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مقدمة

إن "أخالقيات العمل" تشكل جزءًا رئيسيا من صناعة النمو يف الشركات ،ونظرا ملا عرفته الشركات مؤخرا من
الفضائح والتجاوزات واتساع دائرة اجلرائم والفساد اإلداري خاصة جرائم االختالس والرشوة واستغالل النفوذ اليت
تشهدها الشركات على مستوى العامل وحاجة اجملتمعات إىل وجود معايري وأخالقيات عمل أكثر ُرقِيًا ،وضرورة
حتديد عالقاهتا ابلعاملني والعمالء والشركات واجلمهور ،فضال عن مراجعة املفاهيم اخلاصة أبهداف الشركات،
ويعكس النمو أبمهية أخالقيات األعمال حتوالً حامسًا يف الرأي العام بشأن املسئولية األخالقية للمؤسسات
ابحا للمسامهني من خالل إنتاج السلع واخلدمات أبسعار
والشركات.فقد كان من املتوقع أن حتقق الشركات أر ً
وحري ابلشركات
تنافسية وف ًقا للقوانني واللوائح السائدة يف اجملتمع اليت تزاول فيه الشركات واملؤسسات أنشطتهاٌ .
يف هذه األايم أن تتوىل املسئولية األخالقية عن العديد من القضااي ،اليت تشمل البيئة ،واجلنس  ،والعرق،
واملنتجات ،ومعايري السالمة والصحة يف بيئة العمل.
احملور األول :مفهوم وأمهية أخالقيات األعمال

األخالق هلا أمهية ابلغة يف حياة األفراد واجلماعات لذلك فإن القرآن الكري والسنة النبوية الشريفة اهتما ابألخالق
اهتماماً كبرياً سواء يف القطاع العام أو القطاع اخلاص والتأكيد على األخالقيات الكرمية ،مثال :الصدق واألمانة
والوفاء ابلعهد،ورفض األخالقيات الذميمة مثال الكذب والغش واخليانة.
األخالق هتدئ من االختالفات الناشئة بسبب الطبيعة اإلنسانية وبسبب البيئة املتغرية بشكل مستمر،وختفف من
القلق لدى اإلنسان الذي يزداد يوما بعد يوم بسبب تطور احلياة وتعقيدها وخوفه من املستقبل ،فتجعله دائماً
مطمئناً وأن كل إنسان أيخذ حقه.
• األخالق تعزز من ترابط املوظفني وتفاعلهم بشكل أفضل مع بعضهم البعض وحتفز كل موظف حنو احرتام
القانون وتوجيهه للسلوك القوي وحتدد له مايفعله وما اليفعله وابلتال حتول عدم النظام إىل نظام.
• األخالق تؤدي إىل حتسني صورة املنظمة واالرتقاء هبا ومبوظفيها مما ينعكس على أدائهم يف مواجهة اجلمهور
ومما يؤدي إىل التميز يف املنظمة.
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أمناط األخالق

 )1أخالق تتعلق ابإلدارة وسري العمل وهي تصب يف تسهيل سري العمل وتؤكد على أمهية سلوكيات اإلدارة
مع العاملني وأثر ذلك يف تعزيز اإلنتاجية لدى العاملني وزايدة أرابح املنظمة ومبيعاهتا وختفيض تكاليف
التشغيل.
 )2أخالق تتعلق ابملوظفني وسلوكياهتم وهي تصب يف اإلرتقاء أبخالق املوظفني والتغلب على االختالفات
العرقية والفكرية والعقائدية واالجتماعية وغريها حيث أن جناح املوظف يعتمد إىل حد كبري على مهاراته
الشخصية ومهارات تعامله مع األخرين ومهارات االتصال والتخاطب واإللقاء واإلقناع.
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تعريف األخالق

