نزاهـة

نشرة دورية لرفع الوعي بمخاطر المخالفات واالحتيال تصدر عن وحدة
النزاهة والمساءلة في جهاز أبوظبي للمحاسبة.
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معًا نحمي المال العام
فــي كل عــام ،يتســرب مــا يــوازي  3.6تريليــون دوالر أو
خمســة بالمائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي
من خالل الرشــاوى والفســاد ،حيث يتم دفع  1تريليون
دوالر كرشــوة ســنويًا ،في حين يتم سرقة  2.6تريليون
دوالر أخــرى بســبب الفســاد ،نقــ ً
ا عن الســيد /أنطونيو
غوتيريــس األميــن العــام لألمــم المتحــدة والــذي اعتبــر
الفســاد اعتداء على قيم األمم المتحدة ،حيث أنه يحرم
المجتمعــات من المــدارس والمستشــفيات وغيرها من
الخدمــات الحيويــة ،ويقضــي علــى االســتثمار األجنبــي
ويجرد الدول من مواردها الطبيعية.

إن أهم ما يهيئ الفرص ويســاعد على ارتكاب االحتيال
والفساد هو تخويل صالحيات وسلطات بدون محاسبة
ومراقبــة .لــذا ،فــإن قوانيــن وتشــريعات وبرامــج محاربة
الملحة ألن فائدتها
االحتيال والفساد هي من الضروريات ُ
عظيمــة حيــث أن تطبيــق نظــم رقابيــة وســن قوانيــن
وإصــدار تشــريعات ليس معناه أو يشــير فــى مضمونه
بأصابــع اإلتهام أو الشــك أو التخوين إلى القائمين على
إدارة المؤسســات أو الموظفيــن عمومًا ولكنها أســس
حمايــة ال بــد من تطبيقهــا بصرف النظر عن األشــخاص
ومــدى والئهــم وأمانتهم ،فاألشــخاص يتغيــرون ولكن
وفعالــة
برامــج الحمايــة ونظــم الرقابــة الداخليــة قويــة
ّ
وتبقى قيد التطبيق بغض النظر عن األشخاص.

إن الثروة الحقيقية
هــي العمــل الجــــاد
المخلــص الــذي يفيد
اإلنسان ومجتمعه.
المغور له بإذن اهلل الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان
(ط ّيب اهلل ثراه)

نزاهة

ومــن منطلــق إدراك دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
الراســخ بأن الفساد يشــكل عائقًا رئيسيًا أمام الجهود
المبذولــة للتنميــة ،ويعيــق االســتثمار ،و ُيقــوض مــن
جــودة الخدمــات العامــة األساســية ،فــإن هــدف مكافحة
الفســاد كان ومــا يــزال أحــد المبــادئ األساســية لدولــة
اإلمــارات فــي ســبيل ســعيها لتحقيــق أهــداف التنميــة
الوطنية المستدامة في كافة قطاعات الدولة ،حيث أن
حكومــة اإلمــارات تضع مبادئ تعزيز النزاهة والشــفافية
والمحاســبة وســيادة القانــون علــى قائمــة أولوياتهــا
باعتبارهــا ركائــز أساســية لتحقيــق أهــداف التنميــة
وبلــوغ األهــداف االســتراتيجية للدولــة .وقــد ســاهمت
الدولــة بشــكل فاعــل فــي اســتعراض تنفيــذ االتفاقية
خــال دورة االســتعراض األولــى ،علمــً أن دولــة اإلمــارات
سيشــملها االســتعراض في الــدورة الثانية خــال العام

