم ــا مختلف ــك طرًق ــق البن طب
لطبيعــة  طبقــا  المناســبة  التواصــل  طريقــة 

التغييــر. وشــملت هــذه األســاليب إشــعارات البريــد 
جميــع  تشــمل  التعاميــم  وإصــدار  اإللكترونــي، 
لتوجيــه  تدريبيــة  دورات  وتنظيــم  الموظفيــن، 

المتضرريــن. الموظفيــن  جميــع 

تحديد المشكالت واإلبالغ عنها

يولــي راك بنــك أهميــة كبيــرة ليــس فقــط لتطويــر 
للكشــف  أيًضــا  ولكــن  وتنفيذهــا،  السياســات 
ــق  ــكالت تتعل ــن أي مش ــب ع ــت المناس ــي الوق ف
اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســل  بمكافحــة 
والعقوبــات واإلبــالغ عنهــا فــي الوقــت المناســب. 

كمــا أن هنــاك آليــات مختلفــة للشــيء نفســه.
ــن  ــون م ــة تتك ــال جماعي ــدة امتث ــك وح ــدى البن ل
ــا، باإلضافــة إلــى مســؤول اإلبــالغ  10 إلــى 50 موظًف
وحــدة  فتقــوم   .)MLRO( األمــوال  غســل  عــن 
ــى  ــد إل ــا ُيعه ــتمرة. بينم ــة المس ــال بالمراقب االمتث
بجميــع  األمــوال  غســل  عــن  اإلبــالغ  مســؤول 
ــك  ــي ذل ــا ف ــوال، بم ــل األم ــة غس ــام مكافح مه

المشــبوهة. المعامــالت  وكشــف  تحديــد 
يمتلــك راك بنــك أيًضــا مجموعــة مــن سياســات 
واليدويــة  اآلليــة  المراقبــة  وعمليــات  وإجــراءات 
المشــبوهة  األنشــطة  لتحديــد  بهــا  المعمــول 
واإلبــالغ عنهــا. وقــد تــم الكشــف عــن أنشــطة 
ــيل  ــة غس ــج مكافح ــتخدام برنام ــبوهة باس مش
التحليــل  نظــام  باســتخدام  الخــاص  األمــوال 
تنبيهــات  إلــى  باإلضافــة   .)SAS( اإلحصائــي 
التحليــل  نظــام  مــن  األمــوال  غســل  مكافحــة 
يدويــة  تحذيــر  تقاريــر  إنشــاء  يتــم   ، اإلحصائــي 
.)RAKBANK ، 2019( تلتــزم بســيناريوهات محــددة
تمكيــن  فــي  جوائــز  علــى  حاصلــة  كمنظمــة 
الموظفيــن  أن  بنــك  راك  يؤكــد  الموظفيــن، 
يمكنهــم أيًضــا مســاعدة المؤسســة مــن خــالل 
ــام 2015  ــي ع ــبوهة. ف ــطة المش ــن األنش ــالغ ع اإلب
، إذ طــور البنــك سياســة اإلبــالغ عــن المخالفــات 
وتتيــح  مســتقل  بشــكل  إدارتهــا  يتــم  والتــي 

ــاعة  ــدار الس ــى م ــا عل ــل معه ــن التواص للموظفي
الحــوادث  عــن  لإلبــالغ  األســبوع  أيــام  طــوال 
والمشــكالت عبــر مجموعــة واســعة مــن القنــوات 
التــي ال يتــم الكشــف عنهــا )راك بنــك، 2015(. كمــا 
المخاطــر  إلدارة  وظيفــي  نظــام  أيًضــا  يوجــد 
عنهــا.  واإلبــالغ  المحــددة  المخاطــر  لتســجيل 
ويســمح هــذا النظــام ألي شــخص باإلبــالغ عــن 
يتــم  المخاطــر،  عــن  اإلبــالغ  وبمجــرد  خطــر.  أي 
مراجعتهــا مركزًيــا مــن قبــل فريــق المخاطــر، 
التخــاذ التدابيــر المناســبة. ثــم تقــوم هــذه اآلليــة 
بإعــداد تقريــر، وإبــالغ رئيــس إدارة المخاطــر بالبنــك 

المعلومــات. بهــذه 

وهنــاك مجموعــة مــن البروتوكــوالت الرســمية 
التــي يتــم اتباعهــا فــي حالــة اكتشــاف المشــكلة. 
فحــص  أو  بتحديــد  الموظفيــن  أحــد  قــام  إذا 
إلــى  شــكوك  أي  عــن  اإلبــالغ  مســؤول  إبــالغ  أو 
وحــدة  أو  األمــوال  غســل  عــن  اإلبــالغ  مســؤول 
عــن  الكشــف  تجنــب  عليــه  فيجــب  االمتثــال، 
هــذه المعلومــات للعميــل أو أي أطــراف أخــرى. 
مشــبوهة  معاملــة  البنــك  يحــدد  أن  وبمجــرد 
بإخطــار  إمــا  قــرارا  يتخــذ  أن  يمكنــه  ويؤكدهــا، 
الحفــاظ  أو   )FIU( الماليــة  االســتخبارات  وحــدة 
علــى المعاملــة مــع ذكــر األســباب والحفــاظ علــى 

التامــة. الســرية 

قــام راك بنــك باتخــاذ خطــوات معقولــة لضمــان 
ــن  ــا م ــغ عنه ــات المبل ــات والبيان ــة المعلوم حماي
ــرح  ــر مص ــخص غي ــل أي ش ــن قب ــا م ــول إليه الوص
لــه. وأي موظــف ينتهــك هــذا الحظــر يتعــرض 
المعنــي  العميــل  إبــالغ  ألن  والســجن  للعقوبــة 
ــون  ــروري أن يك ــن الض ــة. وم ــة اتحادي ــد جريم يع
التحقيقــات  ســرية  علــى  صارمــة  رقابــة  هنــاك 
لضمــان عــدم لفــت انتبــاه العميــل وعــدم إتاحــة 
بالوثائــق  والتالعــب  األدلــة  لمحــو  لــه  الفرصــة 

إلنقــاذ نفســه.
إجــراءات  تحــدد  سياســات  أيًضــا  البنــك  ولــدى 
RAK� )الحفــاظ علــى “قوائــم المراقبــة” الداخليــة 

.)BANK ، 2019
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اإلجبار

يتــم اإلشــراف علــى تنفيــذ سياســات مكافحــة 
والعقوبــات  اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســل 
الخاصــة ببنــك رأس الخيمــة الوطنــي مــن قبــل 
خارجــي  ثالــث  وطــرف  الداخلــي  التدقيــق  إدارة 
إلــى التدقيــق  علــى أســاس ســنوي. وباإلضافــة 
العربيــة  اإلمــارات  مصــرف  يقــوم  الداخلــي، 

دوري. تدقيــق  بإجــراء  المركــزي  المتحــدة 
اإلدارة  لمجلــس  التابعــة  التدقيــق  لجنــة  تلعــب 
دوًرا فــي عمليــات التدقيــق الداخلــي باإلضافــة 
التدقيــق  وظيفــة  أمــا  الخارجــي.  التدقيــق  إلــى 
ــاع  ــط الدف ــم خ ــا باس ــة أيًض ــي، والمعروف الداخل
ــن اإلدارة.  ــتقل ع ــكل مس ــم بش ــي تت ــث، فه الثال
تقريــًرا  الداخلييــن  المدققيــن  رئيــس  يقــدم  إذ 
ــى  ــش عل ــد التفتي ــا بع ــل إليه ــي توص ــج الت بالنتائ

وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة  وظائــف 
ــة  ــق التابع ــة التدقي ــى لجن ــات إل ــاب والعقوب اإلره
لمجلــس اإلدارة. وبعــد موافقــة هــذه اللجنــة على 
شــروط مشــاركة المدققيــن الخارجييــن، تقــوم 
التنظيمــي الصــادرة  التفتيــش  بمراجعــة تقاريــر 
عــن مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي 
 RAKBANK ،( األخــرى  التنظيميــة  والجهــات 
2018(. تعتبــر شــركة برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز 
فــي  بالتدقيــق  تقــوم  التــي  الخارجيــة  الجهــة 
برنامــج مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 
ــي.  ــة الوطن ــك رأس الخيم ــة لبن ــات التابع والعقوب
ثــم يتــم تقييــم النتائــج الســلبية الصــادرة عــن 
أوجــه  لمعرفــة  والخارجــي  الداخلــي  التدقيــق 
القصــور، والتــي يتــم تصحيحهــا أو تعديلهــا تبعــا 

ــك. لذل
الســنوية  التدقيــق  عمليــات  إلــى  باإلضافــة 
ــا  ــتمرة تجريه ــص مس ــات فح ــاك عملي ــذه، هن ه
وحــدة االمتثــال. ويتــم إجــراء هــذه الفحوصــات 
أخــذ  طريــق  عــن  المخاطــر  عاليــة  للمعامــالت 
السياســات  فعاليــة  قيــاس  أجــل  مــن  العينــات 

واإلجــراءات.

بشــكل  االمتثــال  باختبــار  البنــك  يقــوم  كمــا 
المســتقل.  التدقيــق  مهمــة  عــن  منفصــل 
وتخضــع عمليــات ووثائــق البنــك لهــذا االختبــار 
لضمــان الجــودة حتــى يضمــن البنــك االحتفــاظ 
بالســجالت المناســبة وتنفيــذ جميــع سياســاته 

وإجراءاتــه.

يتبــع بنــك رأس الخيمــة الوطنــي سياســة عــدم 
يتــم  وبالتالــي  الفســاد،  مــع  مطلًقــا  التســامح 
فصــل الموظــف الــذي ينتهــك هــذه السياســة. 
ــرية،  ــة الس ــف لسياس ــاك الموظ ــة انته ــي حال وف
زمنيــة  لفتــرة  الســجن  وإيداعــه  يتــم معاقبتــه 

معينــة، اعتمــاًدا علــى حجــم االنتهــاك.
وهكــذا نجــد أن بنــك رأس الخيمــة الوطنــي لديــه 
مكافحــة  سياســات  لفــرض  مفصلــة  إجــراءات 

غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والعقوبــات.

الدروس المستفادة

الــدروس المســتفادة مــن ممارســات مكافحــة 
ــي  ــة الوطن ــك رأس الخيم ــي بن ــوال ف ــيل األم غس

ــي: ــا يل ــي كم ه

1. المؤسســات الماليــة لديهــا سياســات وإجــراءات 
لتأكيــد  األمــوال  غســل  لمكافحــة  مراقبــة 
هويتهــا وتأميــن ســمعتها ضــد عمليــات غســل 

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. فــي حيــن أن تطويــر 
وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة  سياســة 
اإلرهــاب والعقوبــات وااللتــزام بهــا هــي عمليــة 
معقــدة وديناميكيــة، إال أنهــا ضروريــة لضمــان 
منــع األنشــطة غيــر القانونيــة داخــل المجتمــع.

ــكل  ــا ل ــًرا حيوي ــال أم ــدة االمتث ــود وح ــد وج 2. يع
لغســل  كقنــاة  تســتخدم  أن  يمكــن  منظمــة 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. عــالوة علــى ذلــك، فــإن 
تحديــد أدوار معينــة لمكافحــة غســل األمــوال 
لتأكيــد هويتهــا والتســجيل والتخفيــف واالمتثــال 
علــى مســتوى الشــركة يعــد أمــرا مفيــًدا للغايــة 

بالنســبة للمؤسســة.

ــك  ــي البن ــع موظف ــم جمي ــب وتعلي ــد تدري 3. يع
لنجــاح سياســات مكافحــة  األهميــة  بالــغ  أمــًرا 

غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والعقوبــات.

4. يجــب أن تكــون مراجعــة وتحديــث سياســات 
وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة  وإجــراءات 
ألهميــة  مســتمرة  عمليــة  والعقوبــات  اإلرهــاب 
قيــاس األداء داخــل الشــركة وفيمــا بين الشــركات 

فيمــا يخــص االمتثــال.