• األخالق يف اللغة  :تعن الطبع والسجية ،وهي صورة اإلنسان الباطنة بكل أوصافها ومعانيها،فكما أن
لإلنسان صورة ظاهرة هلا أوصاف حسنة أو قبيحة فإنه كذلك له صورة ابطنة وهي أخالقه وقد تكون كذلك
أخالق كرمية وقد تكون أخالق ذميمة.
• األخالق يف االصطالح :هي حال للنفس داعية إىل أفعاهلا من غري فكر أو روية ,وهذه احلال قد تكون طبيعية
من أصل املزاج كالغضب واخلوف والفرح واحلزن ،وقد تستفاد من العادة والتدريب فمن يعود نفسه على خلق
معني بعد فرتة يصبح هذا اخللق من صفاته اليت يتميز هبا.
• األخالق يف الشريعة اإلسالمية " :هي علم اخلري والشر ،واحلسن والقبيح ،له قواعده اليت حددها الوحي
لتنظيم حياة اإلنسان وحتديد عالقته بغريه على حنو حيقق الغاية من وجوده يف هذا العامل على أكمل وجه ".
وحسن اخللق هو جمموعة من الصفات اليت وصف هبا للا املؤمنني حيث تكررت اآلايت واألحاديث يف مدح
حسن اخللق يف غري موض ع منها على سبيل املثال :قوله تعاىل ﴿ َوإِنَّك لَ َعلَى ُخلُق َع ِظيم ﴾] القلم [،: 4
ِ
هدون ِابحلق وبِه  ] ،ي ِ
عدلُون ﴾] األعراف[  ،: 181وقوله عز وجل ﴿
وقوله تعاىل ﴿ َوممَّن َخلَقنَا أ َُّمة يَ ُ
َ
َ َ
الَّ ِذي خلَ َق ِن فَهو ي ِ
هدين ﴾] الشعراء: 08
َ
ُ َ
ِ َِّ ِ
ِ
الصالَة تَ َنهى َعن
َقوم ﴾] اإلسراء [ ،: 2وقوله تعاىل ﴿ إِن َّ
وقوله تعاىل﴿ إن َه َذا ال ُقرآن يَهدي لل ِيت هي أ َ
حشاء َواملن َكر ﴾] العنكبوت [  ،: 45فهي تنهى عن كل فحشاء ومنكر من السرقة والزان وشرب اخلمر
ال َف َ
ُ
وغريها.
وقول سيدان حممد -صلَّى للا عليه وسلَّم) أقربكم من منزلة يوم القيامة أحسنكم أخالقا( ،وقوله) إمنا بعثت ألمتم
مكارم األخالق(.
 -4أمهية األخالق

▪ علم األخالق من أهم العلوم فهو اتج العلوم وكل العلوم تسعى للكشف عن ما هو خري وما هو شر وما هو
انفع وما هو ضار وكل هذا هو موضوع علم األخالق هلذا لقي علم األخالق األهتمام الكبري.
▪ األخالق متيز اإلنسان عن غريه من الكائنات األخرى وكلما حتلى اإلنسان ابألخالق الكرمية كلما أضفى
ذلك عليه مجاالً وهباءاً وقيمة إنسانية ،كما أن األخالق تعكس ما يف نفس اإلنسان من خري أو شر.
▪ حتقق األخالق السعادة للفرد واجلماعة ،فاحلياة األخالقية حياة خرية يسودها األمن والطمأنينة أما احلياة
الشريرة غري األخالقية يسودها الشر والعداوة والبغضاء وتسودها التعاسة والشقاء ،وابلتال فاحلياة من غري قيم
أو أخالق هي حياة مرة على القلوب والنفوس.
▪ األخالق وسيلة لنجاح اإلنسان ،فاإلنسان الذي يتحلى ابألخالق الكرمية دائماً يثق فيه الناس ويؤدي به
احلال إىل الفالح والنجاح حىت وإن تعثر لبعض الوقت إال أنه يف النهاية سيحقق كل طموحاته وآماله
خبالف الشخص الذي ليس له أخالق كالكذاب والغشاش فإنه مهما طال كذبه أو غشه فإنه يوماً ما
سوف ينكشف وسوف يعاقب بعدم التعامل معه ،مثال ذلك التاجر الغشاش أو املوظف الكذاب أو
املنافق.
▪ األخالق وسيلة للنهوض ابألمم ،فإن سقوط كثري من األمم واهنيار احلضارات سببها اهنيار األخالق إمنا
األمم األخالق ما بقيت إن ذهبت أخالقهم هم ذهبوا (وهلذا أكد اإلسالم على صالح النفوس.
 -3املقصود أبخالقيات العمل
"هي جمموعة املبادئ واملعايري اليت تعترب أساس للسلوك املستحب من أفراد العمل وتعهدهم ابللتزام هبا ".
ومثاهلا :األمانة والعدل وإطاعة النظم والرمحة والوالء والصدق والشجاعة واملساعدة والتعاون والتحكم يف النفس
واحرتام اآلخرين.
 -5األخالق املطلوبة يف العامل
• القوة :تعن القدرة وهي عكس الضعف وتستعمل القوة سواء للقوة املادية كقوة البدن أو قوة اجلسد
وقد تستعمل للقوة املعنوية كقوة اإلميان وقوة العزمية وقوة املكانة وقوة املعرفة وقوة الذكاء .وابلتال فإنه
عند استخدام العامل لبد أن تتوافر فيه القوة سواء املادية أو املعنوية أو األثنني معاً  ،فاملزارع جيب أن
يكون قوى البدن والصانع قوى املعرفة واملهندس قوى التخطيط واملدرس قوى املعرفة واحملارب شجاع
وقوى القلب واخلربة ابحلروب والقاضي قوى العلم ابلعدل وعدم الظلم.

