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برنامج مكافحة الرشوة والفساد

مجموعة االمتثال ملكافحة الجرائم املالية في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
التعاون مع أصحاب املصلحة املتعددين إليجاد حلول لتعزيز املمارسات الرائدة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

يجب أن تكون النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ً
جزءا من الثقافة ويجب تدريسها كقيم أساسية  -أنجيل غوريا،
األمين العام ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
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 0-1بيان الغرض
ً
استنادا إلى
الغرض من هذه الوثيقة هو طرح رؤية عامة بشأن العناصر الرئيسية لبرنامج مكافحة الرشوة والفساد الفعال
املمارسات الرائدة ،بما في ذلك املمارسات التي نشرتها منظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وكذلك
تجارب وخبرات لجنة العمل الفنية التابعة ملجموعة االمتثال ملكافحة الجرائم املالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
ُ
وال تعد هذه الوثيقة رغم ذلك مشورة قانونية وليس الغرض منها أن تكون شاملة.

 0-2مقدمة
ً
ارتباطا ً
وثيقا بالثقة والطمأنينة التي يمنحها لها موظفوها وعمالئها وجهاتها التنظيمية واملساهمين فيها وشركاء أعمالها
يرتبط نجاح أي مؤسسة
بشكل عام .ولذلك ،فإن الحاجة إلى إطار عمل شامل ملكافحة الرشوة والفساد تتسي ي بأهمية حيوية ألنه يوح التزام
باإلضافة إلى سمعتها
ٍ
املؤسسة بالسلوك األخالقي وإقرارها بدورها في حماية النظام املالي من الجرائم املالية شاملة الرشوة والفساد.
إن إصدار استبيان ولفسبيرج بشأن العناية املهنية الواجبة للبنوك املراسلة (النسخة املحدثة) قد فرض مسؤوليات أكبر لتنفيذ برامج مكافحة
ً
الرشوة والفساد ّ
ً
ً
ومخصصا يهدف إلى تقييم مكافحة الرشوة والفساد للمؤسسة
قسما شامال
الفعالة حيث يتضمن االستبيان املحدث
املراسلة.
حد ما ،وهي :ردع وكشف ومنع ممارسات الرشوة والفساد .ويتم تنفيذ ذلك من
إن أهداف برنامج مكافحة الرشوة والفساد الفعال واححة إلى ٍ
خالل هيكل امتثال يشمل األشخاص والعمليات .يركز عنصر األشخاص على األفراد املكلفين بإعداد برنامج االمتثال ملكافحة الفساد وتنفيذه
ومراقبته كما أنهم يهدفون إلى ضمان اتخاذ القرارات وفق خطوط مساءلة واححة .أما العمليات فتمثل عناصر برنامج االمتثال ملكافحة
الفساد وتشمل إجراء تقييمات مخاطر مكافحة الفساد ،واعتماد سياسات وضوابط مالية معززة ،والتدريب على مكافحة الفساد ،وإجراء
عمليات التدقيق ،وآليات املراقبة ،واملراجعة والتحسين املستمر ،وذلك من بين عناصر أخرى.
القوانين واللوائح الدولية
دولة ألخرى .وتشتمل القوانين والوثائق الدولية الرئيسية التي تسناول مكافحة الفساد على القانون
تختلف قوانين ولوائح مكافحة الفساد من ٍ
األمريكي ملمارسات الفساد األجنبية وقانون مكافحة الرشوة البريطاني واتفاقية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن مكافحة رشوة
املوظفين العموميين األجانب واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد .كما ُت ّ
جرم تشريعات مكافحة الفساد األفراد الذين اتخذوا إجراءات
لتعزيز املدفوعات .على سبيل املثال :يمتن أن تنطبق قوانين مكافحة الفساد على أي شخص يوافق على دفع رشوة أو يسستر على دفع رشوة أو
يتعاون عن علم في دفع رشوة.
باإلضافة إلى ذلك ،تركز بعض قوانين مكافحة الفساد على دفع رشاوي ملسؤولين حكوميين أجانب وليس على الرشاوي في القطاع الخاص .ومع
ذلك ،ولحماية سمعتها بشكل صحيح ،يجب على املؤسسة أن تحظر ً
سواء دفع/عرض أو تلقي/طلب أي رشوة و ً
ً
سواء
تماما جميع أنواع الفساد
ٍ
ي
نحو غير سليم .ال تملك كل بلدان
على
النشاط
أداء
على
املكافأة
أو
للحث
مباشر
غير
أو
مباشر
بشكل
تجار
أو
كانت إلى/من طرف حكومي
ٍ
ٍ
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منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا قوانين ولوائح خاصة ملكافحة الفساد .ومع ذلك ،فقد وقع معظمهم على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الفساد ولديهم بعض أحكام مكافحة الرشوة في قوانين العقوبات املطبقة لديهم.

التعريفات الرئيسية:
ما املقصود بـ "الفساد"؟
ُيعرف الفساد بأنه سوء استغالل السلطة املوكلة لتحقيق مكاسب شخصية أو خاصة .وبينما ينصب التركيز األساس ي ملكافحة الفساد على
الرشوة ،فإن أشكال الفساد األخرى تشمل ،على سبيل املثال ال الحصر ،االختالس والسرقة واالحتيال واالبتزاز وتضارب املصال واملساهمات
الخيرية/السياسية غير القانونية.

ما املقصود بـ "الرشوة"؟
ُ
ببساطة ،تعرف الرشوة بأنها وعد أو عرض/قبول
بشكل مباشر أو غير مباشر ألي ش يء ذي قيمة للحث على األداء غير السليم لنشاط ما أو
ٍ
السشجيع على القيام به .تعرف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد الرشوة على أنها:
 -رشوة املوظفين العموميين الوطنيين:

(أ) وعد موظف عمومي بمنفعة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحها إياه ،بشكل مباشر أو غير مباشرً ،
سواء لصال املوظف نفسه أو
ٍ
لصال شخص أو كيان آخر ،لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية؛

(ب) التماس موظف عمومي أو قبوله ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،ملنفعة غير مستحقةً ،
سواء لصال املوظف نفسه أو لصال شخص
ٍ
أو كيان آخر ،لكي يقوم املوظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما في نطاق واجباته الرسمية.
 -الرشوة في القطاع الخاص:

(أ) وعد أي شخص يدير ً
كيانا ً
تابعا للقطاع الخاص ،أو يعمل لديه بأي صفة ،بمنفعة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها،
بشكل مباشر أو غير مباشرً ،
سواء لصال الشخص نفسه أو لصال شخص آخر ،لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن القيام
ٍ
ً
بفعل ما ،على النحو الذي يشكل إخالال بواجباته؛
(ب) التماس أي شخص يدير ً
كيانا ً
بشكل مباشر أو غير مباشر ،منفعة غير
تابعا للقطاع الخاص ،أو يعمل لديه بأي صفة ،أو قبوله،
ٍ
ً
مستحقةً ،
سواء لصال الشخص نفسه أو لصال شخص آخر ،لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما ،مما يشكل إخالال بواجباته.
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 0-3العناصر الرئيسية لبرنامج مكافحة الرشوة والفساد الفعال

تحتاج كل مؤسسة إلى إعداد برنامج ملكافحة الرشوة والفساد يمكنه التخفيف بشكل فعال من مخاطر الرشوة
والفساد الكامنة في وظائفها وتقليل املخاطر املتبقية إلى مستوى مقبول .اال أن النهج املوحد الذي يناسب
الجميع ليس هو الحل اذ يجب على كل مؤسسة األخذ بعين االعتبار طبيعة نشاطها وأعمالها.
يمثل ما يلي العناصر الرئيسية لبرنامج مكافحة الرشوة والفساد الفعال املستند إلى املمارسات الدولية الرائدة.

النهج في أعلى الهرم واملساءلة

التدقيق واملراجعة
الرصد املستمر واإلبالغ باملعلومات
اإلدارية املجدية

السياسات واإلجراءات
12

1

التدريب والوعي
2

الهدايا والترفيه والضيافة

11

حماية سمعتكم
والحفاظ على الثقة

3
4

التوظيف والفحص وإدارة األداء

الضوابط املالية الداخلية

10
9

8

5
6

1

7

األطراف الثالثة

املساهمات الخيرية والسياسية والرعاية
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 1-3النهج في أعلى الهرم واملساءلة بشأن مكافحة الرشوة والفساد






ً
مطلقا مع أعمال
يتمثل أول العناصر الجوهرية في نهج القيادة واإلدارة العليا من حيث التزامها بالسلوك األخالقي وعدم السسامح
الرشوة والفساد .وهو ما ينبغي أن ّ
يتدرج من قمة الهرم إلى قاعدته عبر املؤسسة ككل ،مع أهمية ترجمة ذلك إلى أفعال تبرهن
على التزام اإلدارة بوعودها.
ينبغي أن ُيظهر مجلس اإلدارة التزامه الجلي والشديد إزاء تطبيق "برنامج مكافحة الرشوة والفساد" بصورة تسلسلية على جميع
املوظفين .ناهيتم عن أهمية تعميم هذا البرنامج والسياسات واإلجراءات وثيقة الصلة بكل وضوح وشفافية على مستوى املؤسسة
ككل .ومن ثم ُيناط باملجلس االضطالع بالرقابة املستمرة على البرنامج بما يشمل املراجعة الشاملة ملعلوماته في هذا الشأن.
يتعين تحديد مسؤوليات تنفيذ برنامج مكافحة الرشوة والفساد بكل وضوح ،وإثراء املهام الوظيفية على جميع املستويات ُ
بسبل
اإلشارة إلى املساءلة حول الرشوة والفساد .مع التنويه بأنه يمتن إسناد مهام مكافحة الرشوة والفساد إلى موظف مختص يناط له
مهمة مكافحة الرشوة والفساد "موظف مكافحة الرشوة والفساد" (على سبيل املثال ،ضمن إدارة االمتثال أو إدارة املخاطر) ،أو
ُ
إلى أي لجنة رقابية تعنى بالعديد من الوظائف الرقابية وثيقة الصلة.
يجب أن يتضمن هيكل الحوكمة املحدد بوضوح املسؤوليات الرئيسية التالية لضمان األداء الفعال للبرنامج:

الدور
مجلس اإلدارة  /الرئيس
التنفيذي

املسؤوليات
-

موظف مكافحة الرشوة
والفساد أو اللجنة الرقابية

-

-

تعزيز ثقافة مكافحة الرشوة والفساد من خالل التواصل املنتظم مع رؤساء قطاعات
األعمال واإلدارة العليا.
مراجعة سياسة مكافحة الرشوة والفساد واعتمادها.
توفير اإلشراف املستمر على برنامج مكافحة الرشوة والفساد.