5.هنــاك طــرق مختلفــة لقيــاس تصنيــف مخاطــر 
العمــالء واكتشــاف األنشــطة االحتياليــة. وتتضمن 
تســتخدمها  والتــي  شــيوًعا  األكثــر  الطريقــة 
ــورة  ــة خط ــتهلكين درج ــح المس ــات من المؤسس
لمســتويات  المســتهلكون  ويخضــع  محــددة 
مختلفــة مــن الحــذر المســتحق بنــاًء علــى الدرجــة 

ــا. ــون عليه ــي يحصل الت
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 اسم الشركة
 المقر الرئيسي
 القطاع
 عدد الموظفين )2016(
 العائد السنوي

برايس ووترهاوس كوبرز
لندن، المملكة المتحدة

خدمات احترافية
2٨4000

40 مليارا

دراسة الحالة رقم 2:  
ممارسات العمل األخالقية 

في برايس ووترهاوس كوبرز

وصف الشركة

تعــد شــركة برايــس ووترهــاوس كوبرز واحــدة من 
أكبــر الشــركات فــي العالــم التــي تقــدم خدمــات 
تحتــل  كمــا  الصناعــات.  لمختلــف  احترافيــة 
بيــن  الثانيــة  المرتبــة  كوبــرز  ووترهــاوس  برايــس 
أكبــر أربــع شــركات محاســبة. وتشــمل الخدمــات 
المهنيــة التــي تقدمهــا برايــس ووترهــاوس كوبــرز 
للصناعــات المختلفــة خدمــات مراجعــة وتدقيــق 
وخدمــات  الضريبيــة  واالستشــارات  الحســابات 

االستشــارات اإلداريــة.
تتمتــع شــركة برايــس ووترهــاوس كوبــرز الدوليــة 
المحــدودة بتاريــخ طويــل وغنــي. ففــي عــام 1٨49، 
شــركة  بتأســيس  لويــل  برايــس  صامويــل  قــام 
محاســبة. وفــي وقــت الحــق، فــي لنــدن عــام 
1٨54، أســس ويليــام كوبــر شــركته الخاصــة، والتي 
عرفــت فيمــا بعــد بشــركة )برايــس ووترهــاوس 
كوبــرز، 2019(. بعــد ســنوات عديــدة مــن اندمــاج 
برايــس ووترهــاوس وكوبــرز وليبراند عــام 199٨، تم 
ــاوس  ــس ووتره ــركة براي ــيس ش ــن تأس ــالن ع اإلع

.)2019  ،  Companieshistory.com( كوبــرز 
شــهد عــام 2010 قيــام شــركة برايــس ووترهــاوس 
 .PwC كوبــرز بتقصيــر اســم عالمتهــا التجاريــة إلــى
وعلــى مــر الســنين، قدمــت برايــس ووترهــاوس 
ــارية  ــات االستش ــان والخدم ــات الضم ــرز خدم كوب
لمــا يقــرب مــن 26 صناعــة حــول العالــم. وتعمــل 
ــط  ــرق األوس ــي الش ــرز ف ــاوس كوب ــس ووتره براي
ــس  ــركة براي ــك ش ــا. وتمتل ــن 40 عاًم ــر م ــذ أكث من
ووترهــاوس كوبــرز فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

مكاتــب فــي دبــي والشــارقة وأبــو ظبــي لتقديــم 
ــالء. ــن العم ــد م ــة للعدي ــات احترافي خدم

فــي  كوبــرز  ووترهــاوس  برايــس  رؤيــة  تتمثــل 
»بنــاء الثقــة داخــل المجتمــع وحــل المشــكالت 
الهامــة« )مقارنــة، 2019(. وينــص بيــان رســالة برايــس 
ووترهــاوس كوبــرز علــى أن مهمتهــا هــي »تقديم 
ــاهمة  ــة والمس ــن الخدم ــه م ــل ل ــتوى ال مثي مس
فــي النمــو المســتدام لالقتصــاد مــن خــالل تنفيــذ 
عمليــات تدقيــق قويــة وعادلــة وعاليــة الجــودة 
جماعــي  وعمــل  واضحــة  قيــادة  إلــى  تســتند 

إبداعــي« )أكاديميــة بيــان الرســالة،2019.(
لشــركة  الخمــس  األساســية  القيــم  تتمثــل 
ــل  ــة والعم ــي النزاه ــرز ف ــاوس كوب ــس ووتره براي
ــدث  ــن أن يح ــا يمك ــل م ــة وتخي ــي والرعاي الجماع
وإحــداث فــرق. وهــذه القيــم تضمــن أن تبقــى 
 Mission( بينهــا  فيمــا  منســقة  العمليــات 
الرؤيــة  تحــدد  ال   .)2019  ،  Statement Academy
برايــس  لشــركة  األساســية  والقيــم  والرســالة 
بــل  فحســب،  األداء  معاييــر  كوبــرز  ووترهــاوس 
لتحقيقهــا  محــددة  أهداًفــا  للموظفيــن  توفــر 

وإنتاجيتهــم. كفاءتهــم  مــن  يزيــد  ممــا 

وصف الممارسات المتعلقة بالنزاهة:

ــات  ــي ممارس ــرز دب ــاوس كوب ــس ووتره ــع براي تتب
ــع  ــق م ــي تتواف ــة والت ــة المتنوع ــل األخالقي العم
الرئيســي  الهــدف  ويعــد  اإلقليميــة.  القوانيــن 
لشــركة برايــس ووترهــاوس كوبرز رعايــة المواهب 

ــع  ــا م ــدة لموظفيه ــرص فري ــر ف ــة وتوفي المحلي
تزويدهــم بالمعرفــة الكافيــة إلنجــاز مهامهــم.
كوبــرز  ووترهــاوس  برايــس  أهــداف  تتضمــن 
ــودة  ــدم والع ــر المتق ــريع والتفكي ــرك الس -التح
التكيــف مــع  الشــركة علــى  -قــدرة موظفــي 
التقــدم الرقمــي والتكنولوجــي المتســارع فــي 
صممــت  العالمــي.  المســتوى  وعلــى  الصناعــة 
الممارســات  بعــض  كوبــرز  ووترهــاوس  برايــس 
والتنــاوب  اإلعــارات  مثــل  الخاصــة  للمواهــب 
وفــرص التعلــم والتطويــر لتعزيــز قــدرة الموظــف 

.)2019  ،  PwC( والمرونــة  التكيــف  علــى 
تضــع  كوبــرز  ووترهــاوس  برايــس  ألن  نظــًرا 
إلــى  تهــدف  فإنهــا  عينيهــا،  نصــب  المســتقبل 
النتائــج  وتحقيــق  األداء  فــي  الكفــاءة  زيــادة 
المتوقعــة. ومــن هنــا فــإن ممارســات وسياســات 
العمــل األخالقيــة التــي تتبناهــا شــركة برايــس 
أداء  تحســين  فــي  تســاعد  كوبــرز  ووترهــاوس 
ــدوره  ــاعد ب ــا يس ــن مم ــعادة الموظفي ورضــا وس
الخدمــات  وجــودة  العمــل  بيئــة  تحســين  فــي 

المقدمــة.
والتــي  األفــراد«  »اســتراتيجية  سياســة  تقــوم 
كوبــرز  ووترهــاوس  برايــس  شــركة  وضعتهــا 
الداخليــة  الجــودة  مراقبــة  نظــام  مــن  كجــزء 
بتســليط الضــوء علــى مكونيــن، »خبــرة األفــراد« 
و »تطويــر المهــارات الرقميــة« لتعزيــز رأس المــال 
البشــري ورعايتــه )PwC ، 2019(. كمــا طــورت برايــس 
ووترهــاوس كوبــرز مــن سياســاتها ألنهــا تقــدر 
المهــارات »البشــرية« إلــى حــد كبيــر. كمــا تعتبــر 
الصفــات  مكافــأة  كوبــرز  ووترهــاوس  برايــس 
ــداع  ــادة واإلب ــل القي ــن مث ــدى الموظفي ــدة ل الجي
ممارســات  مــن  جــزءا  والفضــول  والتعاطــف 

األخالقيــة. العمــل  وسياســات 
»هدفنــا هــو تمكيــن جميــع موظفينــا ليكونــوا 
لتمكينهــم  والســعي  حاالتهــم،  أفضــل  فــي 
مهمــا  إمكاناتهــم،  تحقيــق  مــن  جميًعــا 
برايــس  تؤمــن   .)2019  ،  PwC( كانــت خلفياتهــم« 
ــر  ــة أم ــوى العامل ــوع الق ــرز أن تن ــاوس كوب ووتره

بالــغ األهميــة لنجــاح العمــل. لــذا تعمــل الشــركة 
ــد  ــادل وتعتم ــكل ع ــل بش ــرص عم ــر ف ــى توفي عل
المواهــب  علــى  الموظفيــن  تعييــن  معاييــر 
للمرشــحين.  الفكــري  واالســتجواب  والمهــارات 
ويســاعد التنــوع فــي القــوى العاملــة فــي اتخــاذ 
قــرارات أفضــل وحــل مشــاكل العمــالء بشــكل 
ــمول  ــوع والش ــم التن ــاعد مفاهي ــا تس ــرع. كم أس
الوفــاء  علــى  كوبــرز  ووترهــاوس  برايــس  فــي 
وتوفيــر  للشــركات  االجتماعيــة  بالمســؤولية 

المســتثمرين. متطلبــات 

تطوير السياسات

ممارســات العمــل األخالقيــة هي تلك الممارســات 
والسياســات التــي تتبناهــا الشــركات والتــي تحــدد 
واألخالقيــة  العادلــة  للمعاملــة  ســليًما  إطــاًرا 
والموظفيــن  بهــا  العامليــن  للموظفيــن 
ووترهــاوس  برايــس  تمكنــت  بهــا.  المرتبطيــن 
كوبــرز مــن تحقيــق قيمهــا والوفــاء بمســؤولياتها 
تطويــر  فــي  االســتثمار  خــالل  مــن  االجتماعيــة 
السياســات داخــل الشــركة. تــم الترويــج لهــذه 
السياســات كجــزء مــن اســتراتيجية المســؤولية 

للشــركات. االجتماعيــة 
لعــب كبــار الشــركاء ومجلــس اإلدارة فــي برايــس 
تحديــد  فــي  حيوًيــا  دوًرا  كوبــرز  ووترهــاوس 
سياســات الشــركة. ويعــد قســم اإلدارة والمــوارد 
البشــرية، جنًبــا إلــى جنــب مــع كل فــرد مرتبــط 
مســؤوال  كوبــرز،  ووترهــاوس  برايــس  بشــركة 
تحديــد هــذه السياســات وتنفيذهــا. كمــا يؤثــر 
يتخذهــا  التــي  القــرارات  علــى  ككل  المجتمــع 
مــن  العديــد  أخــذ  ويتــم  السياســات،  صانعــو 
العوامــل فــي االعتبــار أثنــاء تحديــد السياســات 
التــي تخــدم مجموعــة متنوعــة مــن المواهــب 
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تنفيــذ  تــم  وقــد  الشــركة.  فــي  تعمــل  التــي 
بشــكل  دبــي  فــي  األخالقيــة  العمــل  سياســة 
ســنوات   5-4 مــدار  علــى  ونشــط  اســتراتيجي 

الماضيــة.
الداخليــة  الجــودة  مراقبــة  نظــام  مــن  كجــزء 
ــركة  ــورت الش ــرز، ط ــاوس كوب ــس ووتره ــي براي ف
سياســات لضمــان حصــول موظفيهــا باســتمرار 
لتنويــع  وفرصــة  الجــودة  عاليــة  مــوارد  علــى 
مــن  نفســها  الشــركة  تقيــد  ولــم  مهاراتهــم. 
خــالل التأكيــد علــى جانــب واحــد فقــط؛ بــداًل مــن 
ــى  ــول إل ــة الوص ــا إمكاني ــرت لموظفيه ــك، وف ذل
مجموعــة متنوعــة مــن المــوارد تســاعدهم علــى 

إمكاناتهــم. تطويــر 
تــدرك شــركة برايــس ووترهــاوس كوبــرز أن االبتكار 
والتطويــر المســتمر ضروريــان لتلبيــة احتياجــات 
ــك،  ــام بذل ــور، وللقي ــم التط ــي دائ ــم ديناميك عال
ــا  ــي موظفيه ــتثمار ف ــا االس ــدا أن عليه ــدرك جي ت

ــركة. ــري للش ــود الفق ــون العم ــن يمثل الذي

إجراءات ترسيخ الممارسة داخل 
المؤسسة

آليــات  كوبــرز  ووترهــاوس  برايــس  تســتخدم 
ــات  ــات والممارس ــذه السياس ــيخ ه ــة لترس مختلف
المفاهيــم  تســاعد  إذ  المؤسســة.  داخــل 
المختلفــة لشــركة برايــس ووترهــاوس كوبــرز مثل 
اســتراتيجية الشــركة الواحــدة، والغــد، واليــوم، 
الشــركة.  بيئــة  فــي  االزدهــار  علــى  موظفيهــا 
ــاد  ــل اإلجه ــى تقلي ــتراتيجية عل ــذه االس ــز ه وترك
ــرعة  ــدا وس ــزداد تعقي ــذي ي ــل ال ــكان العم ــي م ف
كل يــوم. تريــد الشــركة دعــم موظفيهــا نحــو 
مســار أكثــر رفاهيــة. ويعــد »االرتقــاء بالمهــارات« 
الرقميــة أيًضــا أحــد مكونــات هــذه االســتراتيجية، 
والتــي تتيــح للموظفيــن تعزيــز مهاراتهــم التقنيــة 
بأحــدث  خبــرة  أكثــر  ليصبحــوا  والتكنولوجيــة 

التطــورات فــي مجــاالت التحــول الرقمــي.