• األمانة :خلق أوجبه اإلسالم ،والعرب قبل اإلسالم كانوا إذا أرادوا أن ميتدحوا شخصاً وصفوه ابألمني
حيث كان رسول للا صلى للا عليه وسلم يلقب ابلصادق األمني ،ولقد أكد القرآن الكري على األمانة
يف العديد من اآلايت القرآنية ،قال تعاىل" :والذين هم ألماانهتم وعهدهم راعون"  ،كما روى عنه صلى
للا عليه وسلم قوله أن اإلميان أمانة ول دين ملن ال أمانة له.
 -6الواجبات املطلوبة يف العامل  :هناك عدة واجبات تقع على عاتق العامل:
 oيعرف واجباته.
 oيشعر ابملسئولية جتاه العمل.
 oيؤدي عمله على أكمل وجه.
 oيؤدي عمله إبخالص وأمانة بدون غش أو إمهال أو تقصري.
 oعدم استغالل وظيفته لتحقيق مصاحل خاصة له أو ألحد أقاربه إال حبق شرعي أو قانوين.
 -7األخالق املطلوبة يف صاحب العمل
 oتوضيح العمل الذي يقوم به العامل ومدته وأجره.
 oال يكلف العامل فوق طاقته.
 oيعامل العامل ابحلسىن ل يهينه ول حيتقره ول يظلمه.
 oال يبخس العامل أجره عند التعاقد.
 oيعطي العامل أجره مبجرد فراغه من عمله.
 oأن يكون رحيما ابلعمال حني اخلطأ والصفح عنهم.
 -8أخالقيات العمل يف املنظمة
 oجيب على املنظمة حتديد ما هو أخالقي وما هو غري أخالقي.
 oال ترتك إتباع العمال لألخالق الكرمية خيضع لقناعاهتم الشخصية بل البد من إلزامهم هبا ووضع عقوابت
رادعة لكل من خيالف األخالق الكرمية يف العمل.

 oمواجهة األخالق الذميمة يف املنظمة بكل حزم ،مثال :الكذب يف كتابة التقارير ،العداوة واإليذاء بني
العمال بعضهم البعض ،األلفاظ البذيئة ،اخلداع والغش الذي ميارسه العامل على اآلخرين ،أخذالعمال هدااي
من املتعاملني معهم ،وجود مصاحل متداخلة بني العامل واملنظمة.
 -9أسباب تراجع أخالقيات العمل :و ٌيرجع سبب تراجع األخالق يف العمل إىل ثالثة أسباب:
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بتطبيق الشريعٌة اإلسالميةٌ أو التخلي عنها سواء عمدا أو جهال
التلوث العقائدي :إن عدم االلتزام
ٌ

ني هو ما نعنيهٌ هنا ابلتلوث العقائدي.
بسبب الشبهات أو الشهوات أو وساوس الشياطٌ ٌ

وابلتال فالتلوث العقائدي يلوث حياةٌ اإلنسان كلها ألن سالمة احلياةٌ تكمن يف متسك اإلنسان ابلشريعٌة
اإلسالميةٌ يف كل شئون حياتٌه ومنها العمل.
يف وهو يعٌن التلوث يف قوله) اللهم نقن من اخلطااي كما نٌقى الثوب
ولقد ورد لفظ الدنس يف
ٌ
احلديث الشر ٌ
التزوير والغش وأكل مال الناس ابلباطل
ٌ
األبيض من الدنس ( وعليهٌ فإن كل خمالفة ألخالق العمل كالسرقة أو ٌ

تطبيق الشخص بقواعد
وتضييع مصاحل الناس كل ذلك سببه التلوث العقائدي وعدم
وتضييع أوقات العمل
ٌ
ٌ
ٌ
الشريعٌة اإلسالميةٌ.