العمل بمثابة مركز التفاءة لجميع املسائل املتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد.
إعداد دليل سياسات وإجراءات مكافحة الرشوة والفساد لتوزيعه على جميع
املوظفين.
بالتنسيق مع رؤساء قطاعات األعمال ،إجراء تمرين على تقييم املخاطر (تمرين تحليل
الفجوات) لإلجراءات واألنظمة والضوابط املعيارية املعنية مقابل املبادئ املحددة في
ً
واعتمادا على النتائج؛ التصنيف وتحديد اجراءات تخفيف املخاطر/خطة
الدليل.
العمل تبعا لذلك.
تلقي وتحليل واتخاذ اإلجراءات املناسبة فيما يتعلق بتقارير اإلبالغ عن االنتهاكات
(املتعلقة بمسائل الرشوة).
تقديم تقارير منتظمة إلى "رؤساء قسم الرقابة" مع تقرير تقييم املخاطر وخطة
تخفيف املخاطر/العمل املقترحة.

رؤساء قسم األعمال
-

التصرف كقدوة حسنة والتأكد من أن خطوط العمل املعنية تجري أنشطتها بنزاهة؛
وتعزيز ثقافة مكافحة الرشوة والفساد لتوجيه املوظفين للعمل بنزاهة واالمتثال ملبادئ
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-

-

برنامج مكافحة الرشوة والفساد.
فهم املخاطر املتعلقة بالرشوة والفساد التي يواجها قسم األعمال املعني ،واألهمية
النسبية للمخاطر ،ومدى مالءمة أنظمة وضوابط مكافحة الرشوة والفساد الحالية
وفعاليتها.
البقاء على علم تام باملسائل املتعلقة بالرشوة والفساد.

موظفو البنك
-

االمتثال لسياسات وإجراءات البنك ،وكذلك مدونة قواعد السلوك املنهي واإلبالغ عن
أي سوء سلوك أو انتهاكات أو تجاوز للسياسة.

 2-3السياسات واإلجراءات
ً
تحدد السياسات واإلجراءات ً
نهجا شامال للمؤسسة وتؤثر على العمليات اليومية لهاُ .ويعد اعتماد مدونة السلوك وإضفاء الطابع الرسمي على
السياسات واإلجراءات ونشر هذه السياسات على نطاق واسع والتدريب والتوعية وإنشاء أنظمة الرقابة الداخلية الشاملة والضوابط التي
تركز على الرشوة والفساد كلها عناصر أساسية إلعداد نهج ناج .
تغطي األقسام أدناه ً
بمزيد من التفصيل.
عددا من سياسات مكافحة الفساد الرئيسية
ٍ

-

مدونة قواعد السلوك

تعتبر مدونة قواعد السلوك وثيقة مهمة تحدد القيم التنظيمية وتوفر الوجهة التي تقود املوظفين في أعمالهم اليومية بما في ذلك ما
ً
يتعلق باالمتثال للمتطلبات التنظيمية واتخاذ القرارات واألحكام األخالقية .وعادة ما يعتمد مجلس اإلدارة مدونة قواعد السلوك
ويراجعها على أساس سنوي .ويلزم تضمين مدونة قواعد السلوك ضمن اجراءات انسساب املوظفين الجدد (أي يجب على جميع املوظفين
بشكل دوري من جميع املوظفين.
كجزء من شروط توظيفهم) وإعادة التأكيد عليها
الجدد قراءة املدونة والتوقيع عليها
ٍ
ٍ

-

سياسة مكافحة الرشوة والفساد



يجب على مجلس اإلدارة اعتماد سياسة مكافحة الفساد ،وإتاحتها لجميع املوظفين ،ونشرها على موقع الويب الداخلي للمؤسسة
مع السياسات األخرى املتعلقة باالمتثال ،وأن تكون محور التركيز الرئيي ي للتدريب على االمتثال ملكافحة الفساد (تتم مناقشته
بمزيد من التفصيل ً
الحقا في هذه الوثيقة).
ٍ



بمزيد من التفصيل في سلسلة من السياسات أو يكون لديها سياسة واحدة شاملة
قد تختار املؤسسات معالجة قضايا الفساد
ٍ
ً
ملكافحة الفساد .ويجب أن توفر السياسة أيضا إرشادات تشغيلية بشأن األنشطة املحظورة وبعض املجاالت مرتفعة املخاطر ،بما
في ذلك:

يجب أن تعتس السياسة ً
ً
واححا ال لبس فيه ملوقف املؤسسة من عدم التهاون مع الرشوة سوآءا مع القطاع العام أو الخاص على
بيانا
أي نطاق أو مستوى .كما يجب أن تناقش التزام املؤسسة بالدقة في اإلبالغ عن املعامالت وتسجيلها ووجود ضوابط داخلية لضمان
الرقابة السليمة واملساءلة وحماية األصول.
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رشوة املسؤولين الحكوميين.
الرشوة في القطاع الخاص وأنشطة الفساد األخرى التي تتم لتحقيق مكاسب مالية.
إبالغ البيانات غير الدقيقة واخفاء الرشوة وغيرها من األفعال غير الالئقة في السجالت املحاسبية.
االستعانة بوكالء ومسسشارين ووسطاء آخرين في مخططات الرشوة املحتملة.
السفر والترفيه وتقديم الهدايا للعمالء.
التبرعات الخيرية واملدفوعات املجتمعية.
ضوابط حول استخدام النقد واملصروفات النقدية وبعض املدفوعات للبائعين.
معامالت أخرى مرتفعة املخاطر.
املجاالت األخرى ذات املخاطر املرتفعة مثل االلتزامات الجمركية والتعويضات.

يجب أن تشجع السياسة املوظفين على اإلبالغ عن االنتهاكات أو طلب التوجيه باإلضافة إلى تقديم أمثلة على "املؤشرات
التحذيرية" للموظفين للتعرف على املواقف التي قد تمثل مشاكل وتجنبها .ويجب أن تتضمن مدونة قواعد السلوك التي يتعين على
جميع املوظفين اإلقرار بها اشارة إلى سياسة مكافحة الفساد .ويجب أن تحتوي مدونة قواعد السلوك على بيان قصير وبسيط
للمتطلبات وواجبات املوظفين نحو االمتثال .ويجب أن يكون لالمتثال لسياسة مكافحة الفساد مكانة بارزة في برنامج امتثال
الشركة الشامل.

 سياسة اإلبالغ عن االنتهاكات (آلية اإلنذار املبكر )whistleblowingاإلبالغ عن االنتهاكات هو املصطل املستخدم عند نقل الشخص معلومات تتعلق بخطأ ما .يسمح اإلبالغ عن االنتهاكات بالتشف عن
ممارسات الفساد أو أي أمور أخرى مثيرة للقلق قد تظل مخفية لوال ذلك .وقد تختار املؤسسة إدراج سياسة اإلبالغ عن االنتهاكات في مدونة
قواعد السلوك أو إعدادها كسياسة قائمة بذاتها .ويتم تناول اإلبالغ عن االنتهاكات بالتفصيل في قسم مخصص (املرجع  .)3.7في جميع
الحاالت  ،يجب أن توح سياسة اإلبالغ عن املخالفات أن التغاض ي املتعمد يعادل املعرفة الفعلية .في األساس  ،يلتزم املوظفون باإلبالغ عن
أي سلوك ال يتوافق مع النسيج األخالقي للمؤسسة  ،بما في ذلك االنتهاكات املحتملة لحقوق اإلنسان مثل العبودية أو العمل القسري سواء من
قبل العمالء أو األطراف الثالثة التي تعمل نيابة عن املؤسسة.