لقــد تعــدد تعريــف معنــى االحتيــال والفســاد ،وإحــدى
التعريفــات بحســب المرجــع القانونــي “بــاك” هــو «أي
تصــرف عن عمد وعن ســابق تصميم لحرمــان طرف آخر
مــن ملكيــة أو مال من خالل غش أو خداع أو أية وســيلة
أخــرى غيــر قانونيــة وغيــر أخالقيــة» .ويتضمــن الفســاد
قبــول الهدايــا والعطايا والرشــاوى والمكافآت التي من
شــأنها التأثير على إتخاذ القرار ،باإلضافة إلى االســتغالل
المهنــي حيــث يســتغل شــخص وظيفتــه أو وضعــه
المهنــي فــى ارتــكاب االحتيــال والحصــول علــى منافــع
شخصية أو عامة بدون وجه حق.
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أيقن العالم أجمع ووقر في عقيدته بأن آفة الفساد على
المعــوق األكبر لكافــة محاوالت
اختــاف مظاهرهــا تُعــد
َّ
والمقوض الرئيســي لدعائم التنمية ،ما يجعل
التقدم،
َّ
آثار الفساد ومخاطره أشد فتكًا وتأثيرًا من أي خلل آخر،
حيــث أن دوره المخــرب يمتــد إلــى شــتى نواحــي الحيــاة
االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية .وقــد اعتمــدت
الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  31أكتوبر 2003م
اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحة الفســاد ،كمــا حددت
يــوم  9ديســمبر مــن كل عــام بوصفــه اليــوم العالمــي
لمكافحة الفســاد ،وذلك من أجل إذكاء الوعي بمخاطر
الفساد ودور االتفاقية في مكافحته ومنعه .وقد دخلت
االتفاقيــة حيــز التنفيــذ بتاريخ 15ديســمبر2005م ،كما
تم توقيع االتفاقية العربية لمكافحة الفســاد بتاريخ 21
ديسمبر 2010م حيث تضمنت أحكامها أغلب المعايير
ومتطلبات مكافحة الفساد على المستوى الدولي.

الحالي لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفســاد (في شــهر ديســمبر  2019بمشاركة
 187دولة منضوية في االتفاقية).
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نظرة تعريفية :بعض تشريعات
مكافحــة الفســاد فــي اإلمارات
العربية المتحدة

مســؤولية جنائيــة علــى الفرد الذي يعمــل على تقديم
هديــة أو منفعــة من أي نــوع أو وعد بالحصــول على أي
شــيء مشــابه إلــى أي موظــف عــام أو أي مســؤول عام
وذلــك بهــدف فعــل أو تــرك أي مخالفــة لواجبــات ذلــك
الموظــف ويتوســع القانــون بالمســؤولية الجنائيــة
لتشــمل الفرد الذي يتوســط إلتمام هذه الرشــوة أيضًا.
كما ينص قانون العقوبات على معنى أوسع لمصطلح
«المســؤول العام» ليشمل «أي فرد موظف لدى وزارة أو
دائــرة حكوميــة وأي فرد يؤدي عمــ ً
ا يرتبط بخدمة عامة
بمقتضــى تفويــض أعطــي لــه مــن قبــل مســؤول عام
مفــوض أصــوالً» ،مــع وجود اســتثناء وحيد وهــو عندما

* المصدر :مركز (إي .أم .دي .للتنافسية العالمية)

نزاهة

فيما يلــي ،بعض التشــريعات
التــي تشــمل أحكامــً حــول •
مكافحة الفساد:
• قانون العقوبات (القانون رقم  3للعام  :)1987يفرض