 -2-9التلوث الفكري :إن الغايةٌ من وجود اإلنسان على األرض هو خالفة للا وعبادته وإعمار هذه األرض
وإن املال هو وسيلٌة
لتحقيق تلك الغايةٌ  ,فإذا تلوث الفكر وأصبح املال هو غايةٌ يف حد ذاته حيٌصل عليهٌ
ٌ
يصبح املال مالكا للناس بدال من أن ميٌلكونه.
اإلنسان من حالل أو حرام و ٌسود عصر املادة و ٌ
غياب
هنا نكون بصدد تلوث فكري سببه غياب الفهم
الصحيح والتصور اإلسالم للكون واحلياة ٌ ,
حيث يف ظل ٌ
ٌ
التزوير وأكل أموال الناس ابلباطل.
الفكر تتلوث احلياة وٌمتارس األخالق
ٌ
الذميمة كالسرقة والغش و ٌ

القيم األخالقيةٌ اليت جاء هبا اإلسالم اثبتة ال تتغريٌ وال تتبدل فاخلريٌ والشر واحلق
 -3-9التلوث القيمي :إن ٌ

يصبح احلق ابطل ولن يغٌريٌ الزمن هذه
والباطل كلها
يصبح اخلريٌ شر ولن ٌ
مفاهيم ال ميٌكن أن تتغريٌ أو تتبدل ولن ٌ
ٌ

القيم فأصبحت الرشوة هديةٌ ,
حتوير هذه احلقائق
ٌ
وتلويث هذه ٌ
القيم .ولكن دخلت علينٌا أفكار هدامة بدأت يف ٌ
ٌ

والنفاق جماملة ,وأكل أموال الناس ذكاء وإيذاء الناس قوة يف الشخصيةٌ.
 -10طرق تقومي األخالق

وترسيخها يف عقول األطفال داخل األسرة وتعري ٌفهم مبا هو حالل وما هو
 oتقويةٌ معاين العقي ٌدة اإلسالميةٌ
ٌ
القيم األخالقيةٌ فينٌشأ ٌيؤدي عمله إبخالص من
حرام وما هو أخالق وما هو غريٌ أخالق وتدريبٌهم على ٌ
خالل الرقابة الذاتيةٌ ورقابة الضمريٌ اإلميٌان.

للقيم األخالقيةٌ الكرميٌة.
 oمواجهة
ٌ
األخالقيات واألفكار اهلدامة وامللوثة ٌ

فيما تٌعلق ابحلدود أو التعز ٌيزات
 oإقرار مبدأ الثواب والعقاب ,فكما ٌكافئ احملسن البد أن عٌاقب املسيءً سواء ٌ
التهذيب أو السجن ,ومن املمكن النزول ابلعقوبة لتكون جمرد
التأنيب أو
وجيٌب أن تتنوع العقوابت من
ٌ
ٌ
نصيحة خريٌة أو غض الطرف عن األفعال أو األخطاء البسيطٌة اليت تصدر عن أشخاص ذوو خلق.
تقديٌ ٌ

 -11مصادر أخالقيات العمل يف منظمات األعمال
حيث بٌدأ الفرد ابكتساب
 -1-11العائلة والرتبية البيئية :تعترب العائلة النواة األوىل لبناء سلوك اإلنسان ٌ
فيها ,فإذا نشأ يف أسرة مفككة ال
السيئ من هذا املنبع ,كما أن الفرد عٌكس أسرته اليت نشأ ٌ
سلوكه احلسن و ٌ

حترتم بعضها بعضاً وال حترتم العمل احلالل فإنه سوف يكٌون إنسان يف عمله ٌسلك سلوك سي ءً يف أخالقه ,
مجيع سلوكياتٌه مستقبال تكون أخالقيةٌ  ,فاإلنسان حقاً هو
خبالف الشخص الذي نٌشأ يف أسرة أخالقيةٌ فإن ٌ
سفريٌ أسرته أو عائلته.