 3-3التدريب والوعي
إن تشريعات مكافحة الفساد معقدة ،ويحتاج املوظفون إلى مورد مؤهل ومناسب يلجؤون إليه للحصول على الدعم والتوجيه .ويجب نشر
مدونة قواعد السلوك وسياسة مكافحة الفساد والسياسات األخرى على نطاق واسع داخل املؤسسة .وتعزز االتصاالت الرسمية وغير
الرسمية ،إلى جانب التدريب ،رسالة اإلدارة.
ان عدم تعزيز سياسات املؤسسة وإجراءاتها وبروتوكوالت اإلبالغ يعرض املؤسسة ملخاطر الفساد الناتجة عن نقص الوعي لدى املوظفين
ً
ً
بشكل فعال عن األنشطة غير الالئقة
والبائعين والعمالء وأصحاب املصلحة اآلخرين الذين ال يعرفون ما يعتبر سلوكا مقبوال أو كيفية اإلبالغ
ٍ
املشسبه بها.

العوامل الرئيسية للتدريب على برنامج مكافحة الرشوة والفساد الفعال
ما الذي يجب أن تشمله؟

ً
يجب أن يوح التدريب بوضوح عدم التهاون
مطلقا مع الرشوة والفساد وأن يشرح السياسات
واإلجراءات الرئيسية املطبقة ويفرض واجب على املوظف في اإلبالغ عن أي سلوك مشكوك فيه.
تعتبر العناصر التالية من املكونات األساسية للتدريب على برنامج مكافحة الرشوة والفساد الخاص
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باملؤسسة:


نظرة عامة على مدونة قواعد السلوك وسياسة مكافحة الفساد في املؤسسة.



نظرة عامة على القوانين ذات الصلة وكذلك املعاهدات الدولية مثل اتفاقية األمم
املتحدة ملكافحة الفساد.
ً
شرح أهمية برنامج مكافحة الرشوة والفساد واآلثار املحتملة ،سواء بالنسبة للمؤسسة




ككل أو لألفراد.
بروتوكول وقنوات اإلبالغ عن الحوادث واألسللة واملخاوف املحتملة.



معلومات االتصال الخاصة بموظف مكافحة الرشوة والفساد أو اللجنة الرقابية أو
الطرف املسؤول.



السياسات واإلجراءات املتعلقة بالهدايا والترفيه ،والقواعد الخاصة باملساهمات
الخيرية والتبرعات والرعاية.
أمثلة من الحياة الواقعية تتعلق بأعمال املؤسسة والتعليمات العملية حول كيفية
التعامل مع هذه القضايا.



أمثلة من الحياة الواقعية للمعضالت األخالقية املتعلقة باملؤسسة وكيفية إصدار
الحتم الصحيح.



يجب أن يمتد التدريب إلى جميع املوظفين بما يشمل املتدربين واملوظفين املؤقتين .وال
ينبغي اسسبعاد أي شخص من نطاق التدريب بما يشمل أعضاء اإلدارة العليا ومجلس
اإلدارة.
يجب أن تنظر املؤسسات في توفير تدريب معزز على برنامج مكافحة الرشوة والفساد
وذلك لإلدارات التي تتطلب وعيا معززا بالبرنامج ً
بناء على مجاالت مسؤوليتها (مثل
قسم الشؤون املالية واملحاسبة واملشتريات).




من الذين يجب عليهم
حضور التدريب؟

 على سبيل املثال ،يجب تدريب املوظفين في قسم الشؤون املالية أو املحاسبةاملسؤولين عن مراجعة تقارير املصروفات للموظفين الذين يسافرون ً
دوليا
لتحديد املؤشرات التحذيرية للفساد وكذلك لفرض االلتزام بسياسات
وإجراءات مكافحة الفساد .ويجب تدريب موظفي قسم الشؤون املالية
واملحاسبة على التحقق من توثيق االسم وصالحية الفرد والغرض التجاري ألي
فرد يتم تقديم الهدايا أو الوجبات أو الترفيه له.
ال يوجد نهج واحد يناسب الجميع في هذا املجال ،ومع ذلك ،فيما يلي بعض املسائل التي يجب
مراعاتها:


ً
ً
شخصيا .ومع ذلك ،بالنسبة
غالبا ما يكون التدريب أكثر فعالية عند حضوره
ُ
للمؤسسات التبيرة ،يعد التدريب عبر اإلنترنت أكثر مالءمة بينما يتم تقديم التدريب
ً
وجها لوجه للموظفين في املناصب مرتفعة املخاطر مثل قسم املشتريات.
ً
عادة ،يتم تقديم التدريب من قبل األفراد في إدارات املخاطر والقانونية واالمتثال ،مثل
املوظف املسؤول عن برنامج مكافحة الفساد إذا تم تعيينه.



كما يجب إجراء التدريب بلغات متعددة بالنسبة للمؤسسات التي لديها موظفين أو

ما هو االسلوب املناسب؟
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وحدات أعمال حول العالم ويجب توفير سياسات مكافحة الفساد باللغات املحلية ً
وفقا
لذلك.

ماذا بشأن األطراف
الثالثة؟



ً
تشير األطراف الثالثة إلى أي شخص أو كيان يتصرف نيابة عن مؤسستك (مثل
املمثلين أو املسسشارين أو الوسطاء أو املقاولين أو املوردين أو االئتالفات أو الشركات
التابعة أو أي وسيط أو وكيل آخر ملؤسستك).



يجب أن تنظر املؤسسات في تدريب األطراف الثالثة على سياسة الرشوة والفساد.
ويجب أن تتلقى األطراف الثالثة التي تتفاعل مع املنظمات الحكومية (على سبيل املثال:
لغرض الحصول على تصاريح أو موافقات ملؤسستك) مثل هذا التدريب.
ً
ً
مشابها للتدريب املقدم للموظفين ،أو يكون
مشابها
يجب أن يكون محتوى التدريب
للتدريب املعزز الذي يتم توفيره ملوظفي تطوير األعمال أو مديري املبيعات التنفيذيين.



ينبغي توفير التدريب لجميع املوظفين الجدد وكذلك املوظفين الحاليين على أساس
منتظم؛ توفير تدريب تنشيطي على برنامج مكافحة الرشوة والفساد على أساس منتظم
هو أداة إنفاذ رئيسية!



من املهم أن تحتفظ املؤسسة بسجالت كاملة للتدريب املقدم إلثبات االمتثال الكامل
للجهات التنظيمية.



عوامل هامة

 4-3التوظيف والفحص وإدارة األداء
•
•

•
•

•

يمتن للموارد البشرية أن تدعم مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في ترسيخ ثقافة النزاهة في املؤسسة .وفي األساس ،يجب أن تعتس
إجراءات التوظيف وتقييم األداء واملكافآت والترقية االلتزام بممارسات مكافحة الفساد التي تعد أداة إنفاذ رئيسية.
يجب على املؤسسة التأكد من أن عملية التوظيف لديها قائمة على الجدارة والعدالة وتراعي حقوق االنسان وال تتضمن رشوة أو
بشكل علني منظم وغير ملوث بالرشوة أو
فساد .وإذا كانت البيلة املحلية عرضة للفساد ،فمن املهم إثبات أن التوظيف يتم
ٍ
تضارب املصال أو املحسوبية أو محاباة األقارب .وتعتبر إجراءات السشغيل التفصيلية الخاصة بالتوظيف والتي يتم اتباعها في
جميع املواقف دون استثناءات أداة امتثال رئيسية.
ً
يجب على املؤسسة إجراء العناية الواجبة املناسبة على املوظفين املحتملين وفقا لنهج قائم على املخاطر ،مع مراعاة مخاطر
الفساد (بما في ذلك ،على سبيل املثال ال الحصر ،مراجع العمل السابقة وفحص االئتمان وفحص السجالت الجنائية األساسية).
يجب أن تركز املؤسسة على توظيف األشخاص الذين يتماشون مع غرضها وقيمها في إطار سعيها لتعزيز الثقافة املؤسسية
املناسبة ،مع االعتراف بأن التوظيف عنصر حاسم لخلق الثقافة الصحيحة .وقد ينطوي ذلك على إجراء تغييرات في سياق
املقابلة ،مثل تزويد املوظفين املختصين بإجراء املقابالت بأدوات لتقييم التفاءات السلوكية والحس األخالقي للمتقدمين للوظائف.
يجب أن تضمن املؤسسة االمتثال ملدونة قواعد السلوك الخاصة باملوظفين ،ومن الناحية املثالية أيضا االلتزام ببرنامج مكافحة
الرشوة ،كشروط أساسية بموجب عقود التوظيف ُ(يرجى الرجوع إلى املثال أدناه).

مثال  -أحكام عقد العمل
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االلتزام بالقيم املؤسسية
مدونة قواعد السلوك

االقرار السنوي

األجر

اإلبالغ عن االنتهاكات

إجراءات تأديبية

•
•
•

بشكل خاص على طلب النزاهة واألمانة من املوظف عندما
مراعاة قيم املؤسسة مع التركيز ٍ
ً
يتصرف نيابة عن املؤسسة ويتعامل مع األطراف الخارجية للمؤسسة بما في ذلك العمالء واملقاولين
الفرعيين والوسطاء اآلخرين.
االلتزام بمدونة قواعد السلوك وعلى وجه التحديد ببرنامج مكافحة الرشوة الخاص باملؤسسة
كشرط للتوظيف.
ً
يتعين على املديرين واملوظفين أن يقروا عند انضمامهم ألول مرة إلى املؤسسة ثم سنويا ،أنهم قد
قرأوا وفهموا وسيقومون بمراعاة متطلبات مدونة قواعد السلوك أو إرشادات سلوك العمل ،وعلى
وجه الخصوص ،سياسة مكافحة الرشوة.
بند يفيد بأن األجر يجب أن يراعي "كيفية" تحقيق األهداف لضمان إجراء األعمال بالطريقة
الصحيحة ومن خالل الوسائل األخالقية.
ى
ي
بند يتطلب من املوظف اإلبالغ عن الرشاو أو االشسباه بذلك أو أي انتهاكات أخر لبرنامج مكافحة
الرشوة والفساد من خالل القنوات التي تحددها املؤسسة .ويستلزم ذلك ً
أيضا تحديد اإلجراءات
والقنوات التي يجب على املوظف االستعانة بها إلثارة املخاوف أو طلب املشورة .ويجب على
املؤسسة االلتزام بحماية هوية وسرية املوظف املبلغ.
بند خاص بالتعامل مع أي انتهاك لبرنامج مكافحة الرشوة بموجب اإلجراءات التأديبية .وقد يؤدي
سوء السلوك الجسيم إلى فصل املوظف.