قانــون المــوارد البشــرية االتحــادي (القانــون االتحــادي
رقــم  11للعام  :)2008يتوســع قانون الموارد البشــرية
االتحــادي) فــي هــذا المجــال ،حيــث أنــه ال يمنــع فقــط
الموظــف مــن قبــول أو عــرض أو طلــب الرشــى ولكنــه
أيضــً يمنعــه مــن قبــول أي هدايا من الغيــر إال إذا كانت
هدايــا رمزيــة ألغــراض دعائيــة أو ترويجية وتحمل اســم
وشــعار ذلك الغير .و ُيطلب من الوزارة المعنية تســمية
الوحدات التنظيمية المسموح لها بقبول هذه الهدايا
لصالــح هذه الوحدات ومن أجل إعادة توزيعها بحســب
األنظمــة والمعاييــر التــي تتبناها هذه الــوزارة .باإلضافة
لهذا يمنع المسؤول العام من منح الهدايا أو توزيعها
إال تحــت اســم الــوزارة والوحــدة التنظيمية التــي توافق
عليها الوزارة.
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دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تمتلــك إحــدى أكثــر
االقتصــادات تنافســية في العالــم* .فالقيادة الرشــيدة
ذات الرؤيــة تمكنــت مــن توقــع المخاطــر التــي تنتــج
عــن االعتمــاد الكبيــر على النفــط ولذلك بذلــت جهود
كبيــرة للتنويع فــي األعمال االقتصاديــة .ونتج عن ذلك
عــدد كبير من الفرص في الســوق وتســارعت شــركات
مــن حــول العالم للدخــول إلى أســواق اإلمــارات العربية
المتحــدة .ومــع هــذه اإلندفاعة ،نجــد محــاوالت متعددة
الســتغالل البنيــة التحتيــة الرائــدة التــي تــم وضعهــا
فــي الدولة من حيث تســهيل المعامالت من تأســيس
والمباشــرة باألعمــال ومناطــق حــرة متخصصــة وعامــة
مــن قبــل مجموعــات وأفــراد مشــبوهة .وقــد تنبهــت
الدولــة لهــذا األمــر منــذ البداية حيــث تم إتخــاذ العديد
من الخطوات من أجل التعامل مع قضايا الفساد ،حيث
توجــد أحــكام تشــريعية شــاملة حــول هــذا الموضــوع،
علــى الرغــم من توزعها على مجموعة من التشــريعات
تتنــوع مــا بين قانــون العقوبــات (القانون رقــم  3للعام
 )1987إلى القواعد السلوكية المتعددة.

يقــوم الراشــي أو الوســيط بإعــام الســلطة القضائيــة
أو اإلداريــة بتلــك الجريمــة قبل أن يتم اكتشــافها ،وفي
هذه الحالة قد يتجنب الراشــي أو الوســيط المسؤولية
ويمكن إعفائهما من العقوبات.تغطي أحكام مكافحة
الفســاد في قانون العقوبــات الموظفين غير العاملين
أيضــً (كأعضــاء مجالس اإلدارة في شــركة أو مؤسســة
خاصة أو مدير أو موظف في هذه الشركة أو المؤسسة).
يمنع قانون العقوبات أي موظف غير عام من أن يطلب
لنفسه أو للغير أو أن يقبل أو يأخذ وعدًا أو هدية وذلك
مــن أجــل فعــل أو تــرك أي مــن واجبــات وظيفتــه أو في
مخالفــة لهــا .مــن الهــام أن نالحظ أنه مــن المفترض أن
الفعــل اإلجرامــي قــد تم حتى ولــو لم يقصــد الموظف
غيــر العــام القيام بهــذا الفعل أو مخالفــة واجباته .كما
ويتــم تطبيــق العقوبة ذاتهــا في حال التمــس أو قبل
ذلــك الموظــف غيــر العــام أي هديــة أو وعد بعــد قيامه
بفعــل أو تركــه فــي مخالفــة لواجبــات منصبــه وذلــك
بقصــد الحصــول علــى مكافأة من دون وجــود أي اتفاق
مســبق عليهــا .تســري أحــكام قانــون العقوبــات علــى
جميــع الجرائــم المرتكبة فــي اإلمارات العربيــة المتحدة
بمــا فــي ذلك في المناطق الحــرة .وعلى درجة أخرى من
األهميــة ،ال يعمــل قانــون العقوبــات علــى التمييــز بين
الجهــة المحليــة والجهــة األجنبيــة وقــد يعنــي هــذا أن
شــركة مــا أو فرد مــا متورط في ممارســات فاســدة في
اإلمــارات العربية المتحدة قد يعد مســؤوالً وفقًا لقانون
العقوبــات حتى ولو لم يكن مقيمًا في اإلمارات العربية
المتحدة.
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•

قانــون المــوارد البشــرية إلمــارة أبوظبــي (القانــون رقــم  6لســنة  :)2016يتناول القانــون ضمن المــواد المتعلقة
بواجبــات الموظــف واألعمــال المحظــورة عليه مثــل أن تكون له مصلحة بالذات أو بالوســاطة في أعمــال أو مقاوالت
تتصــل بأعمــال الجهــة الحكوميــة التابــع لها ،أو أن يزاول أي نشــاط مهني أو تجــاري أو مالي يتصل بنشــاط الجهة
أراض أو غيرهــا بقصد اســتغاللها في
الحكوميــة التــي يعمــل بهــا بنفســه أو بالوســاطة أو أن يســتأجر عقــارات أو
ٍ
المجال الذي تؤدى فيه أعمال وظيفته.