ني به
 -2-11ثقافة اجملتمع وقيمه وعاداته :خارج األسرة جند اإلنسان حيٌتك بغريٌه من أفراد اجملتمع احمليطٌ ٌ
القيم والعادات أخالقيةٌ
قيم اجملتمع وعاداته و ي ٌدافع عنها,فإذا كانت هذه ٌ
ومع مرور الوقت يتبىن هذا الشخص ٌ
أي كان اجملتمع يتٌسم ابلتسامح والتعاون وقبول الرأي اآلخر وحب العمل واإلخالص فيهٌ واحرتام املواعي ٌد
القيم األخالقيةٌ وسوف ينٌعكس ذلك على أداءهم ألعماهلم
والصدق ,هنا جند أن األفراد سوف ٌمتتعوا هبذه ٌ
بصورة أخالقيةٌ.

بقيم هذا اجملتمع الغريٌ أخالقيةٌ وسوف
من انحيةٌ أخرى الشخص الذي نٌشأ يف جمتمع ملوث أخالقيا سوف يتأثر ٌ
القيم السيئٌة فالبد دائماً القضاء على األخالق غريٌ الكرميٌة ,مثال ”أنت كريٌ وحنن
يعٌاين كثريٌا للتخلص من هذه ٌ
نستأهل ",هذه من العبارات اليت تدعو إىل الكسل وعدم إعطاء كل ذي حق حقه.

سياسيةٌ أو دينٌيةٌ أو أدبيةٌ أو عشائريةٌ ,
 -3-11التأثر ابجلماعات املرجعية :لكل واحد منا مرجعيةٌ قد تكون ٌ

وعادة ٌكون للشخص أكثر من مرجعيةٌ وعلى ذلك ٌيؤثر يف سلوك الفرد اجتاهاته وسلوكه األخالق ًً ,كما أن
التأثر أبكثر من مرجعيةٌ ٌجعل الفرد يف حالة تناقض دائم وكل هذا ٌيؤثر يف قراراته وسلوكياتٌه.

ويف إطار العمل جند أن أتثر الشخص مبرجعيةٌ معينٌة قد ٌيؤثر على قرارات الفرد وقد ٌسلك هذا الشخص مسلكا

يضر ابجملتمع ككل.
ضر ابملنظمة اليت يعمل هبا أو ٌ
ٌ

أخالقيات الفرد ,فإذا
التعليم دور كبريٌ يف تشكيل
 -4-11املدرسة ونظام التعليم يف اجملتمع  :يلٌعب النظام
ٌ
ٌ

تطوير السلوك االٌاجيايب للفرد وتعز ٌيز املسئوليةٌ واملساءلة واإلخالص
كانت فلسفة الدولة
ٌ
التعليميةٌ واضحة تتمثل يف ٌ
والصدق يف العمل فإهنا تتبع هذه الفلسفة طوال مراحل الدراسة بدءا من رٌايض األطفال وحىت اجلامعة أي تبث

التعليميةٌ.
القيم األخالقيةٌ يف الفرد طوال حياتٌه
ٌ
ٌ

قيم ا أخالقيةٌ معينٌة ,هنا حيٌدث التعارض وعدم الوضوح
وقد تكون فلسفة الدولة
ٌ
التعليميةٌ غريٌ واضحة وال تبث ٌ
متييز ما هو أخالق عما هو غريٌ أخالقي ،كما هو احلال يف الدول الناميةٌ جند ظاهرة الغش يف
وعدم القدرة على ٌ
كيات
االمتحاانت ظاهرة مرفوضة أخالقيا ولكنها تربر أحيا ٌان
أبساليب كثريٌة ,وكذلك األمر يف العدي ٌد من السلو ٌ
ٌ
بقيم غريٌ أخالقيةٌ أثناء
الغريٌ أخالقيةٌ واليت تنتشر يف جمال العمل واليت يكٌون حصل ٌ
عليها الشخص ٌ
نتيجة أتثره ٌ
سنوات الدراسة.