يجب أن يكون لدى املؤسسة آلية عقوبات واححة لعدم االمتثال ملكافحة الفساد بما في ذلك إنهاء التوظيف.
يتم تشجيع املؤسسات على مراجعة خطط األجور لديهم لدمج املقاييس الثقافية والسلوكية في بطاقات األداء .فعلى سبيل املثال،
قد تنظر املؤسسة في بطاقات األداء املتوازنة إلدارة أداء املوظفين التي ّ
تقيم "ماهية األمر" و"كيفية تحقيقه".
عند تقييم أداء النزاهة ،قد تراعي املؤسسة اآلتي:





دليل على السلوك اإليجابي وااللتزام واملعرفة.
كيف ُيظهر املوظف معرفته بمدونة قواعد السلوك ،وكيف كان حضوره/أداؤه في التدريب ومعرفته بتتيب املوظف
والدليل على أن املوظف قد تصرف بنزاهة في جميع جوانب العمل.
كيف تعامل املوظف مع حوادث الرشوة إن وجدت.
ً
ً
اهتماما بالتحسين املستمر في جميع املجاالت بما يشمل برنامج مكافحة الرشوة.
ما إذا كان املوظف قد أظهر دليال أو
وقد يكون ذلك ً
مهما للوظائف املعرضة ملخاطر مرتفعة مثل أقسام املشتريات والتعاقدات والسسويق.

 5-3الهدايا والترفيه والضيافة


يمتن استخدام الهدايا والضيافة والنفقات ألغراض الرشوة .ويمتن استخدامها في حد ذاتها كرشاوي أو كتمهيد للرشوة في سبيل
اإليقاع بأحد األشخاص .كما يمتن استخدامها في بناء العالقات أو الحفاظ عليها خالل مخطط الرشوة.
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يجب أن تسناسب سياسات وإجراءات الهدايا والضيافة الخاصة باملؤسسة مع مخاطر الرشوة التي تواجهها املؤسسة ومع
طبيعة أنشطتها وحجمها وتعقيدها .كما يجب أن تكون واححة وعملية ويسهل الوصول إليها وتنفيذها وتطبيقها بفعالية.
ينبغي أن تحدد السياسات واإلجراءات متى وكيف يمتن تقديم الهدية أو الضيافة أو قبولها .وقد يتضمن هذا وضع
حدود مالية.
ً
ينبغي للمؤسسة النظر في كيفية تسجيل تفاصيل الهدايا والضيافة مركزيا .وقد تفضل بعض املؤسسات إتاحة الوصول
ً
املفتوح إلى السجل وتطلب من املوظفين ملله مباشرة بينما قد تفضل الشركات األخرى نظام إخطار للقسم املعني يسيح
املزيد من التحتم في السجل.
ينبغي للمؤسسة النظر ً
أيضا في وضع إرشادات بشأن كيفية رفض املوظفين للهدايا أو الضيافة.
بشكل
ُيعد وضع السياسة خطوة أولى ،ولتن من املهم بالقدر نفسه ،التأكد من توصيل السياسة ومراقبتها وإنفاذها
ٍ
مناسب .راجع الجدول املوح أدناه.

الهدايا والضيافة
األدوار واملسؤوليات  -التنفيذ املناسب
املوظف املسؤول عن
مكافحة الرشوة
والفساد/اللجنة الرقابية
ورؤساء األعمال
اإلدارة العليا



-

وضع عملية لتحديد الهدايا والترفيه التجاري غير املعتاد أو غير املصرح به واالنحرافات عن
حدود املوافقة ذات الصلة.
التأكد من تدريب املوظفين على السياسات بالقدر املناسب بشأن أدوارهم من حيث املحتوى
والتترار.

-

وضع ثقافة تعزز البيلة األخالقية ّ
وتحتم على املوظفين االلتزام بمعايير عالية من النزاهة.
ً
ضرب مثاال يحتذى به في االلتزام باملعايير املوضوعة لتقديم الضيافة/الهدايا والترفيه وتلقيها.

-

تستخدم املؤسسات مناهج مختلفة للهدايا والضيافة .على سبيل املثال ،قد تحظر املؤسسة ً
تماما الهدايا بينما قد تضع أخرى
ً
حدا لها شريطة وجود سجالت وموافقات ومبررات مناسبة .بغض النظر عن النهج ،فإن املبادئ التالية كما حددتها منظمة
ُ ّ
شكل هذه املبادئ مور ًدا ً
مفيدا
الشفافية الدولية ضرورية لتحديد ما إذا كانت الهدايا أو الضيافة أو النفقات مناسبة أم ال .وقد ت
للمؤسسات كجزء من مبادرات تدريب املوظفين.

الهدايا والضيافة  -اختبار املالءمة
حسن النية
بدون التزام
بدون تأثير ال داعي له
ُمقدمة في العلن
القانونية
تتفق مع تصور أصحاب

ُ
تستخدم ألسباب وجيهة :في حالة تقديم هدايا أو ضيافة ،فيجب تقديمها بوضوح كعمل تقديري ،وفي حالة
فحينلذ يجب أن تكون لغرض تجاري حسن النية
تقديم نفقات السفر،
ٍ
لن يخلق النشاط أي التزام أو توقع على املتلقي
لن ُينظر إلى النفقات على أنها مقصودة أو قادرة على تحقيق تأثير ال داعي له فيما يتعلق بمعامالت تجارية أو
مشاركة في السياسة العامة
لن يتم تقديمها في السر أو تكون غير موثقة  -إذا كان األمر كذلك ،يصبح الغرض موضع شك
متوافقة مع القوانين ذات الصلة
لن ينظر أصحاب املصلحة إلى هذا النشاط بشكل سلبي إذا تم إعالمهم به
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املصلحة
متناسبة
تتفق مع قواعد املتلقي
نادرة

قيمة اإلنفاق وطبيعته متناسبة مع املناسبة
تتوافق الهدية أو الضيافة أو سداد النفقات مع الشروط أو قواعد السلوك الخاصة بمؤسسة املتلقي
ُيعد تقديم الهدايا والضيافة أو تلقيها ً
أمرا غير متترر
بشكل مفرط بين املانح واملتلقي
ٍ

 6-3املساهمات الخيرية والسياسية وأنشطة الرعاية


ينبغي لبرنامج مكافحة الرشوة والفساد وضع سياسة وضوابط وإجراءات لإلشراف على التبرعات السياسية والخيرية .وينبغي أن
تنص هذه السياسات واإلجراءات على ما يلي كحد أدنى:
-





في جميع الظروف ،االمتثال للمتطلبات التنظيمية املعمول بها.
اشتراط عدم تقديم التبرعات السياسية والخيرية ً
ً
نقدا على اإلطالق وينبغي دائما تسجيلها في دفاتر وسجالت
املؤسسة.
النص على اإلفصاح العام عن التبرعات السياسية والخيرية ،على سبيل املثال على موقع املؤسسة أو في
تقريرها السنوي.
ً
يجب أن تخضع جميع املساهمات الخيرية والسياسية نيابة عن املؤسسة للعناية الواجبة املناسبة.
تتطلب موافقة مسبقة من اإلدارة العليا أو اللجنة املختصة ألي تبرع سياس ي أو خيري.
تتطلب ً
مزيدا من التدقيق في املساهمات في املؤسسات السياسية أو الخيرية التي تشارك فيها شخصيات
سياسية بارزة أو أقاربهم املقربين وأصدقائهم وشركائهم التجاريين.

ينبغي االحتفاظ بدفاتر وسجالت دقيقة للمساهمات وكذلك املوافقة املسبقة ذات الصلة والتي تتماش ى مع السياسات الداخلية.
بشكل عام ،ينبغي توافر املعلومات التالية عند تسجيل املساهمات:
ٍ
تأكيد املوافقات الالزمة؛
 االسم الكامل للمستفيد؛العنوان املسجل للمستفيد (أي املدينة والبلد)؛
 األطراف الرئيسية ذات الصلة؛املكان الرئيي ي لعمليات املستفيد؛
 رقم تسجيل املستفيد؛ حساب السسوية؛ مبلغ املساهمة؛ وصف املساهمات؛ الجدوى االقتصادية.ينبغي للمؤسسة ً
أيضا االحتفاظ بسجالت كاملة بخصوص العناية الواجبة التي أجريت على املستفيد بما في ذلك الفحص ازاء
برامج العقوبات والحظر واإلعالم السلبي .ويشمل نطاق العناية الواجبة ً
أيضا األشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون/يتحتمون في
املستفيد (حيث يكون املستفيد شخصا اعتباريا) ،على سبيل املثال ،أعضاء مجلس اإلدارة واملفوضين بالتوقيع واملالتين.
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االعتبارات االخالقية

ً
وفقا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( ،)OECDقد تساعد االعتبارات التالية املؤسسات على رسم الخط الفاصل بين املساهمات
السياسية والخيرية املشروعة والفساد .مرة أخرى ،يمكن استخدام هذا كمورد لتدريب املوظفين املعنيين.