لــكل  جديــدة  فــون  آي  أجهــزة  الشــركة  توفــر 
 700 و   ،SIM بطاقــات  ومعهــا  الموظفيــن، 
البيانــات،  12 جيجابايــت مــن  و  مكالمــة محليــة، 
أجهــزة  إلــى  باإلضافــة  دوليــة،  مكالمــة   200 و 
مــن  دفتريــة  )حاســبات  المحمولــة  الكمبيوتــر 
لينوفــو(، وهــي ســريعة جــًدا وتحتــوي  شــركة 
علــى جميــع التحديثــات ومضــادات الفيروســات 
المثبتــة واآلمنــة كأفضــل مــا يكــون. كمــا يحصــل 
.Apple الموظفــون علــى خصــم 10٪ مــن متجــر

طلبــت برايــس ووترهــاوس كوبــرز مــن موظفيهــا 
تثبيــت تطبيــق مجانــي يســمى تطبيــق اللياقــة 
الرقميــة، والــذي يمّكــن الموظفيــن مــن البقــاء 
التقنيــات  أحــدث  لمواكبــة  رقميــًا«  »الئقيــن 
ــي أن  ــق التفاعل ــذا التطبي ــأن ه ــن ش ــة. فم واألتمت
ــارات  ــم مه ــين لتعل ــن متحمس ــل الموظفي يجع
مــع  منتجيــن  والبقــاء  المعلومــات  تكنولوجيــا 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــت. عل ــوال الوق ــم ط مكافأته
تــم منــح الموظفيــن الذيــن أكملــوا مــا يناهــز 
اللياقــة  تطبيــق  مهــام  مــن  بالمائــة  الثمانيــن 
الرقميــة يوميــن إضافييــن ضمــن إجــازة العــام 
الجديــد عــام 2019، ومــن ثــم، كان علــى الموظفين 
بمهــارات  واالحتفــاظ  التطبيــق  بتثبيــت  االلتــزام 

الرقميــة. اللياقــة 
ــة  ــون بفرص ــي الموظف ــك، حظ ــى ذل ــة إل باإلضاف
إكمــال برنامــج تســريع رقمــي يهــدف إلــى تعزيــز 
وتعميــق ذكاءهــم الرقمــي. وهــذا البرنامــج متــاح 
لــكل موظفــي شــركة برايــس ووترهــاوس كوبــرز 
وســجل فيــه موظفــون مــن أقســام مختلفــة 
ــا.  ــان وغيره ــويق والضم ــرية والتس ــوارد البش -الم
ــاق  ــخص لاللتح ــن ٨00 ش ــرب م ــا يق ــدم م ــد تق لق
ــن  ــوم. وم ــى الي ــه وحت ــذ إطالق ــج من ــذا البرنام به
البرنامــج  هــذا  إكمــال  علــى  الناجحــة  األمثلــة 
أن  كوبــرز  ووترهــاوس  برايــس  أكاديميــة  فــي 
الماليــة،  اإلدارة  فــي  التنفيــذي  المديــر  تمكــن 
رقمًيــا،  مســرًعا  أصبــح  والــذي  مشــعل،  محمــد 
ــة  ــراءات اإلدارة المالي ــات وإج ــين سياس ــن تحس م

ــر. ــكل كبي بش
كوبــرز  ووترهــاوس  برايــس  حــددت  لقــد 
ــادة  ــر القي ــكل تطوي ــة هي ــي بمثاب ــة، وه االحترافي
ــر  ــات عب ــن التوقع ــدة م ــة واح ــي، مجموع العالم
خطــوط خدمــات الشــركة والمناطــق والوظائــف. 

ــة  ــات الداخلي ــات والمتطلب ــذه التوقع ــاعد ه وتس
والخارجيــة فــي توجيــه ســلوكيات الموظفيــن 
ــم.  ــم وزمالئه ــن عمالئه ــم وبي ــة بينه ــاء الثق وبن
هــذا، وتنعكــس ثقافــة وقيــم برايــس ووترهــاوس 
كوبــرز بشــكل ممتــاز حيــث أنهــم يعملــون بنزاهة 
ــع. ــل المجتم ــرق داخ ــداث ف ــل إح ــن أج ــة م وذم
حــول  الالزمــة  الشــفافية  العمــل  إطــار  يوفــر 
المهــارات المطلوبــة كــي تكــون فــي المتنــاول 
مــن أجــل تقديــم محتــوى عالــي الجــودة لعمــالء 

الشــركة.
ــودة  ــاد الج ــن أبع ــد م ــار التأك ــذا اإلط ــمل ه ويش
المهــارات  بنــاء  إلــى  الموظفيــن  توجــه  التــي 
بجــودة  المتعلقــة  األساســية  والســلوكيات 
المهنــي،  التشــكيك  الحســابات، مثــل  مراجعــة 
ــق، وإدارة  ــارات التدقي ــراف، ومه ــة واإلش والمراجع

التقنيــة. والمعرفــة  المشــكالت 
ويعــد تعييــن الموظفيــن واالحتفاظ بهم ســمتان 
برايــس  تهــدف  إذ  الشــركة.  لسياســة  مهمتــان 
ووترهــاوس كوبــرز دبــي إلــى توظيــف المرشــحين 
الذيــن  وأولئــك  فكــري  شــغف  لديهــم  الذيــن 
الحكــم  ويتــم  والنزاهــة.  الشــجاعة  يظهــرون 
علــى جميــع المرشــحين وفًقــا لمعاييــر متعــددة 
ــرز.  ــاء اتبــاع إطــار عمــل برايــس ووترهــاوس كوب أثن
وبالمثــل، يعــد االحتفــاظ باالحترافييــن أمــًرا ضرورًيا 
لنجــاح الشــركة. ويعــد االســتماع إلــى الموظفيــن 
وتزويدهــم بالقــدرة علــى تحقيــق أهدافهــم أمًرا 
حيوًيــا وفًقــا الســتراتيجية االســتبقاء التــي تتبعهــا 

ــركة. الش

تحديد المشكالت واإلبالغ عنها

للسياســات واإلجــراءات الســارية والمتبعــة داخــل 
الشــركة تأثيــر إيجابــي فــي جميــع أنحــاء الشــركة. 
ــود  ــة وج ــم أهمي ــروري فه ــن الض ــك، م ــع ذل وم
نظــام مطبــق علــى جميــع الموظفيــن لإلبــالغ 
عــن أي مخــاوف وتقديــم مالحظــات لتحســين 

ــركة. ــل الش ــة داخ ــاع العام األوض

تجــري برايــس ووترهــاوس كوبــرز تدريبــات متكــررة 
للمديريــن مــن أجــل زيــادة الشــفافية فــي إعــداد 
التقاريــر بيــن المديريــن والمرؤوســين، والتواصــل 
ــل  ــتويات التسلس ــي مس ــم ف ــن ه ــع م اإلداري م
الهرمــي األدنى. إذ تشــجع هــذه الــدورات التدريبية 
المديريــن علــى عــدم تكوين تصــورات فوريــة، مما 
يــؤدي إلــى ســوء الفهــم بــل تحثهــم علــى النظــر 
إلــى األمــور مــن زوايــا ووجهــات نظــر مختلفــة 
ــدى  ــج إح ــدى نتائ ــت إح ــف. كان ــروف والمواق للظ
ــكار نظــام التعليقــات  ــة ابت ــدورات التدريبي هــذه ال
مجهولــة المصــدر للمديريــن المباشــرين، حيــث 
ــكاواهم دون أي  ــجيل ش ــن تس ــن للموظفي يمك
تــردد. لمثــل هــذه التطبيقــات أهميــة قصــوى فــي 
تحقيــق التفــوق فــي ممارســات العمــل األخالقيــة 
ألن هــذا يشــجع مســتويات التسلســل الهرمــي 
ــوا  ــب وأن يكون ــن كث ــل ع ــى التفاع ــة عل المختلف

ــا فــي قراراتهــم. شــفافين وصادقيــن تماًم
إلــى  روتينــي  بشــكل  المديــرون  يهــدف  كمــا 
مــع  األقــل  علــى  واحــد  فــردي  »لقــاء«  تنظيــم 
الرســمية  غيــر  االجتماعــات  هــذه  مرؤوســيهم. 
مســتويات  بيــن  التواصــل  لتعزيــز  ضروريــة 
التسلســل الهرمــي المختلفــة. كمــا تمكــن برايس 
ووترهــاوس كوبــرز الموظفيــن مــن إقامــة عالقــة 
ســبل  تتوفــر  أن  وتضمــن  المديريــن  مــع  بنــاءة 
الراحــة للجميــع فــي مــكان عملهــم. تســاعد 
هــذه اللقــاءات أيًضــا فــي تحديــد أي مشــكالت 
ــا.  ــالغ عنه ــون واإلب ــا الموظف ــاوف يواجهه أو مخ
كمــا يهــدف مديــرو برايــس ووترهــاوس كوبــرز 
اآلن إلــى عقــد اجتماعــات متكــررة لتنــاول القهــوة 
بعــد أن حققــوا نتائــج اســتثنائية وتحســًنا كبيــًرا 

الموظفيــن. كفــاءة  فــي 
برايــس  أكاديميــة  وخيــر مثــال علــى ذلــك هــو 
إشــراف  تحــت  تعمــل  التــي  كوبــرز  ووترهــاوس 
قســم الضمــان. ومــع ذلــك، فهــي أكثــر شــفافية 
حيــث أن التسلســل الهرمــي داخــل األكاديميــة 
بــه طبقــات أقــل عــددا، وبالتالــي توجــد شــبكة 
اتصــاالت راســخة للغايــة بيــن المديرين المباشــرين 
التواصــل،  هــذا  علــى  وللحفــاظ  والموظفيــن. 
ــان  ــن األحي ــر م ــي كثي ــن ف ــى الموظفي ــن عل يتعي

حضــور تدريــب المصداقيــة والجــودة.
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اإلجبار

القيــم األخالقيــة واألدبيــة مــن صميــم اهتمامــات 
أنهــم  إذ  كوبــرز.  ووترهــاوس  برايــس  شــركة 
يتأكــدون مــن أن موظفيهــم يفهمــون أهميــة 
واجباتهــم تجــاه المنظمــة والزمالء والمرؤوســين. 
جميــع األعضــاء والموظفيــن المرتبطيــن بشــركة 
برايــس ووترهــاوس كوبــرز مســؤولون عــن تنفيــذ 
الالزمــة  اإلجــراءات  جميــع  واتبــاع  السياســات 

بإخــالص وكأنهــا بروتوكــوالت.

اســتراتيجيات  كوبــرز  ووترهــاوس  برايــس  تتبــع 
داخــل  سياســاتها  لفــرض  مختلفــة  وتقنيــات 
الشــركة. وتعــد شــركة برايــس ووترهــاوس كوبــرز 
أحــد  األوســط  الشــرق  فــي  والتعليــم  للتعلــم 
أهــم مبــادرات برايــس ووترهــاوس كوبــرز دبــي 
تقديــم  ويحتــاج  األخــرى.  األعضــاء  والشــركات 
خدمــات ضمــان الجــودة مــن قبــل شــركة برايــس 
بشــكل  موظفيهــا  تدريــب  كوبــرز  ووترهــاوس 
ــاالت  ــب ومج ــع جوان ــي جمي ــق ف ــتمر ومتس مس

الحســابات. مراجعــة 

برايــس  أكاديميــة  توفــر  ذلــك،  علــى  عــالوة 
المحلليــن  علــى  خصًمــا  كوبــرز  ووترهــاوس 
المحاســبين  ورابطــة  المعتمــد  المالييــن 
اإلدارييــن  والمحاســبين  المعتمديــن  القانونييــن 
ــة  ــالت المهني ــى المؤه ــب عل ــن والتدري المعتمدي
األخــرى لموظفيهــا مــن خــالل تقديــم المكافــآت 
إلــى  الشــركة  وتهــدف  المختلفــة،  والحوافــز 
تســتهدف  إذ  العاملــة.  قوتهــا  قــدرات  تنميــة 
وتحفيــز  تمكيــن  كوبــرز  ووترهــاوس  برايــس 
علــى  والقضــاء  إنتاجيتهــم  لزيــادة  الموظفيــن 

األخالقيــة. غيــر  الســلوكيات  نوايــا 

علــى  حــدث  هنــاك  كان  المثــال،  ســبيل  علــى 
أيــام فــي  كبيــرة مــن األهميــة اســتغرق ثالثــة 
نهايــة عــام 2019 وتحديــدا فــي أبــو ظبــي لتدريــب 

لدرجــة  ترقيتهــم  أجــل  مــن  الموظفيــن  كبــار 
مــن  خارجييــن  مدربيــن  اســتقدام  وتــم  مديــر. 
المملكــة المتحــدة إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة 
لكبــار  متخصــص  تدريــب  لتقديــم  المتحــدة 
الشــركة  تقــدم  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  الزمــالء. 
للموظفيــن  ســنوًيا  األقــل  علــى  واحــًدا  تدريًبــا 
مــع مدربيــن داخلييــن وخارجييــن، ينظمــه كبــار 
المديريــن والمســاعدين وكبــار الموظفيــن. تؤكــد 
هــذه الــدورات التدريبيــة بشــكل كبيــر علــى أهميــة 
الســلوك األخالقــي أثنــاء االنتقــال مــن درجــة إلــى 

أخــرى.

ــم  ــي يت ــرى الت ــياء األخ ــن األش ــة م ــازات مرون امتي
تنفيذهــا بشــكل روتينــي فــي برايــس ووترهــاوس 
الفــردي  بالنهــج  الشــركة  تؤمــن  حيــث  كوبــرز 
والشــمول  التنــوع  علــى  وتركــز  للموظفيــن، 
للجــداول  طبقــا  المناســبة  بالمرونــة  وتســمح 
ــض  ــن لبع ــخص. فيمك ــكل ش ــة ب ــة الخاص الزمني
ــذا  ــزل؛ إال أن ه ــن المن ــل م ــام العم ــري األقس مدي

األمــر يعتمــد علــى طبيعــة الوظيفــة.

فــي الســابق، كانــت برايــس ووترهــاوس كوبــرز 
مــن  تطلــب  للغايــة  رســمية  تجاريــة  شــركة 
موظفيهــا الحفــاظ علــى قواعــد اللباس الرســمي 
األربــع  أو  الثــالث  الســنوات  أنهــا، خــالل  إال  دائمــا 
ــدد  ــذا الص ــي ه ــر ف ــكل كبي ــرت بش ــة، تغي الماضي
-حالًيــا، يمكــن للموظفيــن تحديــد نــوع المالبــس 
المناســبة والمريحــة لمــكان عملهــم. تشــير حرية 
األكفــاء  الموظفيــن  تمكيــن  إلــى  هنــا  االختيــار 
داخــل المؤسســة والســماح لهــم بالحكــم علــى 
ــكل  ــم بش ــي لمناصبه ــج األخالق ــة والنه المالءم

شــخصي.
 