•

القواعــد الســلوكية :قامــت العديــد مــن الــوزارات والدوائر الحكومية بنشــر العديــد من القواعد الســلوكية من
أجل ضمان النزاهة في مؤسســاتها .على ســبيل المثال ،قامت تلك الجهات بنشــر عدد من القواعد والتي تشمل
القواعــد الخاصــة بموظفيهــا وكل المتعامليــن مع الجهة .وتنــص هذه القواعد على أحكام متشــددة تتعامل مع
الفســاد وتشــمل منــع الحصــول على فوائــد ماليــة أو هدايا ومنع عــرض تخفيضات غيــر أخالقية إلى األطــراف التي
تتعامل معها ،باإلضافة إلى قيود حيال الحصول على فوائد تجارية مباشرة أو غير مباشرة.

هل تعلم؟
تعتبــر جمعيــة محققــي االحتيــال المعتمديــن
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1%
مساهم  /مالك

اإلعتراف

14%

5%
4%

اإلجراءات الرقابية اإللكترونية

عميل

19%

7%

أخرى

اإلخطار من قبل الجهات الرقابية

موظف في الجهة

53%

0.5%

1%

نزاهة

•

أعلــى نســبة مــن حاالت الكشــف عن االحتيــال تأتي من خالل التبليــغ ،حيث بلغت هذه النســبة  %40من مجمل
الوسائل األخرى ،علمًا أن ما نسبته  %53أو أعلى نسبة من المبلغين كانوا من الموظفين كما في الرسم التالي:
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المنظمــة العالمية األكبر لمكافحــة االحتيال في العالم
وإحدى أبرز مزودي التدريب والتأهيل في المجال .وتقوم
بناء على مســح للعاملين
الجمعية بإصدار تقرير دوري
ً
فــي مجــال مكافحة االحتيال عن عــدد وطبيعة ونتيجة
الحــاالت التــي واجهتهم باإلضافة إلــى بيانات أخرى ذات
الصلة حيث يعتبر أهم مرجع عالمي عن هذا الموضوع

من حيث عدد الحاالت التي تتم دراســتها وفي مختلف
القطاعات حول العالم.
وقــد صدر تقريرها العاشــر للعــام  2018والمبني على
دراســة  2690حالــة احتيــال وظيفــي حدثــت فــي 125
دولة حول العالم ،حيث قدرت الجمعية أن المؤسســات
تخســر ســنويًا ما يعادل  %5من مجمل إيراداتها نتيجة
االحتيال .الالفت للنظر في هذه الدراســة بعض النتائج
الغير متوقعة كما يلي:
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•

خسائر الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن  100موظف تقارب ضعفي خسائر الشركات التي يزيد
عدد موظفيها عن  100موظف ،وهذا يعني أن مخاطر االحتيال الوظيفي في الشــركات الصغيرة أكبر منها في
عول ذلك على تكلفة اإلجــراءات الرقابية والتي قد تؤثر على ماليات الشــركات الصغيرة.
الشــركات الكبيــرة .وقــد ُي ّ
ويبين الرسم التالي مقارنة باألرقام لهذا االستنتاج:
24%