 -1ينبغي أن تأخذ مؤسستك سبب التبرع واألثر املتوقع بعين االعتبار .هل التبرع تعبير بسيط عن الدعم املالي؟ أو هل تهدف املساهمة
إلى التأثير أو يمتن تصورها بشكل معقول للتأثير على موضوعية املستلم أو استقالليته في اتخاذ قرار لصال مؤسستك؟ هل يمتن
أن يؤثر هذا التبرع أو ُينظر إليه بشكل معقول على أنه يؤثر على نسيجة املعامالت التجارية أو يؤدي إلى ميزة غير مناسبة؟
 -2ينبغي أن تسساءل مؤسستك عن توقيت التبرع .قد يكون التبرع غير مناسب عندما يتم اتخاذ القرارات السياسية املتعلقة
بمؤسستك من قبل الجهات العامة ذات الصلة .هل يرتبط التبرع بصفقة تجارية محتملة؟
ً
ً
مناسبا ً
نظرا لقدرة املتلقي الفعلي في املؤسسة السياسية أو الخيرية ،خاصة عندما
 -3يجب أن تسساءل مؤسستك عما إذا كان التبرع
ً
يتعلق األمر بمسؤولين عموميين .في هذا الصدد ،يمتن للمؤسسة أيضا الرجوع إلى سياسة تضارب املصال الخاصة بها.
 -4ينبغي ملؤسستك فحص قيمة وتترار التبرع واالمتثال للحد املسموح به بموجب السشريعات ذات الصلة (حيثما ينطبق).
-5

إذا كان التبرع يتعلق بأطراف أخرى أجنبية أو حدث في الخارج ،فيجب مراعاة السشريعات في تلك الدولة.

ينبغي تطبيق تدابير مماثلة على أنشطة الرعاية .كما ينبغي أن يكون لدى املؤسسة سياسة وإجراءات رعاية تتطلب تطبيق ضوابط قائمة على
املخاطر بما في ذلك موافقات اإلدارة العليا والعناية الواجبة الشاملة على الطرف الخاضع للرعاية واألفراد املسيطرين ،باإلضافة إلى التوثيق
املناسب وحفظ السجالت.

 7-3اإلبالغ عن االنتهاكات ( آلية اإلنذار املبتر ) Whistleblowing





ينبغي تشجيع املوظفين على اإلبالغ الفوري عن أي انتهاكات لقواعد السلوك والسياسات املعمول بها واالنتهاكات املحتملة للقوانين
ً
وتحقيقا لهذه الغاية ،ينبغي للمؤسسة إنشاء قنوات وبروتوكوالت إبالغ واححة لإلبالغ
واللوائح املعمول بها وأي سوء سلوك آخر.
بشكل مناسب.
عن أي سلوك مشكوك فيه وضمان اإلعالن عن هذه البروتوكوالت
ٍ
إن نقطة البداية األساسية ألي إطار عمل فعال لإلبالغ عن املخالفات هي الدعم "من أعلى" في شكل تأييد صريح وعملي (من
خالل ،على سبيل املثال ،البيانات الداعمة وزيادة الوعي) من مجلس اإلدارة واملديرين التنفيذيين واإلدارة العليا.
ينبغي أن يكون لدى املؤسسة سياسة واححة لإلبالغ عن املخالفات والتي يمتن أن تكون سياسة قائمة بذاتها أو مضمنة في
سياسة ذات مستوى أعلى ذات صلة مثل مدونة قواعد السلوك الخاصة باملؤسسة .ينبغي أن تسسم أي سياسة لإلبالغ عن
املخالفات بالوضوح والبساطة وسهولة الفهم .فيما يلي بعض النصائح بشأن ما ينبغي أن تتضمنه السياسة:

-

شرح ماهية اإلبالغ (الية االنذار املبتر)  ،ال سيما فيما يتعلق باملؤسسة
شرح واح إلجراءات املؤسسة للتعامل مع اإلبالغ عن االنتهاكات ،ويمتن إيصال ذلك من خالل التدريب
االلتزام بتدريب املوظفين على جميع مستويات املؤسسة فيما يتعلق بنظام اإلبالغ وسياسة املؤسسة
بشكل مسسق وعادل
االلتزام بالتعامل مع جميع حاالت اإلفصاح
ٍ
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-

-

•
•

ُ
االلتزام باتخاذ جميع الخطوات املعقولة للحفاظ على سرية املبلغين عن املخالفات حيثما طلب ذلك (ما لم يتن
ً
مطلوبا بموجب القانون أو أمر من املحتمة كسر تلك السرية)
فترة عن التعليقات التي قد يتلقاها املبلغون
شرح مفاده أن املبلغين املجهولين لن يتمتنوا في العادة من استالم التعليقات (  ) feedbackوأن أي إجراء يتم
ً
اتخاذه للنظر في االبالغ قد يكون
محدودا .قد يسعى املبلغون املجهولون للحصول على تعليقات من خالل موعد
هاتفي أو باستخدام عنوان بريد إلتتروني مجهول.
االلتزام بالتأكيد على أن االنتقام من املبلغين عن املخالفات أمر غير مقبول .حيث سيتم التعامل مع أي حاالت
انتقام على محمل الجد وإدارتها بشكل مناسبُ .ويقصد باالنتقام أي عمل من أعمال التمييز أو األخذ بالثأر أو
املضايقة أو االنتقام أو التهديد أو أي إجراء ُمتخذ ضد املبلغين عن املخالفات من قبل موظفين آخرين ألن املبلغ عن
املخالفات قد كشف عن سوء السلوك.
فترة عن اإلطار الزمني للتعامل مع أي حاالت إفصاح تمت إثارتها.
توضيح أن املبلغين عن املخالفات ال يحتاجون إلى تقديم دليل فعلي للمخاوف املثارة طاملا أثيرت القضايا بحسن نية.

يجب على املؤسسة ً
أيضا تسجيل عدد حاالت اإلبالغ عن املخالفات التي تتلقاها وطبيعتها واالحتفاظ بسجالت لتاريخ ومحتوى
التعليقات املقدمة إلى املبلغين عن املخالفات وإجراء استطالعات منتظمة للتأكد من رضا املبلغين عن املخالفات.
من الضروري ً
أيضا مراقبة أي تغييرات في ظروف املبلغين عن املخالفات .على سبيل املثال ،يجب التحقيق في نقل أو تخفيض
تقييم أداء املبلغين عن املخالفات السسبعاد احتمال وقوع األفعال االنتقام.

اإلبالغ عن االنتهاكات (آلية اإلنذار املبتر )  -عناصر هامة

من الذي يتوجب عليه
اإلبالغ؟

ما هو نطاق النشاط
الواجب اإلبالغ عنه؟

يجب أن تحدد املؤسسة بوضوح نطاق من يمكنه استخدام قناة اإلبالغ عن االنتهاكات وتلقي الحماية
منها.
ً
 احرص على توسيع نطاق اإلبالغ كي ال يشمل فحسب املوظفين ولتن أيضا املوظفين السابقين
والعمالء واألطراف الثالثة.


لتمتين اإلبالغ من طرف ثالث ،قد تفتر املؤسسة في تحديث موقعها اإللتتروني عن طريق نشر
بيان يوح التزامها بالسلوك األخالقي وتشجيع اإلبالغ عن أي سوء سلوك لوحظ فيما يتعلق
باملؤسسة من قبل أي طرف خارجي.

ينبغي على املؤسسات تحديد أنواع املسائل التي يمكن إثارتها من خالل هذه القناة مع توفير األمثلة.
ينبغي للمؤسسات االهتمام بالتمييز بين شكاوى اإلبالغ عن االنتهاكات (التي تؤثر على العمالء أو أفراد
الجمهور أو املؤسسة) والشكاوى الشخصية (املتعلقة بسوء املعاملة الشخصية) ،والتي يمكن أن
تخضع إلجراء شكاوى منفصل.


يتم تشجيع املؤسسات على أن تتطلب اإلبالغ عن أي سلوك مشكوك فيه بما في ذلك انتهاكات
حقوق االنسان وليس فقط انتهاكات القوانين واللوائح والسياسات واإلجراءات الداخلية ألن
القوانين واللوائح والسياسات ال يمتنها تغطية جميع الظروف.



يتم تشجيع املؤسسات على تقديم إرشادات مستمرة (من خالل التدريب أو رسائل التوعية) عن
كيفية معالجة املعضالت األخالقية وتحديد السلوك املشكوك فيه.
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ما هي أفضل قنوات اإلبالغ؟

ينبغي للمؤسسات الحرص على تجنب ردع املبلغين الذين يقدمون شكاوى بحسن نية ،حتى لو
تبين أنها غير صحيحة.