ــبكة  ــد الش ــذ قائ ــمي، ويأخ ــج رس ــاع منه ــم اتب يت
فــي االعتبــار متطلبــات التدريــب اإلضافــي. وقــد 
ــمًيا  ــا رس ــرز اعتراًف ــاوس كوب ــس ووتره ــت براي تلق
مناهــج  بســبب  األوســع  التعلــم  مجتمــع  مــن 
ــق  ــاري المطب ــوى المعي ــرة والمحت ــم المبتك التعل

ــب. ــي التدري ف
 

ــي  ــن موظف ــة تمكي ــة كيفي ــاط التالي ــح النق توض
ــر  ــم وتطوي ــن التعل ــرز م ــاوس كوب ــس ووتره براي

مهاراتهــم.
 

الخبرة العملية والتدريب
التعليم الرسمي

التعليم غير الرسمي والمسئولية الشخصية
الحفاظ على القدرات والكفاءة الفنية

التطوير الوظيفي

تغطــي المــواد التدريبيــة نهــج مراجعــة حســابات 
برايــس ووترهــاوس كوبــرز والتحديثــات المتعلقــة 
كل  جانــب  إلــى  وآثارهــا،  المراجعــة  بمعاييــر 
المجــاالت المتعلقــة بمخاطــر المراجعــة، حيــث 
أن أحــد أهدافهــم الرئيســية هــو التأكيــد علــى 
ــة. ــات المراجع ــاملة لخدم ــودة الش ــين الج تحس

تقيــس برايــس ووترهــاوس كوبــرز بشــكل دوري 
مــدى االعتــزاز والتأييــد وااللتــزام والرضــا العــام من 
قبــل موظفيهــا مــن خــالل دراســات اســتقصائية.. 
الدراســات  فــي  المشــاركة  نســبة  تبلــغ 
شــعور  مــدى  يعكــس  ممــا   ٪75 االســتقصائية 
عملهــم  تجــاه  بالشــغف  الشــركة  موظفــي 

المؤسســة. تجــاه  والتزامهــم 

الدروس المستفادة

يمكــن لجميــع الشــركات اإلقليميــة، بغــض النظــر 
مــن  التعلــم  فيــه،  تعمــل  الــذي  المجــال  عــن 

ــن  ــد م ــاد العدي ــرز واعتم ــاوس كوب ــس ووتره براي
يمكنهــم  الخاصــة.  ممارســاتها  مــن  الجوانــب 
ــة  ــق بيئ ــعي لتحقي ــي الس ــم ف ــق طموحه تحقي
ــالل  ــن خ ــركة م ــر الش ــي مق ــة ف ــزة وإبداعي محف
اســتلهام سياســات شــركة برايــس ووترهــاوس 

كوبــرز المختلفــة. وتشــمل النقــاط التاليــة:

ــات  ــع سياس ــي لجمي ــال اإللزام ــان االمتث ضم
قبــل  مــن  األخالقيــة  العمــل  وإجــراءات 
ــركات  ــى الش ــب عل ــة. ويج ــن كاف الموظفي
المتطلبــات  بجميــع  االلتــزام  ضمــان  أيًضــا 
اإلمــارات  لدولــة  والتنظيميــة  القانونيــة 

الشــركات. وقانــون  المتحــدة  العربيــة 
مطلــوب دائًمــا التأكــد مــن شــيوع التســامح 

واالحتــرام بيــن الموظفيــن.
علــى  الحفــاظ  علــى  الموظفيــن  تشــجيع 

والرقميــة. والعقليــة  البدنيــة  لياقتهــم 
االســتثمار فــي التطويــر الوظيفــي للموظــف 

بشــكل فــردي.
لتوفيــر  والفعاليــات  االجتماعــات  تنظيــم 
االرتقــاء  أجــل  مــن  الكافــي  التدريــب 

والمهنيــة. الرقميــة  بالمهــارات 
يتمكــن  حتــى  المناســبة  المرونــة  توفيــر 
الموظفــون مــن تحقيــق النتائــج المتوقعــة.

توفيــر فرصــة عادلــة للموظفيــن للمشــاركة 
فــي التغييــر داخــل المؤسســة.

توفيــر مســاحة آمنــة للموظفيــن يمكنهــم 
مخــاوف  أي  عــن  التعبيــر  خاللهــا  مــن 
حياتهــم  فــي  يواجهونهــا  مشــاكل  أو 

مريــح. بشــكل  المهنيــة 
ــاءة  ــعي للكف ــى الس ــن عل ــز الموظفي تحفي

ــوة. ــج المرج ــق النتائ وتحقي

إعداد:
دارة رامش مودي
كاترينا كابتيلوفا

جوفينا مريم

األستاذ:
مريم اسالم
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 العائد السنوي
 

بنك عمان الوطني 
مسقط، عمان

الخدمات المصرفية واالستثمار
  1500

172 مليون 

دراسة الحالة رقم 3:  
مكافحة غسل األموال في بنك عمان الوطني

مقدمــة عــن بنــك عمــان الوطنــي 
)NBO (

عمــان  بنــك  كان  عمــان  فــي  مدمــج  بنــك  أول 
كشــركة  البنــك  هــذا  أنشــئ  وقــد   ،)NBO(
مســاهمة عــام 1973. ويقــدم البنــك الخدمــات 
وحصــة  واإلســالمية.  التقليديــة  المصرفيــة 
المصــرف مدرجــة فــي ســوق مســقط لــألوراق 
الماليــة )MSM(. ويعمــل بنــك عمــان فــي خمســة 
مجــاالت رئيســية: الخدمــات المصرفيــة لألفــراد 
والخدمــات  للشــركات  المصرفيــة  والخدمــات 
والخدمــات  والتوفيــر  االســتثمارية  المصرفيــة 
المصرفيــة  والخدمــات  الدوليــة  المصرفيــة 
بــرأس  اإلســالمية. تأســس بنــك عمــان الوطنــي 
فــي  عملياتــه  واســتهل  ريــال   500000 قــدره  مــال 

.1973 عــام  فرعيــن 
يبــذل بنــك عمــان الوطنــي جهــودا خاصــة لجعــل 
ــة  ــة ومريح ــرة وممتع ــة ميس ــات المصرفي الخدم
لجميــع عمالئــه. ويوفــر بنــك عمــان الوطنــي حلوال 
ماليــة متطــورة، تــم تصميمهــا لتلبيــة حاجــات 
الخدمــات  قســم  ويقــدم  والشــركات.  األفــراد 
والقــروض  الحســابات  للتجزئــة  المصرفيــة 
ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  واالســتثمار.  والتأميــن 

تمتلــك شــعبة الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية 
ــة  ــركات المصرفي ــن الش ــددا م ــك ع ــة بالبن الخاص
الشــركات  مجموعــة  تقــدم  كمــا  المحترمــة. 
المنتجــات  مــن  شــاملة  مجموعــة  المصرفيــة 
والخدمــات التــي تســمح للشــركات والمؤسســات 
أعمــال  بإجــراء  عمــان  ســلطنة  فــي  الموجــودة 
داخــل البلــد وخارجــه. وألن بنــك عمــان الوطنــي 
هــو البنــك العمانــي الوحيــد المرخــص لــه بالعمــل 
فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة )دبــي وأبــو ظبــي(، 
لتطويــر  كبيــرة  تنافســية  بميــزة  يتمتــع  فإنــه 
ــي  ــان الوطن ــك عم ــة بن ــا رؤي ــة. أم ــه الدولي عمليات
ــي  ــان الوطن ــك عم ــدى بن ــار«. ل ــك االختي ــي »بن فه
أكثــر مــن 60 فرعــا و 173 جهــاز صــراف آلــي وأجهــزة 
ــة  ــان باإلضاف ــاء عم ــع أنح ــي جمي ــة ف ــداع نقدي إي
ــح  ــي. ويوض ــو ظب ــي وأب ــي دب ــة ف ــروع دولي ــى ف إل
الشــكل التالــي الجهــات المســاهمة فــي بنــك 

عمــان الوطنــي. 

تعريف غسل األموال

ــتخدام  ــه »اس ــى أن ــوال عل ــل األم ــف غس ــم تعري ت
األمــوال المســتمدة مــن النشــاط غيــر القانونــي 
ــوا  ــن حصل ــراد الذي ــة األف ــاء هوي ــق إخف ــن طري ع

علــى المــال وتحويلهــا إلــى أصــول لتبــدو وكأنهــا 
ــيط  ــا تبس ــرعي«. ويمكنن ــدر ش ــن مص ــت م ــد أت ق
عمليــة  هــو  األمــوال  غســل  إن  بالقــول  األشــياء 
تهــدف إلــى جعــل األمــوال القــذرة تبــدو نظيفــة. 
لتســهيل  القوانيــن  بعــض  وضــع  تــم  وقــد 
هــذه  بيــن  ومــن  األمــوال.  غســل  اكتشــاف 
القوانيــن تتعلــق باإلبــالغ عــن الصفقــات النقديــة، 
أو تطالــب البنــوك باإلبــالغ عــن المعامــالت الماليــة 
القوانيــن  بعــض  فرضــت  كمــا  المشــبوهة. 
األمــوال،  غســل  علــى  جنائيــة  عقوبــة  األخــرى 
للحــد مــن خطــورة المعامــالت غيــر القانونيــة. 
غســل األمــوال مشــكلة تاريخيــة، وهــي تتعلــق 
ــلع  ــادل الس ــاس لتب ــتخدمها الن ــي يس ــرق الت بالط
والخدمــات. خــالل عصــر »المقايضــة«، كان النــاس 
يتداولــون األشــياء التــي ال يحتاجــون إليهــا مقابــل 
أشــياء أخــرى يحتاجونهــا. وقــد أبلــى هــذا النظــام 
ــود.  ــراع النق ــتبداله باخت ــم اس ــى ت ــنا، حت ــالء حس ب
وقــد أدى نظــام المعامــالت النقديــة هــذا دوره 
ــد  ــل. وق ــام األمث ــس النظ ــه لي ــد، إال أن ــكل جي بش
جــاءت محــاوالت تحســينه علــى هيئــة مؤسســات 
ومحاســبة  وســجالت  وشــيكات  وبنــوك  ماليــة 
والكثيــر مــن األوراق. والنتيجــة تمثلــت فــي نظــام 
ــج  ــد أنت ــا، وق ــر أمان ــة أكث ــة وتجاري ــالت مالي معام
هــذا النظــام ســجالت مفصلــة وتــم اســتخدامه 
ــي  ــركات وف ــع الش ــي جمي ــع ف ــاق واس ــى نط عل
جميــع أنحــاء العالــم. لكــن النظــام المالــي أو 
ــي  ــياء الت ــاء األش ــاؤه إلخف ــم إنش ــم يت ــاري ل التج
تمكــن المجرميــن مــن إخفــاء المكاســب الرديئــة.

تطوير السياسات

تؤثــر مكافحــة غســل األمــوال بشــكل كبيــر علــى 
تقييــم البــالد والثقــة والشــفافية؛ لذلــك، صــدر 
مرســوم  أصــدر  منــه.  للحــد  ملكــي  مرســوم 
الملكــي رقــم 2016/30 قانــون مكافحــة غســل 
األمــوال والتمويــل اإلرهابــي. بعــد ذلــك، صــدرت 
تتعلــق  العمانــي  المركــزي  البنــك  عــن  مذكــرة 
ــأن كل مؤسســة أو شــركة  بالمرســوم الملكــي ب
يجــب عليهــا أن تعمــل علــى القضــاء علــى األمــوال 
التــي يتــم ضبطهــا مــن قبــل البنــك المركــزي 
العمانــي  الوطنــي  البنــك  قــام  كمــا  العمانــي. 
ــدة إلدارة  ــس وح ــراءات وأس ــات وإج ــع سياس بوض
المخاطــر والرصــد وبعــض األنظمــة اإللكترونيــة 
ــة  ــت السياس ــوال. وتمثل ــل األم ــى غس ــاء عل للقض
ــق  ــي التدقي ــي ف ــان الوطن ــك عم ــا بن ــي اتبعه الت
فــي هويــة العميــل )اعــرف عميلــك( واتخــاذ الحذر 
الواجــب. وتتمثــل اســتراتيجية »اعــرف عميلــك« فــي 
بعــض اإلجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا فــي األعمــال 
التجاريــة للتحقــق مــن هويــة العمــالء وتقييــم 
المخاطــر  جانــب  إلــى  جنبــا  جدارتهــم،  مــدى 
ــي  ــة ف ــة المحتمل ــر القانوني ــا غي ــؤ بالنواي ــع التنب م

العالقــة التجاريــة. 
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وقــد ربــح البنــك العديــد مــن المزايــا مــن جــراء 
مــن  والتــي  عميلــك«  »اعــرف  لبرنامــج  تطبيقــه 

أهمهــا:

مكافحة الجرائم الجنائية )غسل األموال(
ضمان سالمة أصول المستثمرين

والضريبيــة  القانونيــة  المشــكالت  تجنــب 
البنــك بســمعة  تتعلــق  والتــي 

تحقيق مصداقية البنك

علــى  البنــك  عميلــك«  »اعــرف  برنامــج  ويســاعد 
ــالت  ــل معام ــبوهة مث ــطة مش ــاف أي أنش اكتش
ــرات  ــن المؤش ــد م ــاك العدي ــوال. فهن ــل األم غس
التــي تؤكــد غســل األمــوال، مثــل المعامــالت أو 
بالمعامــالت  مقارنــة  المعتــادة  غيــر  األنشــطة 
الطبيعيــة، أو إيــداع مبالــغ نقديــة كبيــرة ال يمكــن 
تحاشــي  أو  الرغبــة  عــدم  أو  مصدرهــا،  تحديــد 
أعمالهــم  حــول  معلومــات  إعطــاء  العمــالء 
تــم  التــي  المعقــدة  الماليــة  ومعامالتهــم 
تنفيذهــا إلخفــاء مصــدر األمــوال وملكيتهــا. فــإذا 
المعامــالت  إحــدى  فــي  شــك  أو  البنــك  الحــظ 
فــي  يحــاول  فإنــه  األمــوال،  غســل  أنهــا  علــى 
البدايــة تقييــم الوضــع، وتحليلــه ومراقبــة ســلوك 
العميــل مــن أجــل الحصــول علــى المزيــد مــن 
التقاريــر، إذا لــزم األمــر. ولــدى بنــك عمــان الوطنــي 
نظــام يراقــب جميــع المعامــالت الخاصــة بجميــع 
للموظفيــن  تدريبــات  يوفــر  كمــا  الموظفيــن، 

للقضــاء علــى غســل األمــوال.