 -5-11اإلعالم يف الدولة والصحافة ومؤسسات الرأي :تلعب الصحافة واإلعالم ومؤسسات الرأي دور كبريٌ
قيم وأفكار معينٌة قد تؤثر يف سلوك األفراد ,فإذا مل تكن هذه املؤسسات حرة وصادقة ومهنيةٌ قد تبث فيٌنا
يف بث ٌ

األخالقيات السيئٌة اليت تؤثر على سلوكنا يف جهة العمل ,خاصة بعد ظهور االنرتنت وأصبح أتثريٌها
العدي ٌد من
ٌ
سياسة اإلعالم والصحافة ومؤسسات الرأي واضحة وهدفها
كبريٌ جدا من الناحيةٌ األخالقيةٌ ٌ ,
فيجب أن تكون ٌ
السياسي
بث األخالق الكرميٌة لدى الشعوب والتخلص من بث األخالق السيئٌة وعدم االقتصار على دورها
ٌ

ايضي كما هو احلال اآلن.
واالقتصادي والر ٌ

األخالقيات اليت اكتسبها من عمله
مايؤثر يف أخالق الشخص هو
 -6-11جمتمع العمل األول :إن من أهم ٌ
ٌ
فيها ألول مرة تتمتع ابألخالق الكرميٌة فإن هذا
فيها ,فإذا كانت اجلهة اليت عمل ٌ
األول أي أول وظي ٌفة عمل ٌ
الشخص سوف يتأثر أتثريٌ كبريٌ بذلك و ٌهنج هذا النهج األخالق طوال حياتٌه ,والعكس إذا كانت جهة العمل
أيضا على حياتٌه كلها ,وهنا جند أن املوظف الذي كان عٌمل يف
سياسة غريٌ أخالقيةٌ سوف يؤثر ذلك ٌ
تنتهج ٌ

منظمة تسودها األخالق إذا ذهب للعمل يف منظمة أخرى غريٌ أخالقيةٌ فإنه سوف يعاين كثريٌ ا يف هذه املنظمة

اجلدي ٌدة ,والعكس سوف يعاين املوظف الذي كان عٌمل يف منظمة غريٌ أخالقيةٌ إذا ذهب للعمل يف منظمة
أخالقيةٌ.

عليها طوال
 11-7-القيم األصلية الشخصية لدى العاملي :لكل واحد منا مورواثته الثقافيةٌ اليت حصل ٌ

التدقيق
صحيحة وهي يف احلقي ٌقة خالف ذلك وحتتاج دائما منا
حياتٌه ,تلك املورواثت اليت نعتقد أهنا دائما
ٌ
ٌ
والفحص واملناقشة لتنقيةٌ هذه املورواثت والتمسك ابألخالق منها وترك الغريٌ أخالق منها ,وقد تكون هذه
املورواثت عبارة عن مقوالت ألشخاص دينٌيةٌ أو قبليةٌ تؤثر بشكل كبريٌعلى سلوكنا  ,ولكن نظرا للتطور يف ٌما
تطبيق هذه األقوال كارثياً وال تٌفق مع العقل واملنطق مثال ذلك " إن مل تكن ذئبا أتكلك
حولنا قد يكٌون
ٌ
الذائب ",هذه املقولة اليت تصور اإلنسان كالذئب وأن البقاء لألقوى وهذا ال جتٌوز يف جمال األعمال.

انني عبارة عن جمموعة من القواعد القانونيةٌ اليت تنظم سلوك األفراد
 11-8-القواني واللوائح احلكومية :القو ٌ

كيات
يف جمال العمل وتوضح حقوق وواجبات كل من العمال وأصحاب األعمال وأجورهم ومدة أعماهلم وسلو ٌ
انني تشتمل على الكثريٌ من القواعد األخالقيةٌ اليت جيب أن يلتزم هبا العمال وغالبا ما
العمل وأجازاهتم ,هذه القو ٌ
انني على عقوابت رادعة ملن ٌخالف قواعده أو أخالقياتٌه.
تشتمل هذه القو ٌ
التنظيميةٌ لتنظم سريٌ العمل داخل املنظمات ,تلك
كما أن احلكومات قد تضع جمموعة من اللوائح التنفي ٌذيةٌ أو
ٌ

التدخني
األخالقيات اليت يلٌتزم هبا األفراد يف جمال العمل ,مثال اللوائح اليت متنع
اللوائح اليت ٌوجد هبا العدي ٌد من
ٌ
ٌ
وحتد من التلوث أو اللوائح اليت هتدف إىل احلد من الضوضاء أوالزحام يف املدن الكبريٌة.