شفهيا أو ً
ً
خطيا أو عبر خط ساخن
يجب أن تحدد املؤسسة كيفية اإلبالغ ،سواء كان يجب رفعه
مخصص أو منصة ويب .وبالتالي ،ينبغي للمؤسسة النظر في قضايا مثل إمكانية الوصول واملناطق
ً
الزمنية واللغة (خاصة في حالة الشركات التي لها تواجد في عدة دول).
 يجوز للمؤسسات جعل قسم االمتثال هو أول وجهة اتصال ملن يثيرون مخاوف أو تعيين شخص
أو لجنة متخصصة لتتحمل مسؤولية تلقي التقارير والتعامل معها .قد يستعينون ً
أيضا بمصادر
خارجية بالرجوع الى مقدم خدمات خارجي ،مثل خطوط املساعدة لإلبالغ عن املخالفات أو
الخطوط الساخنة واملشورة أو يستخدمون مجموعة من العناصر الداخلية والخارجية.
ً
 داخل املؤسسات املالية ،عادة ما تتم إدارة قنوات اإلبالغ عن الفساد من خالل قسم االمتثال
أو الشؤون القانونية أو املوارد البشرية أو التدقيق .بالنسبة للمؤسسة األصغر ،قد تشمل
القنوات ً
أيضا املدير العام.
 من األفضل ً
دائما تزويد املبلغين بقنوات إبالغ متعددة .سيؤدي ذلك إلى تفادي أي تضارب في


املصال في حال كان االنتهاك يتعلق بالدائرة التي يتم اإلبالغ عنها.
من املفيد ً
أيضا إتاحة وسائل مختلفة لإلبالغ ،مثل املكاملات الهاتفية والبريد اإللتتروني وما إلى
ذلك.



كيف يتم التعامل مع
الحوادث املبلغ عنها؟



ينبغي للمؤسسة املحافظة على إجراءات واححة لضمان التعامل مع عمليات اإلفصاح بشكل
مناسب مع حل املشتالت واتخاذ اإلجراءات العالجية املناسبة في الوقت املناسب.
ينبغي أن تتطلب اإلجراءات أن يتم اإلقرار بجميع التقارير وتسجيلها والتحقيق فيها دون تأخير ال
داعي له ،شريطة أن يتم اعتبار التقرير بحسن نية (أي االعتقاد الصادق بأن اإلفصاح صحيح).
ً
ممتنا (مع األخذ في االعتبار ،على سبيل املثال ،الحاجة إلى تحقيق التوازن بين
حيثما كان ذلك
مصال الطرف الذي يتم رفع االدعاءات ضده) ،ينبغي إطالع املبلغين عن املخالفات على التقدم
املحرز في التحقيق .حيث ينبغي إبالغهم بالجدول الزمني ونتائج التحقيق.

 ومن األهمية بمكان وضع إجراءات تشغيل واححة للتعامل مع املخاوف املثارة والتحقيق فيها.
وينبغي أن توح هذه اإلجراءات الحد األدنى من املعايير بما في ذلك ما يتعلق بالعدالة
واإلفصاح عن تضارب املصال املحتمل وسرية التحقيق وتقديم التقارير إلى مجلس اإلدارة
وإغالق الحالة بالشكل املناسب واالحتفاظ بالسجالت.
ً
ُيعد توفير التدريب املستمر والوعي على جميع مستويات املؤسسة أمرا بالغ األهمية لتطوير ثقافة داعمة
ومنفتحة.
فيما يلي بعض األفكار بشأن كيفية الترويج لقناة اإلبالغ عن االنتهاكات:
كيف يتم الترويج لقناة
اإلبالغ عن االنتهاكات؟

•

عقد جلسة للموظفين أو في املؤسسات األكبر قيام املديرين بعقد اجتماعات مسسقة للفرق
التي يديرونها



إتاحة سياسة اإلبالغ عن الفساد عبر اإلنترانت



تعيين موظف مسؤول عن برنامج مكافحة الفساد يتولى ضمن امور اخرى تعزيز االلتزام
بتقدير املبلغين عن الفساد وحماية املبلغين داخل املؤسسة



استخدام امللصقات الترويجية في جميع أرجاء املبنى
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تضمين السياسة في حزم التعريف للموظفين الجدد



تضمين السياسة في كتيبات املوظفين وعقودهم

 8-3األطراف الثالثة


تشير العالقات مع األطراف الثالثة إلى العالقات التي قد تتحمل فيها املؤسسة املسؤولية و/أو قد تتعرض ملخاطر السمعة في حالة
تورط الطرف الثالث في نشاط فاسد أو غير قانوني.



تشمل األنشطة داخل النطاق املنتجات والخدمات التي يتم االستعانة بمصادر خارجية لها واستخدام االسسشاريين املستقلين
وخدمات معالجة املدفوعات والخدمات التي تقدمها الشركات التابعة والشركات الفرعية واملشاريع املشتركة والتيانات التي تمنح
حق االمتياز لسمات املؤسسات.
ً
ينبغي للمؤسسة تجنب التعامل مع أطراف ثالثة معروفة أو مشكوك فيها بشكل معقول بدفع أو تلقي الرشاوي .وتحقيقا لهذه
الغاية ،ينبغي للمؤسسة تطبيق إجراءات العناية الواجبة املناسبة لألطراف الثالثة بما في ذلك فحص األسماء والنزاهة والتحقق
ً
من عدم االنخراط بأنشطة الفساد؛ وال يجوز التعامل مع أطراف ثالثة جديدة إال إذا اجتازوا مراجعات العناية الواجبة .عالوة
كاف.
على ذلك ،يجب تسجيل نتائج عملية العناية الواجبة وتوثيقها بشكل ٍ
ينبغي أن تتطلب جميع االتفاقيات مع األطراف الثالثة موافقة مسبقة من اإلدارة العليا .ومع ذلك ،ينبغي أن يسناسب مستوى
ً
وتحقيقا لهذه الغاية ،ينبغي للمؤسسة نشر
املوافقة مع مستوى املخاطر املقدمة ومستوى أهمية االرتباط مع الطرف الثالث.
مصفوفة موافقة واححة تتطلب موافقة لجنة خاصة تشتمل على الوظائف الرئيسية (مثل قسم املخاطر واملشتريات والتمويل)
إلجراء االرتباطات مع األطراف الثالثة التي تمثل أهمية خاصة.





التعامل مع األطراف الثالثة /األشخاص املرتبطين/األطراف املتعاقدة
يجب بذل العناية الواجبة املتخذة على أساس املخاطر مع األخذ في االعتبار طبيعة النشاط ومستوى االعتماد ودولة تسجيل/تشغيل الطرف
الثالث ومستوى اإلشراف الذي يخضع له وهيكل ملتيته بما في ذلك وجود أي موظف عمومي .يجب بذل العناية الواجبة املعززة للترتيبات
التي تمثل مخاطر أعلى.
العناية الواجبة
االعتيادية




التعرف على الطرف الثالث وقطاع األعمال والسمعة والتحقق من صحة أوراق اعتمادهم
وخلفياتهم.
ً
تجاريا واإلنترنت عن معلومات سلبية عن الطرف
البحث في قواعد البيانات االستخباراتية املتوفرة
الثالث بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق االنسان.



التأكد من طبيعة الخدمة املراد أداؤها والتحقق من أن هذه الخدمة ضرورية وأن أي مدفوعات
أو مزايا مقترحة تسناسب مع تلك الخدمات.



تحديد تضارب املصال املحتمل أو الفعلي ومخاطر السمعة.



تحديد الشبكات والعالقات مع الجهات التي تمثل مخاطر مرتفعة (مثل األشخاص ذوي املراكز
السياسية الحساسة).



تحديد موقع الطرف الثالث وما إذا كانت األنشطة عبر الحدود متوقعة.
تحديد ما إذا كان الطرف الثالث سيكون على اتصال باملسؤولين العموميين (األشخاص ذوي
املراكز السياسية الحساسة) طوال فترة تقديم الخدمات.



التأكد من أن مبلغ املقابل أو الدفع املقترح يسناسب مع املهام املطلوبة ويتوافق مع أسعار السوق.
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العناية الواجبة
املعززة



إجراء عمليات بحث إضافية في الخلفية واملزيد من الفحص.



اجراء املزيد من التقص ي للتحقق من سلوك الطرف الثالث في املاض ي.
التحقق من صحة الطلبات املباشرة للحصول على املعلومات (التحقق من املراجع) والتحقق من
املعلومات بالرجوع الى مصادر رسمية.



تحديد الوضع املالي ومصداقية الطرف الثالث ،وبقدر اإلمكان ،ما إذا كان لدى أي موظف عام
مصلحة أو عالقة مع الطرف الثالث.



التأكد من أن الطرف الثالث لديه سجل واح ومثبت في مجال تقديم الخدمة.



البحث عن أي أخبار سلبية تمس السمعة تتعلق بالطرف الثالث.





ينبغي ً
أيضا خضوع األطراف الثالثة الحالية لرصد معقول ومتناسب بما في ذلك العناية الواجبة املناسبة لسمعة وقدرة الطرف
الثالث حيث قد تحدث أحداث سلبية بعد مرحلة التعاقد.



ُ
ال ُتدفع مكافآت الطرف الثالث ً
نقدا وال تدفع إال في ( )1بلد التأسيس للطرف الثالث  ،أو ( )2البلد الذي يقع فيه مقره الرئيي ي،
أو ( )3بلد إقامته ،أو ( )4بلد تنفيذ املهمة.