26%

28%
22%
نسبة الحاالت

> 10,000

$100,000

$100,000

متوسط المبالغ

1,000 - 9,999

100 - 999

< 100

موظف

$132,000
$200,000

نزاهة

أطراف أخرى

3%

$89,000

موظف عادي

44%
$50,000

مدير متوسط الرتبة

34%
$150,000

19%

مالك  /مدير تنفيذي
$850,000

متوسط الخسارة
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•

مجمــل الخســائر فــي الحــاالت التــي تــم اكتشــافها عن طريــق أنظمــة الرقابــة الداخلية كانــت أقل من الخســائر
فــي الحــاالت التــي اكتشــفت بالصدفــة أو عــن طريق التبليــغ .وهذا قد يعنــي أنه كلمــا زادت قوة منظومــة الرقابة
الداخلية قلت الخســائر المتوقعة من االحتيال .كما أن ضعف أنظمة الرقابة الداخلية كان الســبب الرئيس لحدوث
نصف حاالت االحتيال حيث أنه كلما ارتفع المســتوى الوظيفي لمرتكب المخالفة ،تزداد خســائر الجهة وذلك لقدرة
المخالف في هذه الحاالت على تجاوز األنظمة والصالحيات .وقد بلغ متوسط الخسائر عندما يكون مرتكب المخالفة
أحــد المــاك أو المديريــن التنفيذييــن مبلــغ  850,000دوالر أمريكي ( %19من الحاالت المرصــودة) ،و 150,000دوالر
أمريكــي عندمــا يكــون المرتكب مديرًا متوســط الرتبة ( %34من الحاالت المرصودة) ،و 50ألــف دوالر أمريكي عندما
يكون المرتكب موظف عادي ( %44من الحاالت المرصودة) ،كما في الرسم التالي:
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•

كانــت عمليــات اختــاس األصــول األكثر تكــرارًا حيث مثلت  %89من مجموع ما وجدته الدراســة من حاالت فســاد.
و ُيبين الرسم التالي المكائد المختلفة والمطبقة الختالس األصول من األقل إلى األكثر خطورة:

التالعب بالدفعات والشيكات
%12
$150,000
التالعب بالفواتير
%20
$100,000
سرقة السيولة
%11
$75,000

اختالس أصول غير النقد
%21
$98,000

التالعب بتسديد مصاريف
%14
$31,000

التالعب بجدول الرواتب
%7
$63,000

تزوير
%11
$50,000
التالعب بالنثريات
%3
$29,000

اختالس نقد
%15
$20,000

أقل خطورة

أكثر خطورة

نزاهة
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•

نــادرًا مــا تتمكــن الجهــات التــي وقعت ضحية االحتيال من اســترداد خســائرها (مــن مرتكب المخالفــة أو من أية
مصــادر أخــرى) ،حيــث تظهر الدراســة أنه فــي  %53من الحاالت المرصودة ،لم يســترد أي مبلغ أو نســبة من قيمة ما
تمت خســارته وفي  %32من الحاالت المرصودة تم اســترداد جزء من قيمة ما تمت خســارته ،في حين تم في %15
فقط من الحاالت المرصودة استرداد كامل قيمة ما تمت خسارته كما في الرسم التالي:

15%
استرداد كامل

32%
استرداد جزئي

53%

ال استرداد
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حريص:
هناك عدة عوامل ممكن أن تدل على وجود ضعف في
بيئــة الرقابــة الداخلية والتي قد تؤدي بدورها إلى وقوع
مخالفات وعمليات فساد.
تتضمــن هــذه الحــاالت التواقيــع والشــيكات المــزورة،
الشيكات ودفاتر الشيكات المسروقة ،وسوء استخدام
الشيكات الملغية.
بعض النواحي الرئيســية التــي يجب التأكد منها حيث
أن وجودها قد يدل على ضعف البيئة الرقابية:

•

دفاتــر الشــيكات غيــر محفوظــة فــي خزائــن مقفلــة
ومتروكة على المكاتب وفي األدراج.

•
• وجــود إجراءات ضعيفة للتعامل مع الشــيكات الغير

•

ســهولة الولــوج إلــى مــكان عمــل موظــف الماليــة
المختص.

•

ضعف أو غياب إجراءات الفصل بين المهام الرئيسية
مثل القيام بطلب الخدمة/المواد والتسديد.

•

اإلصرار على اســتخدام الشــيكات حتى في ظل توفر
منصات دفع إلكترونية.

•
• إرسال الشيكات في محافظ شفافة و/أو في محافظ
اختزال اسم المستفيد من المبلغ على الشيك.

مــن نــوع معيــن مــا يســمح للجميــع بمعرفــة طبيعــة
المستند في المحفظة.

الشيكات المطبوعة متروكة على الطابعة.

مستخدمة أو المتلوفة.

نزاهة
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