عملية ترسيخ الممارسات داخل بنك 
عمان الوطني

يتــم ترســيخ سياســة غســل مكافحــة األمــوال 
)AML( بطريقــة ممتــازة فــي بنــك عمــان الوطنــي. 
ــن  ــرا م ــدرا كبي ــي ق ــان الوطن ــك عم ــى بن ــد أول وق
إذ  األمــوال.  غســل  جريمــة  لمكافحــة  األهميــة 
المؤسســات  وجميــع  الوطنــي  عمــان  بنــك  أن 
العمــل  فرقــة  ولوائــح  سياســات  تتبــع  الماليــة 
هــي  الماليــة  العمــل  وفرقــة   .)FATF( الماليــة 
منظمــة حكوميــة دوليــة يقــع مقرهــا الرئيســي 
 .19٨9 عــام  تأسيســها  تــم  وقــد  باريــس  فــي 
إصــدار  عــن  مســؤولة  الماليــة  العمــل  وفرقــة 
ــة وإرشــادات  مبــادئ توجيهيــة وسياســات معياري
ــة  ــة ومكافح ــم المالي ــة بالجرائ ــة مرتبط توجيهي

العمــل  فرقــة  أصــدرت  وقــد  اإلرهــاب.  تمويــل 
ــع  ــا جمي ــب أن يتبعه ــة يج ــن توصي ــة أربعي المالي

المشــاركين.

فــإن  األمــوال،  غســل  سياســات  بخصــوص  أمــا 
بنــك عمــان الوطنــي يوفــر لجميــع موظفيــه )مــن 
برامــج  األدنــى(  المســتوى  إلــى  مســتوى  أعلــى 
تدريبيــة مــن أجــل ضمــان نشــر الوعــي بجريمــة 
ــة  ــن وكيفي ــع الموظفي ــن جمي ــوال بي ــل األم غس
يجــب  إجــراءات  هنــاك  ثانيــا،  معهــا.  التعامــل 
اتباعهــا عنــد الحاجــة أو عنــد وجــود بالغــات تتعلق 
ــل  ــن. وتتمث ــل معي ــع عمي ــوال م ــل أم ــة غس بحال
هــذه اإلجــراءات فــي خطــوات أربــع. فــي الخطــوة 
األولــى، يقــوم قســم خدمــة العمــالء بإرســال 
ــم  ــى قس ــب عل ــكلة. إذ ال يج ــود المش ــه بوج تنبي
ــع  ــورا م ــكلة ف ــش المش ــالء أن يناق ــة العم خدم
قســم  ينقــل  الثانيــة،  الخطــوة  فــي  العميــل. 
غســل  قســم  إلــى  المشــكلة  العمــالء  خدمــة 
األمــوال. وفــي الخطــوة الثالثــة، يتــم إرســال هــذه 
للمعلومــات  الوطنــي  المركــز  إلــى  التحليــالت 
واألخيــرة،  الرابعــة  الخطــوة  وفــي  الماليــة. 
ــة  ــات المالي ــي للمعلوم ــز الوطن ــتعرض المرك يس
ــب  ــي يج ــراءات الت ــد اإلج ــوم بتحدي ــل ويق التحلي
اتخاذهــا. كمــا يتــم إرســال تنبيــه لجميــع األنظمــة 
المصرفيــة للتحذيــر مــن صاحــب الحســاب إذا كان 

هنــاك غمــوض فــي الموقــف.

هنــاك أيضــا بعــض المعاييــر التــي يجــب مراعاتهــا 
مــن أجــل اكتشــاف الجريمــة فــي مرحلــة مبكــرة. 
الجنســيات  بعــض  هنــاك  المثــال،  ســبيل  علــى 
الرتباطهــا  الســوداء  القائمــة  فــي  موضوعــة 
تتبــع  وألنهــا  األمــوال  غســل  بأنشــطة  الوثيــق 

األمــوال. منهجــا ضعيفــا لمكافحــة غســل 
ــان  ــك عم ــه بن ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــن أعظ وم
ــة الحصــول علــى معلومــات عــن  الوطنــي صعوب

العمــالء الذيــن هــم مــن بلــدان أخــرى.

تحديد المشكالت واإلبالغ عنها 

حــاالت  اكتشــاف  الوطنــي  عمــان  بنــك  يواصــل 
غســل األمــوال علــى مــر الســنين. فهــو يطبــق 
آليــة األربــع خطــوات المذكــورة أعــاله للتعامــل 

مــع هــذه الحــاالت.

•
•
•
•
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اإلجبار

يتــم تطبيــق عمليــة تنفيــذ سياســة مكافحــة 
ــة  ــرة للغاي ــة ومؤث ــة فعال ــوال بطريق ــل األم غس
ــك  ــي. وتمتل ــان الوطن ــك عم ــروع بن ــع ف ــي جمي ف
دائــرة مكافحــة غســل األمــوال أنظمــة ممتــازة 
لمكافحــة جميــع أنــواع الجرائــم الماليــة، كمــا 
أنهــا اإلدارة المســؤولة عــن تقديــم دورات تدريبيــة 
ســيما  وال  الماليــة،  الجرائــم  حــول  للموظفيــن 
الجرائــم المتعلقة بغســل األمــوال. ويحرص البنك 
علــى توفيــر برامــج تدريبيــة عاليــة الجــودة مرتبطة 
والتعامــل  اكتشــافها  وطــرق  األمــوال  بغســل 
ــرع  ــع األف ــل جمي ــن داخ ــع الموظفي ــا لجمي معه
مــن وقــت آلخــر. كمــا يخضــع بنــك عمــان الوطنــي 
ــان  ــك عم ــن بن ــق م ــل فري ــن قب ــش دوري م لتفتي
المركــزي. يقــوم هــذا الفريــق بمراجعــة الجهــود 
الوطنــي للمســاهمة  بنــك عمــان  التــي يبذلهــا 
فــي مكافحــة غســل األمــوال وتقييــم أدائهــا 
الوطنــي  بنــك عمــان  الصــدد. ويتبــع  فــي هــذا 
القوانيــن واللوائــح التــي يصدرهــا البنــك المركــزي 

ــة. ــل المالي ــة العم ــات فرق ــي وتوصي العمان

الدروس المستفادة

غســل األمــوال جريمــة تؤثــر علــى المجتمــع ســلبا. 
لذلــك، تحتــاج جميــع المؤسســات الماليــة إلــى 
ــن  ــزء م ــكلة كج ــذه المش ــد ه ــراءات ض ــاذ إج اتخ
ــذه،  ــة ه ــة الحال ــي دراس ــة. ف ــاتها العملي ممارس
مشــكلة  مــع  التعامــل  يمكننــا  كيــف  تعلمنــا 
الحســابات  مراجعــة  وأهميــة  األمــوال  غســل 
والتأكــد مــن أن جميــع إجــراءات الشــركة تســير 
ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  واللوائــح.  للقوانيــن  وفقــا 
التــي  االســتراتيجيات  تطويــر  كيفيــة  تعلمنــا 
ــدوث  ــب ح ــركة لتجن ــا إدارة الش ــن أن تتخذه يمك
ــة  ــركة، وكيفي ــل الش ــكالت داخ ــذه المش ــل ه مث
االلتــزام بقوانيــن البلــد، وطريقــة تجنــب التعامــل 
مــع األمــوال التي تدخــل وتغــادر الشــركة وكيفية 
اختيــار المســتثمرين مــن خــالل المعاييــر التــي يتــم 
ــا  ــرا، علمن ــركة. وأخي ــل إدارة الش ــن قب ــا م تعديله
أنــه مــن مهــم للغايــة بالنســبة لجميــع الشــركات 
ــل  ــم لغس ــوع جرائ ــول دون وق ــام يح ــذ نظ تنفي

ــوال. األم
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دراسة الحالة رقم 4:  
سياسات وممارسات مكافحة الفساد 

في شركة سرية

وصف الممارسات المتعلقة بالنزاهة

ــام  ــؤولية القي ــال مس ــركة كونفدنش ــل ش تتحم
لقوانيــن  االمتثــال  مــع  األخالقيــة  بالممارســات 
مكافحــة الرشــوة ومكافحــة الفســاد المعمــول 
فيهــا  تعمــل  التــي  البلــدان  جميــع  فــي  بهــا 
ــاد(. ــة الفس ــن مكافح ــاال، قواني ــة )إجم المؤسس
ــة  ــة مكافح ــة لسياس ــادئ التوجيهي ــق المب تنطب
األنشــطة  جميــع  علــى  والفســاد  الرشــوة 
التجاريــة للمؤسســة. تؤمــن المؤسســة بشــدة أن 
العالقــات التجاريــة يجــب أن تكــون مبنيــة علــى 
النزاهــة واإلنصــاف وجــودة المنتجــات والخدمــات 
وليــس علــى الســلوك الســيء. وتفــرض سياســتها 
إرشــادات صارمــة لجميــع الموظفيــن ونظرائهــم 
ــى  ــا إل ــاد جنًب ــة الفس ــن مكافح ــال لقواني باالمتث
جنــب مــع المعاييــر األخالقيــة وأهــداف المنظمــة.
أال  المنظمــة  علــى  يجــب  لسياســتها،  ووفًقــا 
بهــا،  أو تســمح  بــأي مدفوعــات ميســرة  تقــوم 
ولكــن ُيســمح بهــا فــي ســيناريوهات محــددة 
ــب  ــه. ويج ــر من ــا ال مف ــع قانونًي ــا الدف ــر فيه يعتب
جميــع  علــى  المســؤول  أو  الرئيــس  يوافــق  أن 
مدفوعــات التســهيل. وبعــد ذلــك، يجــب تســجيل 
عــادل  بشــكل  وحســابها  المدفوعــات  جميــع 

ــم  ــي ت ــات الت ــجيل المصروف ــب تس ــق. ويج ودقي
إنفاقهــا علــى أي ترفيــه تجــاري أو خدمــات ضيافــة 
بشــكل صحيــح فــي دفاتــر أعضــاء المؤسســة.

علــى  سياســتها  نشــر  إلــى  الشــركة  وتهــدف 
بنزاهــة  يتعلــق  فيمــا  األعمــال  شــركاء  جميــع 
أي  قبــول  يتــم  ال  ثــم،  ومــن  كونفدنشــال. 
ــركة  ــمعة الش ــة بس ــة أو متعلق ــرة قانوني مخاط
يجــوز  وال  التجــاري.  الشــريك  تصرفــات  بســبب 
ــل  ــكام دلي ــا ألح ــال إال وفًق ــركاء األعم ــراك ش إش
األعمــال  مديــر  عاتــق  علــى  وتقــع  الصالحيــات. 
مســؤولية التأكــد مــن إزالــة أي »عالمــة حمــراء« 

ومراجعتهــا. 
يمنــع منعــا باتــا تلقــي أو تقديــم هدايــا نقديــة. إن 
تنفيــذ هــذه السياســة والوعــي بهــا هو مســؤولية 
اإلدارة المحليــة. ويمكــن مناقشــة أي استفســارات 
تتعلــق بسياســة مكافحــة الفســاد والرشــوة مــع 

اإلدارة.