ينبغي للمؤسسة الحفاظ على رقابة كافية على العالقة مع األطراف الثالثة ،وتحتفظ على وجه الخصوص بسجل لألسماء،
ً
متاحا للتفتيش واملراجعة من قبل وظيفة التدقيق الداخلي في
وشروط املشاركة واملدفوعات .ينبغي أن يكون هذا السجل
املؤسسة.



يجب أن تفرض االتفاقات مع شركاء األعمال واألطراف الثالثة التزامات باالمتثال الكامل للقوانين واللوائح مع التركيز بشكل
خاص على مكافحة الرشوة والفساد وانتهاكات حقوق االنسان .عالوة على ذلك ،يجب أن توفر االتفاقيات الحق للمؤسسة في
التحرر من الترتيب التعاقدي في حالة انتهاك الطرف الثالث للقوانين واللوائح بما في ذلك ما يتعلق بمكافحة الفساد والرشوة.

 9-3تقييم املخاطر
من أجل دعم فعالية إطار عمل مراقبة برنامج مكافحة الرشوة والفساد ،يعد تحديد وتقييم مخاطر الرشوة والفساد أمر ضروري للغاية.
ً
عملية تقييم مخاطر مكافحة الفساد ليست تحقيقا .أيضا ،ال يهدف تقييم املخاطر الى التشف عن جميع األنشطة الفاسدة التي قد تحدث
ولتن لتقييم البيلة الرقابية للتخفيف من مخاطر الفساد .هذه العملية أقرب إلى التدقيق منها إلى التحقيق.
يتضمن تقييم املخاطر أربعة عناصر أساسية.


مراجعة أعمال املؤسسة لتحديد وفهم مخاطر الفساد األكثر أهمية.



مراجعة الوضع الحالي لبرنامج املؤسسة الحالي ملكافحة الفساد.



اجراء "تحليل الفجوات" في البرنامج الحالي مقابل مخاطر مكافحة الفساد املحددة.
ً
اصدار توصيات لتحسين البرنامج على أساس املمارسات الرائدة ليس هذا فحسب ولتن أيضا على أساس ما هو عملي بالنسبة
للمؤسسة لغايات تحقيق االمتثال.
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إجراء تقييم املخاطر
األنشطة الرئيسية في تقييم املخاطر هي:

ما هي الخطوات الرئيسية؟



 مراجعة املعامالت أو اختبارها لفهم أو توضيح املسائل بشكل أكبر.
ً
 رفع النتائج إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة ،عادة من خالل التقارير املتتوبة بالنتائج
والتوصيات.
يجب أن تغطي عملية تقييم املخاطر املدخالت املختلفة لكل عمل ،بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر
ما يلي:


األطراف الثالثة بما في ذلك املوردين واملسسشارين واالسسشاريين؛
األشخاص ذوي املراكز السياسية الحساسة؛



الشركات الخارجية؛



التفاعالت الحكومية؛



عمليات االندماج واالستحواذ؛



التبرعات الخيرية وجمع التبرعات؛



الهدايا والترفيه؛



مخاطر املوظف؛



مخاطر الشراء؛



مخاطر الخدمات/املنتجات؛



مخاطر العميل؛



مخاطر املؤسسة؛



مخاطر الدولة؛



نوع العميل/املشروع أو النشاط التجاري؛



مخاطر القطاع؛



التوظيف الداخلي ومكافآت املوظفين والتدريب.



ما هو النطاق؟

إجراء مقابالت مع املوظفين املختارين.
الحصول على املسسندات وغيرها من األمور املالية واالستداللية ومراجعتها.

يجب مراجعة تقييمات املخاطر وتحديثها بانتظام مع تطور مخاطر الرشوة والفساد الداخلية والخارجية.
كيفية املحافظة على
ً
أوال بأول
التحديث

يمتن إجراء التحديث على تقييمات املخاطر عند تطبيق املنتجات أو األعمال التجارية الجديدة أو صدور
املتطلبات القانونية أو التنظيمية الجديدة .كما يمتن إجراء املراجعات الدورية على أساس نصف سنوي
لتقييم فعالية وكفاءة عملية تقييم املخاطر الحالية.
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عند إجراء تقييم املخاطر ،ينبغي على املؤسسة تطبيق نهج شامل يأخذ في االعتبار كال من مخططات الرشوة املحتملة في جميع وظائفها
وكذلك العوامل الخارجية التي تؤثر على مستوى املخاطر املقدمة .األمثلة أدناه:

مخططات الرشوة
الخزينة



الرشاوي املقدمة للحصول على معلومات داخلية بشأن ورقة مالية أو سند

املشتريات والعقود



املوارد البشرية



العقود املمنوحة ملورد يدفع بعد ذلك إكرامية
ُ
رشاوي تدفع ملوظفي املوارد البشرية للتأثير على قرارات التوظيف والتعيينات والترقيات



املوارد البشرية متواطلة مع املبيعات والسسويق لصال توظيف أقارب العمالء

عمليات االندماج واالستحواذ



الرشوة للحصول على معلومات داخلية ،وتقديم شروط مواتية
عوامل خارجية

مخاطر الدولة



هل هناك تصنيف للدول تبعا ملستوى مخاطر الفساد التي تمثلها؟ على سبيل املثال ،مع
األخذ في االعتبار نتائج مؤشر الفساد السنوي للدول الصادر عن منظمة الشفافية الدولية
1؟

املوظفون العموميون



هل هناك فحص مناسب للعمالء واألطراف الثالثة ازاء قوائم األشخاص املعرضين
للمخاطر بحتم عملهم 2؟ هل تطبق املؤسسة العناية الواجبة املعززة للعمالء واألطراف
الثالثة املصنفة كأشخاص معرضين للمخاطر بحتم عملهم ؟

أفضل املمارسات



هل هناك عملية لقياس ممارسات املؤسسة مقابل أفضل املمارسات الدولية؟

املتطلبات التنظيمية املتطورة



هل هناك عملية لتسبع مستجدات املتطلبات التنظيمية في البلدان التي تمارس فيها
املؤسسة أعمالها وكذلك البلدان األخرى التي قد تصدر تشريعات تطبق خارج حدود الدولة
املصدرة؟

املرجع :استبيان تقييم مكافحة الرشوة والفساد الصادر عن مجموعة االمتثال ملكافحة الجرائم املالية في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا .انقر فوق الرابط للعرض .www.menafccg.com :تم تصميم االستبيان ،الذي طورته لجنة العمل الفنية التابعة ملجموعة االمتثال
ملكافحة الجرائم املالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،لتوفير أداة شاملة لتقييم الوظائف الرئيسية في مؤسستك فيما يتعلق
بضوابط مكافحة الرشوة والفساد .سيمتن هذا التقييم من تحديد الثغرات الرئيسية بغرض معالجة وتعزيز برنامج مكافحة الرشوة والفساد
الشامل بما في ذلك التوثيق املناسب.

 1مؤشر الفساد السنوي للدول الصادر عن منظمة الشفافية الدولية يصنف الدول ً
بناء على نظرة الخبراء ومديري األعمال إلى القطاع العام في الدولة .وهو
مؤشر مركب ،وهو مزيج من  13دراسة استقصائية وتقييم للفساد ،تم جمعها من قبل مجموعة متنوعة من املؤسسات ذات السمعة الطيبة .يعتبر هذا
ً
استخداما في جميع أنحاء العالم.
املؤشر أكثر مؤشرات الفساد
2
األشخاص ذوي املراكز السياسية الحساسة هم األفراد الذين تم تكليفهم أو تم تعيينهم بوظائف عامة بارزة على سبيل املثال رؤساء الدول أو الحكومات
وكبار السياسيين وكبار املسؤولين الحكوميين والقضائيين أو العستريين باإلضافة إلى أفراد أسرهم وشركائهم املقربين.
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بالنسبة للمؤسسات الدولية ،قد يشمل نطاق االستبيان الشركات التابعة ،والشركات الفرعية ،وما إلى ذلك في حالة وجود ممارسات مماثلة
لديها .خالف ذلك ،ستحتاج املؤسسة إلى إكمال االستبيان لكل كيان على حدة.

 10-3الضوابط املالية الداخلية
تم تصميم الضوابط الداخلية بشكل عام لتوفير تأكيد معقول بأن العمليات فعالة ،وأن التقارير املالية موثوقة ،وأن املؤسسة تمتثل للقوانين
واللوائح .تشمل أمثلة الضوابط الداخلية الفصل بين الواجبات ،وتفويض املعامالت ،واالحتفاظ بالسجالت ،واإلشراف على العمليات،
والضمانات املادية ،وأمن تتنولوجيا املعلومات .فيما يتعلق بشكل خاص بـبرنامج مكافحة الرشوة والفساد ،تحتاج املؤسسة إلى ضمان ما يلي
كحد أدنى:
•

ينبغي أن تحظر سياسة املؤسسة ً
تماما االحتفاظ باألموال أو األصول غير املفص عنها أو غير املسجلة ألي غرض والسجالت التي
تخفي أي جانب من جوانب املعاملة أو تحرفه.

•

ً
ً
مناسبا ،ويجب تسجيلها في الوقت املناسب ،ويجب تسجيلها بدقة
تفويضا
يجب أن يكون لكل معاملة وتصرف في أصول املؤسسة
من حيث املبلغ وفترة املحاسبة والتصنيف املحاسبي ويجب أن تعتس بدقة جوهر الصفقة والغرض منها.