تطوير السياسات

ــات  ــاس الممارس ــى أس ــات عل ــر السياس ــم تطوي ت
ــة  ــع مؤسس ــق م ــي تتواف ــرة والت ــة المعتب الدولي
كونفدنشــال. كمــا تتوافــق سياســات الشــركة 

ــن  ــارة ع ــي عب ــي ه ــة، والت ــات الدولي ــع الممارس م
لوائــح مثــل قانــون الممارســات األجنبيــة الفاســدة 
)FCPA( فــي الواليــات المتحــدة وقانــون مكافحة 
الرشــوة فــي المملكــة المتحــدة. وقــد تــم إجــراء 
المزيــد مــن البحــوث لفهــم الحساســيات المحلية 
التــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر علــى الشــركة 
فــي  التجاريــة  أنشــطتها  تشــغيل  يتــم  حيــث 
نطــاق صالحيــات كونفدنشــال. لذلــك، تــم وضــع 
لتجنــب  والرشــوة  الفســاد  مكافحــة  سياســة 
المؤسســة.  داخــل  األخالقيــة  غيــر  الممارســات 
ــي  ــق الداخل ــة وإدارة التدقي ــر اإلدارة القانوني وتعتب
فــي المنظمــة هــي األطــراف الرئيســية المســؤولة 

ــاك. ــات هن ــر السياس ــن تطوي ع

عملية ترسيخ الممارسات داخل 
المؤسسة

توعيــة  حمــالت  بعمــل  كونفدنشــال  تقــوم 
واســعة النطــاق. وتســاعد هــذه الحمــالت فــي 
ــق  ــا يتعل ــؤولياتهم فيم ــن بمس ــر الموظفي تذكي
بسياســة مكافحــة الفســاد والرشــوة. ومــن أجــل 
التواصــل الفعــال والترويــج ألفضــل الممارســات 
حــول سياســات الشــركة، يتــم إرســال تنبيهــات 

إلــى الموظفيــن مــن خــالل  بآخــر المســتجدات 
الطريقــة،  وبهــذه  الداخليــة.  االتصــاالت  قســم 
يمكــن للموظفيــن فهــم طبيعــة السياســة مــن 
أجــل تجنــب أي شــكل مــن أشــكال الفســاد أو 

ممارســات الرشــوة داخــل المؤسســة.

الفعــال  التواصــل  يبــدأ  عندمــا  التحــدي  ينشــأ 
مــع أفضــل الممارســات والسياســات مــن قبــل 
موظفــي المؤسســة. أمــا التحــدي المهــم اآلخــر 
ــا  ــابهة، وأن بعضه ــت متش ــا ليس ــو أن القضاي فه
فإنــه  ثــم،  ومــن  طبيعتــه.  فــي  تعقيــًدا  أكثــر 
فهــم  يكــون  المشــكالت،  إحــدى  ظهــور  عنــد 
هــذه القضايــا المعقــدة صعــب الفهــم، كمــا أن 
بعــض هــذه القضايــا يحظــى بتصنيــف عــال طبقــا 

لمؤشــرات الفســاد العالميــة.

تحديد المشكالت واإلبالغ عنها 

تنطبــق سياســة مكافحــة الفســاد والرشــوة على 
ــإذا  ــركاء. ف ــى الش ــة إل ــن، باإلضاف ــع العاملي جمي
انتهــك أي فــرد هــذه السياســة، يتــم اتخــاذ إجــراء 

تأديبــي بحقــه، بمــا فــي ذلــك إنهــاء الخدمــة. 



35 34

ــي  ــدة أن موظف ــال بش ــركة كونفدنش ــن ش تؤم
ســلوك  أي  فــي  ينخرطــوا  أال  يجــب  المؤسســة 
هــذا،  مــن  شــيء  حــدوث  حالــة  وفــي  مشــين. 
ــل  ــدة العم ــس وح ــرف / رئي ــال بالمش ــب االتص يج

علــى الفــور أو إبــالغ قســم التدقيــق الداخلــي.

ــة  ــة متنوع ــال مجموع ــركة كونفدنش ــت ش أقام
مــن المنصــات لتحديــد المشــكالت واإلبــالغ عنهــا 
اإلبــالغ عــن  ُتســتخدم سياســة  بشــكل فعــال. 
ــري  ــاس س ــى أس ــالغ عل ــة لإلب ــات الداخلي المخالف
للبقــاء فــي حالــة تأهــب ضــد أي فســاد داخــل 
معهــا.  تتعامــل  التــي  والجهــات  المؤسســة 
ــالغ  ــة اإلب ــتمر لسياس ــجيع المس ــالل التش ــن خ وم
كونفدنشــال  شــركة  تســهل  المخالفــات،  عــن 
علــى  قيــود  ال  والشــفاف.  الفعــال  التواصــل 
ــلطة  ــون بس ــم يتمتع ــن فه ــن الداخليي المراجعي
ومقابلــة  اإلبــالغ  أنظمــة  لمراجعــة  كاملــة 
األشــخاص بنــاًء علــى المعلومــات الســرية. يتــم 
العليــا  الســلطات  إلــى  الحًقــا  هــذا  عــن  اإلبــالغ 

المختصــة.

اإلجبار

الصــدق  يشــيع  أن  كونفدنشــال  شــركة  ترغــب 
النزاهــة يســاعد علــى  بيــن موظفيهــا. فذيــوع 
االلتــزام الكامــل برســالة المؤسســة وتقدمهــا. 
وفــرض هــذه للسياســات بفاعليــة يحمــي ســمعة 
ــل  ــن ويقل ــي الموظفي ــا، ويحم ــركة ومكانته الش
الفاقــد والخســارة الماديــة. كمــا ذكرنــا ســابًقا، 
أن  شــأنه  مــن  السياســات  لهــذه  خــرق  أي  فــإن 
يــؤدي إلــى اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة، بمــا فــي ذلــك 
إنهــاء الخدمــة و / أو اإلحالــة إلــى ســلطات تنفيــذ 
ــرد  ــإن الف ــك، ف ــى ذل ــالوة عل ــة. ع ــون الوطني القان
الــذي يرتكــب هــذا النــوع مــن االنتهــاك يواجــه 
للســجن  يتعــرض  وربمــا  كبيــرة  ماليــة  غرامــات 

ــة.  ــرة طويل فت

اتخذتهــا  التــي  اإلجــراءات  مــن  العديــد  هنــاك 
سياســة  تطبيــق  لضمــان  كونفدنشــال  شــركة 
يتــم  عليهــا.  والمحافظــة  الفســاد  مكافحــة 
إطــالق حمــالت توعيــة واســعة وتنبيهــات إخباريــة 
المؤسســة  داخــل  الداخليــة  االتصــاالت  عبــر 

ــر الموظفيــن بمســؤولياتهم فيمــا يتعلــق  لتذكي
المؤسســة. لسياســة  باالمتثــال 

حوافــز  بصــرف  كونفدنشــال  شــركة  تؤمــن  ال 
للموظفيــن للتقــدم لإلبالغ عن أي ســلوك مشــين، 
عاتــق  علــى  يقــع  والنزاهــة  الصــدق  شــيوع  ألن 
ــؤولون  ــد المس ــاس. ويعتق ــي األس ــن ف الموظفي
التنفيذيــون أن االحتيــال يمكــن أن يحــدث علــى أي 
ــى  ــن عل ــجعون المديري ــم يش ــذا فه ــتوى، ل مس
إلــى العمــال مــن جميــع المســتويات  الوصــول 
ــر  ــدأ األم ــال. يب ــة االحتي ــي مكافح ــراكهم ف وإش
بالمدققيــن الداخلييــن الذيــن يكتشــفون إشــارات 
إلــى  تشــير  التــي  الحمــراء  واإلشــارات  التحذيــر 
ــي  ــا ف ــي يواجهونه ــاد الت ــوة والفس ــود الرش وج
عملهــم. وبمجــرد تحديــد المناطــق المعرضــة 
لالحتيــال، يوصــي المدققــون اإلدارة العليــا باتخــاذ 

إجــراءات تصحيحيــة.

الدروس المستفادة

فــي شــركة كونفدنشــال، هنــاك نظــام فعــال 
الشــركة  سياســة  نقــل  أجــل  مــن  للتواصــل 
ــالل  ــن خ ــا م ــى موظفيه ــاتها إل ــل ممارس وأفض

الداخليــة. االتصــاالت  عبــر  اإلخباريــة  النشــرات 
لقــد نفــذت المؤسســة سياســتها بعنايــة شــديدة 
مــن خــالل اإلحاطــة بأفضــل الممارســات الدوليــة 
الفاســدة  األجنبيــة  الممارســات  قانــون  مثــل 
علــى  القوانيــن  تلــك  وتأثيــر  الرشــوة  وقانــون 

ودوليــا. محليــا  عملياتهــا 
الموظفــون والتنفيذيــون فــي المؤسســة هــم 
األكثــر وعًيــا بهــذه السياســات علــى مســتويات 

مختلفــة مــن العمــل.
تتخــذ شــركة كونفدنشــال نهــج عــدم التســامح 
أبــدا مع الفســاد والرشــوة. وتســتخدم المؤسســة 
ــالغ  ــة باإلب ــة الخاص ــل منص ــة مث ــات مختلف منص

عــن المخالفــات الداخليــة.
مــع  للتعامــل  يحفزهــم  مــا  المديريــن  لــدى 
لضمــان  المســتويات  جميــع  علــى  الموظفيــن 

والرشــوة. الفســاد  مكافحــة  سياســة  إنفــاذ 
ــات  ــع العالم ــون بوض ــون الداخلي ــوم المراجع يق
الحمــراء عبــر اتخــاذ إجــراءات داخليــة والموظفــون 
الشــخصي  التزامهــم  عــن  المســؤولون  هــم 

بالصــدق والعدالــة.

إعداد: 
سارة فيونا

ريا فلورا
شارول فاس

األستاذ: 
مريم اسالم

الجامعة: 
جامعة ميدلسكس دبي
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 القطاع
 عدد الموظفين )2016(
  اإليرادات السنوية

بنك الشارقة  
الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة

القطاع المصرفي واالستثمار
215

4٨ مليونا 

دراسة الحالة رقم 5:  
مكافحة غسيل األموال في بنك الشارقة

وصف الشركة

بنــك الشــارقة )BOS( هــو أول بنــك تجــاري تأســس 
فــي الشــارقة وهــو خامــس البنــوك تأسيســا فــي 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــام 1973. وقــد لعــب 
التنميــة  فــي  مهًمــا  دوًرا  افتتاحــه  منــذ  البنــك 
خــاص،  بشــكل  الشــارقة  إلمــارة  االقتصاديــة 
ــام. ــكل ع ــدة بش ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ودول
ــو  ــارقة وه ــي الش ــك ف ــي للبن ــر الرئيس ــع المق يق
الماليــة  لــألوراق  ظبــي  أبــو  ســوق  فــي  مــدرج 
اللبنانــي  اإلمــارات  ومصــرف  ماليــة.  كمؤسســة 
مملوكــة  تابعــة  شــركة  هــو  لبنــان،  ش.م.ل 

بالكامــل.
عالقاتــه  علــى  الحفــاظ  علــى  البنــك  يحــرص 
أن:  علــى  ينــص  حيــث  المصلحــة  أصحــاب  مــع 
»مهمتنــا تتمثــل فــي تحقيــق أداء قوي ومســتدام 
ــا  ــا وموظفين لمســاهمينا، والعمــل لصالــح عمالئن
مــع تقديــم أخالقيــات عاليــة وتوقــع شــفافية 
لمســاعدة  مبتكــرة  مبــادرات  واعتمــاد  كاملــة 
ــم،  ــم وأهدافه ــق تطلعاته ــى تحقي ــالء عل العم
ــن  ــم م ــم أعماله ــخ بدع ــا الراس ــن التزامن مؤكدي
مــع  االقتصاديــة  الــدورات  مــن  موجــات  خــالل 
)إدارة  الخدمــات.''  جــودة  فــي  أصيــل  اشــتراك 

.)201٨ الشــركة، 

الخامســة  الســنوية  بالذكــرى  البنــك  احتفــل 
لتأسيســه فــي 13 ديســمبر 201٨ فــي  واألربعيــن 

فنــدق جميــرا بيتــش مــن خــالل تســليط الضــوء 
البنــك  التــي حققهــا  الرئيســية  علــى اإلنجــازات 
ــاإلرث  ــاء ب ــى. واحتف ــد مض ــف عق ــدى نص ــى م عل
ــول  ــور ح ــج التمح ــه نه ــك باتباع ــه البن ــذي خلف ال

العمــالء. خدمــة 

وصف الممارسات المتعلقة بالنزاهة:

تشــير سياســات وإجراءات مكافحة غســل األموال 
أو مكافحــة تمويــل اإلرهــاب إلــى تلــك السياســات 
الشــركات  تمكــن  التــي  الداخليــة  واإلجــراءات 
الماليــة مــن مراقبة عمالئهــا ومعامــالت عمالئها، 
وذلــك لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهاب. 
وتتطلــب هــذه السياســات أن تقــوم الشــركات 
باإلبــالغ عــن أي جرائــم ماليــة وأي خرق للسياســات 
واإلجــراءات، واتخــاذ تدابيــر وقائيــة لمعالجــة مثــل 
ــن  ــن قواني ــف ع ــم الكش ــد ت ــف. وق ــذه المواق ه
مكافحــة غســل األمــوال مباشــرة بعــد إنشــاء 
فريــق العمــل المالــي الــذي أوصــت بتصميــم إطــار 
الــدول  لمكافحــة غســل األمــوال يتعيــن علــى 
األعضــاء اتباعــه. ونظــًرا ألن هــذه الشــركات تلعــب 
ــب  ــة، وج ــات االقتصادي ــي القطاع ــًيا ف دوًرا أساس
اســتخدام تقنيــات مبتكــرة الكتشــاف الســلوك 
تدريــب  ولضمــان  المحتمــل،  القانونــي  غيــر 
الموظفيــن جيــًدا لتحديــد هــذه الحــاالت واإلبــالغ 

ــال. ــا وإدارة االمتث ــى اإلدارة العلي ــا إل عنه

وقــد تــم ســن هــذه الممارســات بشــكل أساســي 
لألســباب التاليــة:

أنهــا تســاعد فــي منع إســاءة اســتخدام الخدمات 
المصرفيــة مــن قبــل المجرميــن الذيــن يوجهــون 
ــل  ــة مث ــر قانوني ــطة غي ــن أنش ــة ع ــوال الناتج األم
والتهــرب  اإلرهــاب  وتمويــل  بالمخــدرات  االتجــار 

ــرى. ــة األخ ــطة اإلجرامي ــي واألنش الضريب
 أنها ممارسات جيدة إلدارة الشركات.

التــي  التنظيميــة  المتطلبــات  أحــد  أنهــا   
حددهــا مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

المركــزي.
 أنهــا تحســن ســمعة البنــك وتؤمــن عالقــات 

جيــدة مــع الصناعــة المصرفيــة الدوليــة.
 أنهــا تحظــر العالقــات مــع البنــوك الصوريــة 
واليــة  فــي  تأسيســها  تــم  التــي  )البنــوك 
قضائيــة غيــر تابعــة لهــا وال تخضــع إلشــراف 

مجموعــة ماليــة منظمــة(

تطوير السياسات

الشــارقة  بنــك  فــي  االمتثــال  سياســة  تؤكــد 
العمــل  فــي  مركزيــة  أهميــة  لــه  االمتثــال  أن 
التــزام جميــع  اليومــي للموظفيــن وأنــه يمثــل 
الموظفيــن بواجباتهــم تجــاه البنــك. وقــد تــم 
فــي  األمــوال  غســل  مكافحــة  سياســة  إقــرار 

ــال للوائــح مكافحــة  بنــك الشــارقة لضمــان االمتث
الداخليــة  البنــك  وسياســات  األمــوال  غســل 
األمــوال.  غســل  مكافحــة  بسياســة  المتعلقــة 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عضــو فــي فريــق 
العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا وهــي تطالــب، مثلهــا مثــل فريــق العمــل 
المالــي، المؤسســات باعتمــاد التوصيــات األربعيــن 
لمجموعــة العمــل المالــي بشــأن مكافحة غســل 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب واالمتثــال للمعاييــر ذات 
الشــرق األوســط وشــمال  الصلــة فــي منطقــة 
لدولــة  المركــزي  البنــك  وضــع  وقــد  إفريقيــا. 
التنظيميــة  اللوائــح  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
تمويــل  ومكافحــة  األمــوال  غســل  لمكافحــة 
البنــوك  مــن  تقتضــي  اللوائــح  وهــذه  اإلرهــاب. 
غســل  لمكافحــة  وإجــراءات  سياســات  وضــع 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. يتــم اســتالم جميــع 
مــن  المقدمــة  المشــبوهة  األنشــطة  تقاريــر 
ــتخبارات  ــدة االس ــل وح ــن قب ــا م ــوك وتحليله البن
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــرف اإلم ــي مص ــة ف المالي

المركــزي.
التنظيميــة  التقاريــر  إعــداد  يتــم مراجعــة إطــار 
مــن قبــل لجنــة االمتثــال الخاصــة بإعــداد التقاريــر 
التنظيميــة اإلداريــة عبــر البنــك، والتــي تهــدف إلــى 
ــات  ــا الجه ــي تطلبه ــاق الت ــة واالتس ــق الدق تحقي
الحكوميــة. يضــع رئيــس قســم االمتثــال إطــار 
غســل  مكافحــة  وإجــراءات  لسياســات  عمــل 
اإلدارة  إشــراف  تحــت  اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال 
العليــا ومجلــس اإلدارة، حتــى يتــم التأكــد مــن أن 
جميــع القواعــد محدثــة لتتوافــق مــع المتطلبــات 
القانونيــة والتنظيميــة. ويقــوم قســم االمتثــال 

•
•

•

•
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غســل  مكافحــة  بسياســات  االلتــزام  لضمــان 
واالمتثــال  عميلــك«  »اعــرف  وسياســة  األمــوال 
بنــك  بهــا، قــام  المعمــول  للقوانيــن واألنظمــة 
غســل  مكافحــة  إجــراءات  بتعديــل  الشــارقة 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ومكافحــة األنشــطة 

األخــرى. اإلجراميــة 
ألســاليب  مخطــط  بوضــع  الشــارقة  بنــك  قــام 
الفــروع  أنشــطة  بنــاًء علــى  المختلفــة  التدريــب 
وعالقــات العمــالء والمســتثمرين. يجتمــع مجلس 
ــات  ــة ممارس ــام لمراجع ــرات كل ع ــع م اإلدارة أرب
اإلدارة التــي يتــم تنفيذهــا فــي الشــركة والتحقــق 
التفكيــر  أثنــاء  المخاطــر  تحمــل  قابليــة  مــن 
لجنــة  وتخضــع  األجــل.  طويلــة  األهــداف  فــي 
ــن  ــم م ــس اإلدارة للتنظي ــة لمجل ــر التابع المخاط
قبــل مجلــس اإلدارة وتخضــع ألحــكام النظــام 
األساســي لبنــك الشــارقة، باإلضافــة إلــى لوائــح 
المركــزي.  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  مصــرف 
أســاس  علــى  اللجنــة  أعضــاء  تعييــن  ويتــم 
مهاراتهــم وضمــان عــدم تضــارب المصالــح الــذي 

قــد ينشــأ فــي مرحلــة الحقــة.
يتــم إبــالغ تدريــب الموظفيــن الســنوي بشــكل 
مباشــر مــن قبــل لجنــة االمتثــال، ويطلــب مــن 
ــت  ــر اإلنترن ــة عب ــدة تدريبي ــال وح ــن إكم الموظفي
للتأكــد مــن أنهــم علــى درايــة وقــادرون علــى 
تقديــم خدمــة احترافيــة للعمــالء. هــذا، ويتــم 
تعديــل محتــوى التدريــب الشــخصي وتخصيصــه 

المختلفــة. وفًقــا لمتطلبــات األقســام 
تــم إطــالق مكتبــة التعلــم اإللكترونــي لألســواق 
ــة  ــة بالبديه ــا المعرف ــق عليه ــي يطل ــة والت المالي
)Intuition Know-How( عــام 2015، والتــي مثلــت 
تعليــم  فــي  الرئيســي  الشــارقة  بنــك  اســتثمار 

بالبديهــة«  و«المعرفــة  وتطويرهــم.  موظفيهــا 
عبــارة عــن منصــة تتكــون مــن دورات للدراســة 
الذاتيــة تــؤدي إلــى تحســين كفــاءة الموظفيــن 
ضمــن مجموعــة واســعة مــن المهــارات المتعلقة 
بالخدمــات المصرفيــة. والــدورة مقدمــة باللغتيــن 
اإلنجليزيــة والعربيــة. وقــد تــم تصميــم اختبــار 
لتقييــم  التدريبيــة  الــدورة  نهايــة  فــي  موجــز 
فهــم المســتخدمين للمعلومــات، ممــا يجعلهــا 

أداة تدريــب تفاعليــة منظمــة للغايــة.

بتدريــب موظفــي البنــك علــى هــذه السياســات 
ــى  ــة إل ــت، باإلضاف ــر اإلنترن ــة عب ــتخدام أنظم باس
ــية. ــول الدراس ــر الفص ــص عب ــب مخص ــر تدري توفي
للمتطلبــات  أيًضــا  الشــارقة  بنــك  يخضــع 
التنظيميــة الدوليــة ويتوافــق مــع متطلبــات بنــوك 
األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  فــي  المراســلة 
ــا وجميــع أنحــاء العالــم. ُيعــرف أحــد هــذه  وأوروب
المتطلبــات المهمــة بقانــون باتريــوت األمريكــي 
 2001 ســبتمبر   11 أحــداث  بعــد  تمريــره  تــم  والــذي 
اإلرهابيــة. هــذا القانــون يفــرض ردع غســل األمــوال 

للعقوبــات. واالمتثــال 
مــع  شــراكة  فــي  الشــارقة  بنــك  دخلــت  كمــا 
شــبكة النزاهــة الماليــة، والتــي يقــع مقرهــا فــي 
واشــنطن العاصمــة، لتقديــم خدمــات استشــارية 
هــي  الماليــة  النزاهــة  وشــبكة  اســتراتيجية. 
مؤسســة استشــارية اســتراتيجية رائــدة غرضهــا 
تســهيل تعزيــز إطــار االمتثــال للجرائــم الماليــة 
لعمالئهــا مــن خــالل تعزيــز الموثوقيــة الماليــة 
التــي تفرضهــا البيئــة األمنيــة الدوليــة الحديثــة 
يقتصــر  ال  الجديــدة.  العالميــة  واألخالقيــات 
ــى إدارة  ــة عل ــة المالي ــبكة النزاه ــى ش ــاب إل االنتس
إدارة  إلــى  أيًضــا  يمتــد  بــل  فحســب،  المخاطــر 

الشــركات واللوائــح الداخليــة األخــرى. وقــد كلــف 
البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
مــن خــالل تعميمــه رقــم 13-5 / 2017/320 بتاريــخ 
االمتثــال  إطــار  تقييــم  يتــم  بــأن   ،2017 أبريــل   16
ــل  ــن قب ــات م ــوال والعقوب ــل األم ــة غس لمكافح

شــركة خارجيــة.
واشــنطن  الماليــة،  النزاهــة  شــبكة  قدمــت 
األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  العاصمــة، 
تقريرهــا فــي هــذا الصــدد فــي 28th. ديســمبر 
2017. ويشــير التقريــر إلــى مــا يلــي: »اســتناًدا إلــى 
العمــل المكثــف الــذي قامــت بــه شــبكة النزاهــة 
ــك  ــح أن بن ــن الواض ــر، م ــداد التقري ــي إع ــة ف المالي
المتعلقــة  المتطلبــات  ويتجــاوز  يلبــي  الشــارقة 
بمكافحــة غســل األمــوال والعقوبــات الخاصــة 
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة )الــواردة أساًســا 
فــي اإلشــعار 24 / 2000 بتاريــخ 2000/11/14 واإلخطــار 
عــن  الصــادر   200٨/6/17 بتاريــخ   200٨/2922 رقــم 
البنــك المركــزي اإلماراتــي(، كمــا يتضــح امتثــال 
ــارات  ــة اإلم ــات دول ــح لمتطلب ــارقة الواض ــك الش بن
المتحــدة فــي شــرح سياســات وبرامــج  العربيــة 
 « بنــك الشــارقة.  وأنظمــة وضوابــط وممارســات 

)201٨ الشــركات،  )إدارة 

نقر بأن مصرفنا والشركات 
التابعة له ال يمكن اعتبارها 

بنًكا وهمًيا بالمعنى المحدد 
لهذه الشروط بموجب 

التشريع األمريكي )قانون 
باتريوت األمريكي(، وأن 

عالقاتنا مع البنوك األخرى 
تتوافق مع هذا التشريع.

يحتفظ بنك الشارقة بالحق 
في عدم تنفيذ أي معامالت 

قد تشكل انتهاًكا لقوانين 
وأنظمة وسياسات وقواعد 

األمم المتحدة والواليات 
المتحدة واالتحاد األوروبي 
واإلمارات العربية المتحدة 

والتي قد تختلف من وقت 
آلخر، لمنع غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب، والمعاقبة 
عليها وعلى األنشطة 

التجارية المحظورة .

)مكافحة غسيل األموال

- بنك الشارقة ، 2019(

)مكافحة غسيل األموال

- بنك الشارقة ، 2019(
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ــون  ــون الموظف ــة أن يك ــدورات التدريبي ــرص ال تح
ــة بمــا يلــي: علــى دراي

لبنــك  الداخليــة  واإلجــراءات  السياســات 
وقواعــد  بلوائــح  يتعلــق  فيمــا  الشــارقة 
واســتراتيجية  األمــوال  غســل  مكافحــة 

عميلــك«. »اعــرف 

ــة  ــة التنظيمي ــن البيئ ــة م ــات الالزم المعلوم
المحليــة وأفضــل الممارســات الدوليــة.

التأكــد مــن تعبئــة نمــاذج »اعــرف عميلــك« 
بشــكل صحيــح مــن قبــل العمــالء.

اإلبــالغ عــن تقاريــر المعامــالت المشــبوهة 
ــال. ــة االمتث ــس لجن ــن ورئي ــار المديري ــى كب إل

تســتخدم  Net Reveal؛  نظــام  وظائــف 
لتحديــد العقوبــات والكيانــات المدرجــة فــي 
قائمــة المراقبــة والكيانــات المدرجــة فــي 

القائمــة الســوداء.

تحديــد مصــدر األمــوال التــي تتــم معالجتها 
واســتبعاد االرتبــاط بالبنــوك الوهمية.

الــذي  الفعلــي  التحــدي  فــإن  ذلــك،  ومــع 
موقــف  هــو  البنــك  إدارة  فــي  يواجهونــه 
ــك  ــد البن ــي تزوي ــرددون ف ــن يت ــالء الذي العم
إلــى  باإلضافــة  الكافيــة.  بالمعلومــات 
ــن  ــالغ ع ــة اإلب ــذ سياس ــم تنفي ــد ت ــك، فق ذل

المخالفــات.

سياسة الصفير

فــي  المخالفــات  عــن  اإلبــالغ  سياســات  تشــير 
ــه  ــتبه ب ــلوك مش ــوء س ــن س ــالغ ع ــى اإلب ــك إل البن
ــة  ــو سياس ــك. وه ــة البن ــد مصلح ــاط ض أو أي نش
ممتــازة تشــجع الموظفيــن أو العمــالء علــى رفــع 
صوتهــم ضــد أي ممارســات خاطئــة يشــهدونها.