•

كليا أو ً
يجب أن تضمن املؤسسة عدم الدخول في أي معاملة تتطلب إجراء إدخاالت أو سجالت خاطلة أو وهمية ً
جزئيا .لن يتم
إنشاء أو االحتفاظ بأرصدة محاسبية ليس لها دعم مسسندي أو ليس لها أساس معقول في الواقع.

•

يجب أن تخضع املمارسات املحاسبية وحفظ السجالت لعمليات تدقيق منتظمة للتحقق من االمتثال.

 11-3املراقبة املستمرة ورفع التقارير التي تتضمن املعلومات اإلدارية املجدية


املراقبة املستمرة ضرورية لضمان استمرار برنامج مكافحة الرشوة والفساد في العمل على النحو املنشود والتخفيف بشكل فعال
من أي مخاطر ناشلة .ولتحقيق هذه الغاية ،تحتاج املؤسسة إلى ضمان إسناد مسؤولية واححة للمراقبة املستمرة للجوانب
املختلفة لبرنامج مكافحة الرشوة والفساد.



يجب دمج أنشطة املراقبة واملراجعة ضمن األدوار واملسؤوليات الحالية للموظف املسؤول عن مكافحة الرشوة والفساد أو اللجنة
الرقابية أو الشخص املسؤول .يتولى املوظف املسؤول عن مكافحة الرشوة والفساد أو اللجنة الرقابية أو الشخص املسؤول ما يلي:
-

التأكد من اتباع جميع وحدات األعمال عمليات الحد من الرشوة والفساد.
جمع وتحليل املالحظات من وحدات العمل فيما يتعلق بسنفيذ السياسات واإلجراءات ،واالنتهاكات أو الثغرات التي
تمت مواجهتها.
مراجعة وإبالغ املعلومات اإلدارية ( )Management Informationبشكل دوري ومعلومات االتجاهات إلى اإلدارة العليا
ومجلس اإلدارة.
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إن اإلبالغ املناسب من خالل املعلومات اإلدارية املجدية هو أمر مطلوب من أجل دعم اإلدارة العليا في تحقيق دورها بشأن
ّ
التخفيف من مخاطر الرشوة والفساد .ينبغي للمعلومات اإلدارية الكافية أن تمتن اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة من أداء مهامهما
من خالل تضمين نظرة عامة على مخاطر الرشوة والفساد التي تواجهها املؤسسة ،ووجود األنظمة والضوابط وفعاليتها للتخفيف
من تلك املخاطر والتطورات القانونية والتنظيمية.



قد تتضمن املعلومات اإلدارية الضرورية لإلشراف املناسب على برنامج مكافحة الرشوة والفساد ،على سبيل املثال ال الحصر ،ما
يلي:
-

حجم تحقيقات الفساد والرشوة للموظفين الداخليين
ممارسات التوظيف
معدل إتمام تدريبات مكافحة الرشوة والفساد
عدد األشخاص الثالثة التي تم التعاقد معها وتلك التي تم رفضها ،وعدد اإلنذارات املرفوعة
عدد وقيمة الهدايا وبنود الضيافة املستلمة واملقدمة
النسبة امللوية لراتب املوظف املستلم كمكافأة
عدد االنتهاكات املبلغ عنها،
تحليل مؤشرات اإلبالغ عن االنتهاكات ضمن املؤسسة.

 12-3عمليات التدقيق واملراجعات


يجب أن تخضع سياسة مكافحة الرشوة والفساد والوثائق الرئيسية األخرى للمراجعة من قبل املوظف املسؤول/اللجنة على
أساس سنوي .ينبغي ً
أيضا مراجعة هذه األمور على أساس مخصص عند تحديد أي تغيير جوهري في األعمال .يجب تحديد تأثير
هذه التغييرات على أساس كل حالة على حدة من خالل السشاور بين املوظف املسؤول/اللجنة وخطوط العمل ،مع اتخاذ أي إجراء
عالجي حسب الضرورة.



ينبغي ً
أيضا أن يخضع برنامج مكافحة الرشوة والفساد ملراجعة مستمرة للتحقق من صحته من قبل وظيفة التدقيق الداخلي.
يوح الجدول التالي نطاق املراجعة املوص ى به:

عمليات تدقيق ومراجعات برنامج مكافحة الرشوة والفساد

املدفوعات النقدية

 اختبار املدفوعات النقدية للبائعين املختارين.
 الحصول على جدول مدفوعات ملخص حسب البائع مع إجمالي املبالغ التي أنفقها البائع للسنة قيد
املراجعة.
 مراجعة أسماء البائعين وحجم الدوالر حسب البائع ،وتحديد عينة من البائعين من ملخص مصروفات
املورد .يجب أن يتم اختيار البائعين على أساس تقديري ملراعاة حجم األعمال ونوع البائع واملخاطر
املحتملة للرشوة والفساد املرتبطة باملورد وعوامل أخرى ،والحصول على تفاصيل املدفوعات للبائعين
املختارين.
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املقابالت

املدفوعات إلى
وسطاء مبيعات
الطرف الثالث

املزيد من االختبارات

اختبار املعامالت

 إجراء مقابالت مع األفراد في املناصب الرئيسية ذات الصلة باالمتثال ملكافحة الفساد بما يشمل قسم
االمتثال ،وتطوير األعمال ،والشؤون القانونية  ،والتمويل/املحاسبة ،ووكالء/مندوبي املبيعات ،والخزينة،
والسسويق.
 الغرض األساس ي من املقابالت هو تقييم معرفة املوظف وفهمه لبرنامج مكافحة الرشوة والفساد
ومتطلبات االمتثال لسياسة املؤسسة.

 مراجعة ملخص ملدفوعات الفترة قيد املراجعة واختيار عدة موردين إلجراء مزيد من االختبارات.
 يجب أن تتضمن املسسندات املطلوبة املسسندات الداعمة للعناية الواجبة املتخذة بشأن الوسطاء
والعقود ومعلومات املعامالت واملسسندات الداعمة ذات الصلة بالطرف الثالث.
ً
اعتمادا على مستوى
 يمتن طلب املدفوعات واملبالغ املدفوعة ألطراف ثالثة على أساس العينات،
املدفوعات وعددها.
ً
اعتمادا على ملف تعريف املخاطر:
يمتن أن تتضمن مجاالت االختبار اإلضافية أثناء املراجعة املجاالت التالية،
 حسابات املصروفات النثرية (بما في ذلك السلف النقدية من املصروفات النثرية).
 نفقات سفر املوظفين.
 الهدايا والوجبات واألنشطة الترفيهية.
 أنشطة املقاصة.
 الرقابة الحكومية (التراخيص والتصاريح والغرامات والسسويات).
 التبرعات الخيرية أو السياسية.
 سجالت الرواتب.

 الحصول على املسسندات الداعمة وتحليلها للمعامالت املختارة ملجاالت االختبار ذات الصلة .يجب أن
تختبر هذه املراجعة التوثيق املناسب لطبيعة وغرض املعامالت ،واملوافقات على الدفع ،واالتفاق مع
العقود األساسية ،والسسجيل املناسب للمعاملة في الدفاتر والسجالت.
 قد تتضمن املسسندات الداعمة للمدفوعات الفاتورة وإثبات الدفع واملسسندات الداعمة األخرى.
 بالنسبة للمدفوعات لوسطاء مبيعات الطرف الثالث ،يجب على فريق التدقيق ً
أيضا اختبار االمتثال
للعقود املبرمة مع هذه الجهات وما إذا كان قد تم إجراء العناية الواجبة باستخدام التدقيق على أساس
العينة.
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 0-4امللحق
 1-4استبيان تقييم مكافحة الرشوة والفساد الصادر عن مجموعة االمتثال ملكافحة الجرائم املالية في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا
انقر فوق الرابط للعرضwww.menafccg.com :

 2-4املراجع والروابط املفيدة


اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
حالة التصديق:
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html



قانون مكافحة الرشوة في اململتة املتحدة  -إرشادات بشأن اإلجراءات التي يمتن للمؤسسات التجارية
وضعها ملنع األشخاص املرتبطين بها من الرشوة
http://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf



القانون األمريكي ملمارسات الفساد األجنبية  -دليل املوارد الصادر عن وزارة العدل
https://www.justice.gov/criminal-fraud/fcpa-resource-guide



منظمة الشفافية الدولية  -الدليل العالمي ملكافحة الفساد
https://www.antibriberyguidance.org/



منظمة الشفافية الدولية  -مؤشر الفساد للدول للعام 2019
https://www.transparency.org/en/cpi/2019



القانون البريطاني ملكافحة العبودية الحديث للعام 2015
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted
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مجموعة االمتثال ملكافحة الجرائم املالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

مجموعة االمتثال ملكافحة الجرائم املالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هي جهة تطوعية تسعى إلى تحقيق عمل
ً
جماعي في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في املنطقة .تضم املجموعة  13مصرفا من تسعة بلدان في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،منها البحرين ومصر واألردن والكويت ولبنان وعمان وقطر واململتة العربية السعودية واإلمارات
العربية املتحدة .ويترأس املجموعة السيد /وسام فتوح األمين العام التحاد املصارف العربية .يشغل السيد مايكل ماتوسيان -
وهو مؤسس املجموعة ورئيس ادارة االمتثال لدى البنك العربي  -منصب نائب الرئيس.
www.menafccg.com
يرجى إرسال أي استفسارات إلىinfo@menafccg.com :
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