تحديد المشكالت واإلبالغ عنها

فــي بنــك الشــارقة، تراهــم يتبعــون نظــام اتصــال 
مباشــر لإلبــالغ عــن هــذه المشــكالت. ويبلغــون 
المشــبوهة  المعامــالت  بهــذه  المركــزي  البنــك 
إذا كان هنــاك ســبب معقــول لالشــتباه فــي أن 
العائــدات ناتجــة عــن أنشــطة غيــر مشــروعة أو 

تســتخدم لتمويــل اإلرهــاب. 

المعامــالت،  هــذه  مثــل  اكتشــاف  تــم  فــإذا 
بالمعامــالت  تقريــرا  تقــدم  االمتثــال  إدارة  فــإن 
ــارات  ــة اإلم ــزي لدول ــك المرك ــى البن ــبوهة إل المش
إلكترونيــة  بوابــة  خــالل  مــن  المتحــدة  العربيــة 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــرف اإلم ــن مص ــة م مقدم
بنــك  موظفــي  جميــع  ويتحمــل  المركــزي. 
ــذه  ــال به ــار إدارة االمتث ــؤولية إخط ــارقة مس الش

المعامــالت.

العمليــة المتبعــة لإلبــالغ عــن مثــل هــذه الحــوادث 
ســريعة وبســيطة. ويتمتــع الموظفــون بصالحيــة 
إثــارة مخــاوف اإلدارة بشــأن مثــل هــذه المعامــالت 
مــن خــالل بريــد إلكترونــي رســمي أو إبالغ مســؤول 
االمتثــال بذلــك شــخصًيا. فيقــوم بــدوره بمراجعــة 
الموافقــة  وبمجــرد  المشــبوهة؛  المعامــالت 
المشــكلة والمصادقــة عليهــا مــن قبــل  علــى 
رئيــس االمتثــال، يتــم تقديــم تقريــر المعامــالت 
المشــبوهة إلــى البنــك المركــزي مــن خــالل بوابتــه 
ــة  ــج واألدل ــع النتائ ــب م ــى جن ــا إل ــة جنًب اإللكتروني

ــر.  التــي تدعــم التقري

المعامــالت  تقريــر  نتيجــة  مشــاركة  فيتــم 
المشــبوهة المقدمــة مــع اإلدارة العليــا واجتمــاع 
لجنــة التدقيــق ربــع الســنوي لمجلــس اإلدارة مــن 

إداري. منظــور 

اإلجبار

ــكل  ــؤوالن بش ــا مس ــال واإلدارة العلي ــس االمتث رئي
يكــون  بحيــث  اإلنفــاذ،  عمليــة  عــن  أساســي 
مجلــس اإلدارة هــو صانــع القــرار النهائــي. كمــا 
يلعــب المراجعــون الخارجيــون أيًضــا دوًرا حاســًما 
فــي تقييــم وظيفــة االمتثــال كل ثالثــة أشــهر 
التنفيــذي  والمديــر  اإلدارة  مجلــس  وطمأنــة 
علــى حســن إدارة مخاطــر الســمعة والمخاطــر 
فحوصــات  بإجــراء  هــؤالء  يقــوم  إذ  التنظيميــة. 
متكــررة علــى فعاليــة مكافحــة غســل األمــوال / 
اعــرف عميلــك عبــر فــروع البنــك، ويتــم مشــاركة 
النتائــج مــع مجلــس اإلدارة ألخــذ أي تدابيــر رقابيــة 

فــي االعتبــار. 

•

•

•

•

•

•



43 42

عــالوة علــى ذلــك، يتــم أخــذ االعتبــارات الالزمــة 
والخدمــات  التجــاري  التمويــل  إدارات  قبــل  مــن 
المصرفيــة للشــركات لضمــان التقيــد المســتمر 
بالسياســات واإلجــراءات. والموظفــون مســؤولون 
عــن اإلبــالغ عــن المشــكالت التــي تواجههــم مــن 
خــالل رســائل البريــد اإللكترونــي واتبــاع معاييــر 

ــك«.  ــرف عميل »اع

يســتخدم رئيــس االمتثــال اســتراتيجية محــددة 
للتأكــد مــن تنفيــذ الممارســات بكفــاءة. ُيعــرف 
بالمعيــار  تطبيقهمــا  يتــم  اللــذان  المعيــاران 

الكشــفي. والمعيــار  الوقائــي 

ــك«،  ــرف عميل ــة »اع ــي بسياس ــج الوقائ ــط النه يرتب
للعمــالء  أفضــل  فهــم  بتكويــن  تبــدأ  والتــي 
ــع  ــى جمي ــول عل ــم الحص ــرى. فيت ــات األخ والكيان
البيانــات المناســبة للمســتفيدين مــن قبــل النظام 
النظــام  يقــدم  حيــث  المعاملــة،  إنفــاذ  قبــل 
العمــالء  وتحليــل  للمخاطــر  التعــرض  فرضيــات 
تحديــد  ويتــم  البنــك.  معهــم  يتعامــل  الذيــن 
ــدف  ــع اله ــب م ــى جن ــا إل ــل، جنًب ــل العمي تفاصي
ــل. وإذا  ــع العمي ــك م ــة البن ــة وعالق ــن المعامل م

لــم يقــدم الشــخص بيانــات كافيــة علــى مقيــاس 
»اعــرف عميلــك«، فإنــه يتــم وضــع عالمــة علــى 
حســاب  تمييــز  ويتــم  بــه،  المرتبطــة  المعاملــة 
ــالغ  ــم اإلب ــر. ويت ــي المخاط ــه عال ــى أن ــل عل العمي
االمتثــال  قســم  إلــى  الحــاالت  هــذه  مثــل  عــن 
ــراءات  ــاذ اإلج ــة واتخ ــن المراجع ــد م ــراء المزي إلج
ــالء  ــم العم ــإن تقيي ــك، ف ــى ذل ــالوة عل ــة. ع الالزم
ذوي المخاطــر العاليــة يتكــرر كل 12 شــهًرا، أمــا 
العمــالء ذوي المخاطــر المتوســطة فيتــم إعــادة 
للعمــالء  وبالنســبة  شــهًرا،   24 كل  تقييمهــم 
إعــادة تقييمهــم  المخاطــر، فيتــم  منخفضــي 
الوقــت  فــي  الفحــص  ويتأكــد  شــهًرا.   36 كل 
المشــبوهة  المعامــالت  تصفيــة  مــن  الفعلــي 
االلتــزام  علــى  يســاعد  ممــا  تلقائيــة،  بصــورة 
بسياســة اعــرف عميلــك بأفضــل الطــرق الممكنــة.
أمــا المعيــار التالــي فهو المعيــار البوليســي، والذي 
ــوم  ــث يق ــر. حي ــج آخ ــطة برنام ــذه بواس ــم تنفي يت
المعامــالت  جميــع  وفحــص  بمراقبــة  النظــام 
ــأن أي  ــات بش ــدار تنبيه ــا وإص ــم معالجته ــي تت الت
أنشــطة مصرفيــة مشــبوهة، حيــث يتــم إبــالغ 
وحــدة االمتثــال عنهــا بعــد ذلــك. ويمكــن أن تؤدي 

ــود. ــخ العق ــى فس ــال إل ــدم االمتث ــب ع عواق

الدروس المستفادة

مشــاركة الموظــف فــي تحديــد وإبــراز المعامــالت 
والعقــود غيــر الموثوقــة أمــر هــام للغايــة. حيــث 
تعتبــر مشــاركتهم ثمينــة للغايــة بالنســبة للبنــك 
يــؤدي  ممــا  االجتماعــي،  الواجــب  تعــزز  ألنهــا 
إلــى تحقيــق مهمــة البنــك للمســاهمة بشــكل 
ــل  ــع غس ــالل من ــن خ ــع م ــي المجتم ــي ف أخالق

ــك. ــى ذل ــا إل ــاب وم ــل اإلره ــوال وتموي األم

تعتبــر اإلجــراءات الوقائيــة التــي يتخذهــا البنــك 
مفيــدة للغايــة وتمكننــا مــن تحديــد المخــاوف 

بطريقــة أســهل.

األجنبيــة  المصرفيــة  المعامــالت  تتعــرض  قــد 
لخطــر غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، لذلــك 
يجــب أن يحــرص البنــك علــى امتثالــه للمتطلبــات 

والتنظيميــة. القانونيــة 

إعداد: 
انمول فاطمة
مريم جوديل
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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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ــج  ــة الخلي ــي منطق ــفافية ف ــاءلة والش ــا المس ــي قوامه ــية الت ــة المؤسس ــز الثقاف تعزي
ــي العرب

الشراكات االستراتيجية

هدفنا

نطاق عملنا

الموضوعات الرئيسية 

الخصائص الرئيسية

تأسست بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة للشراكات

الشراكة اإلستراتيجية مع االتفاق العالمي لألمم المتحدة

تأسســت مبــادرة بيــرل عــام 2010 لتخــدم القطــاع الخــاص فــي منطقــة الخليــج العربــي لتحســين 
المســاءلة والشــفافية المؤسســية. تعتبــر المبــادرة شــبكة متناميــة ُتركــز علــى المســتوى اإلقليمــي لقــادة 
األعمــال الملتزميــن بتقديــم إجــراءات مشــتركة وعــرض القيــادة اإليجابيــة وتبــادل لمعلومــات والخبــرات 
ــق  ــار تطبي ــي إط ــة ككل، ف ــة اإلقليمي ــركات التجاري ــالب والش ــع الط ــى مجتم ــي عل ــر إيجاب ــق تأثي لتحقي

ــدة. ــع األصع ــى جمي ــر عل ــى المعايي أعل

الوصول إلى مجتمعات الطالب والشركات التجارية والتأثير فيها، من خالل مبادرة بيرل:

مشاركة الرؤى
ومراجــع  والــرؤى  التقاريــر  ُنعــد 
وننشــرها  الممارســات  أفضــل 
التجاريــة  الشــركات  لمســاعدة 
المســتقلة فــي تعزيــز قدراتهــا

بناء قاعدة معرفية 
قاعــدة  بنــاء  فــي  نســاعد 
عقــد  طريــق  عــن  معرفيــة 
ــركات  ــراء والش ــن الخب ــاءات بي لق
سلســة  واســتضافة  التجاريــة 
وعقــد  العمــل،  ورش  مــن 
طــاوالت مســتديرة ومجموعــات 
تركيــز ودورات تدريبيــة مجانيــة.

إنشاء شبكات للتواصل
نعقــد اللقــاءات بيــن صنــاع القــرار 
والجهــات  األعمــال  قطــاع  فــي 
المدنــي  والمجتمــع  الحكوميــة 
لتبــادل أفضــل ممارســات األعمــال 
ــرص  ــاء بالف ــي االرتق ــاهمة ف والمس
للشــركات  المتاحــة  االقتصاديــة 

المنطقــة. فــي  العاملــة 

موضوعات محددة للحوكمة المؤسسية تشمل: 

أفضل ممارسات مكافحة الفساد

التنوع في قيادة األعمال

أفضل ممارسات إعداد التقارير 
المؤسسية

الحوكمة المؤسسية في المؤسسات المتناهية 
)MSME( الصغر والصغيرة والمتوسطة

الحوكمة في الشركات العائلية

الحوكمة في القطاع الخيري والنظام البيئي غير 
الربحي

الحوكمة المؤسسية في القطاع التقني

تعهد قطاع األعمال

الشركات الشريكة التابعة لنا

نقل المعرفةنظرة مركزة في الحوكمة

تحفيز اإلجراءات
التأثيــر  علــى  تركيزنــا  ينصــب 
الجماعــي  العمــل  وإرشــادات 
ــل  ــان العم ــه لضم ــوم ب ــذي نق ال
مــع المجتمــع لتحفيــز اإلجــراءات 
وتوســيع نطــاق الفــرص للجميــع. 

التركيز على منطقة الخليج العربي
تعزيز اكتساب القدرة التنافسية

منظمة مستقلة غير ربحية
أسستها الشركات التجارية في منطقة 

الخليج، لتعزيز أعمال الشركات التجارية 
في منطقة الخليج العربي

الشركات الشريكةنبذة عن مبادرة بيرل
)حتى يوليو 2021(

إذا كنت ترغب باالنضمام 
لشبكة الشركات الشريكة 

لمبادرة بيرل، 
ُيرجى التواصل معنا 

على البريد اإللكتروني 
enquiries@  :التالي

pearlinitiative.org

الجمهور المستهدفاإلنجازات الرئيسية

31

222 

40 

12,541

8,388

512

تخدم مبادرة بيرل القطاع الخاص 
في منطقة الخليج العربي بالشرق 

األوسط.

تقريرًا ومنشورًا عن 

الرؤى اإلقليمية.

طالب جامعيين 
مشاركين في منطقة 

الخليج العربي.

طالبًا جامعيًا 
مشاركًا في 

منطقة الخليج 
العربي.

متحدثًا دوليًا 
وإقليميًا رفيع 

المستوى.

طالبًا جامعيًا وصلت إليهم 
المبادرة من خالل ورش العمل 
ومنافسات دراسة الحالة التي 

نشرف عليها.

قائدًا بقطاع األعمال 
مشاركًا في منتدياتنا.



PO Box 26666,  Sharjah, United Arab Emirates
Tel +971 6 515 4605         Fax +971 6 572 6000

enquiries@pearlinitiative.org         www.pearlinitiative.org