 11-9-مواثيق الشرف أو قواعد السلوك األخالق للصناعة أو املهنة :توجد داخل املنظمات العدي ٌد من

العاملني إتباعها داخل العمل ,وهذه القواعد تعترب مبثابة إرشادات
القواعد األخالقيةٌ الغريٌ مكتوبة واليت جيب على
ٌ
العاملني األخالق ًً ,وقد تلجأ املنظمة إىل عمل جمموعة من القواعد اإلرشاديةٌ أو
ملا جيٌب أن يكٌون عليهٌ سلوك
ٌ
العاملني يف املنظمة.
اثيق الشرف اليت يلتزم هبا
ٌ
مو ٌ
ين وتذكر
العاملني ابملتطلبات األخالقيةٌ وتعري ٌفهم ابلنواحي األخالقيةٌ
ٌ
املدير ٌ
وهتدف هذه القواعد إىل توجيهٌ وإرشاد ٌ
العاملني أخالقيا داخل املنظمة.
يف املنظمة وتقويةٌ ودعم الثقة يف املنظمة وتقويةٌ انضباط
ٌ
حتكيم هدفها الفصل يف املنازعات داخل املنظمة و يعٌترب حكمهم انفذاً ملعرفتهم ابلقواعد
وتوجد يف املنظمة جلان ٌ
األخالقيةٌ داخل املنظمة.

 11-10اخلربة املرتاكمة والضمي اإلنسان :تعترب خربة اإلنسان مصدر كبريٌ جدا لسلوكياتٌه ومتتعهأبخالقيات معينٌة وتنم قدرته حنو حل املشاكل والقضااي اليت تواجهه أثناء العمل ,ولذلك فإن العدي ٌد من املنظمات
ٌ
يب عماهلا
وموظفيها وإكساهبم العدي ٌد من اخلربات كنوع من استثمار املوارد البشريةٌ
ٌ
تنفق أمواال طائلة يف تدر ٌ

وخاصة لدى املدراء.
كذلك فإن ضمريٌ اإلنسان لٌعب دور كبريٌ يف سلوكه األخالقي والغريٌ أخالقي فهناك الشخص ذو الضمريٌ
ليس لديهٌ ضمريٌ
اإلنساين الصاحل الذي يقدم املصلحة العامة على مصاحله الشخصيةٌ وهناك الشخص الذي ٌ
وحيٌاول دائما أن يقدم مصاحله اخلاصة على مصلحة املنظمة ومنهم من ي ٌقدم املصلحة العاجلة على املصلحة

حتقيق مصاحل
اآلجلة ,إذ ا لٌعب ضمريٌ اإلنسان الصاحل دور كبريٌ يف إتباع الشخص سلوكا أخالقيا يهدف إىل ٌ
املنظمة.

11-11- .مجاعات الضغط يف اجملتمع املدين :تشكل مجاعات الضغط مصدر مهم لقواعد السلوك األخالق

يف جهات العمل ,فهي تقوم بوضع القواعد األخالقيةٌ داخل املنظمة لالسرتشاد هبا والعمل هبا عند اختاذ القرار ,
وجند أن مجاعات الضغط هلا دور كبريٌ يف الدول املتقدمة عنه يف الدول الناميةٌ ,مثال ذلك نقاابت العمال
ومجعيات الدفاع عن حقوق املرأة.
ومجعيات محايةٌ املستهلك
ٌ
ٌ
 -12ترسيخ أخالقيات العمل
1.تنمية الرقابة الذاتية :إن الرقابة الذاتيةٌ تعن أن يراقب اإلنسان للا تعاىل يف كل أعماله قبل أن ٌيراقبه املسئول

العاملني فإن ذلك سوف
وأن يراعي املصلحة الوطنيةٌ قبل املصلحة الشخصيةٌ ,فإذا أتكدت الرقابة الذاتيةٌ لدى
ٌ
وتعني على األمانة.
يؤدي إىل جناح املنظمة ,فالرقابة الذاتيةٌ متنع من اخليانٌة ٌ

ومن وسائل تنميةٌ الرقابة الذاتيةٌ التقوى وتقويةٌ اإلميٌان ابهلل وتعز ٌيز احلس الوطن وحتمل املسئوليةٌ واالقتناع أبمهيةٌ
صحيح.
الوظي ٌفة وأدائها بشكل
ٌ

األخالقيات الغريٌ سويةٌ تنتج إما من
2.وضع األنظمة الدقيقة اليت متنع االجتهادات الفردية اخلاطئة :إن
ٌ
أبخالقيات املهنة فإن املنظمة ميٌكن هلا عمل مكتب
غياب النظام أو ضعفه وعدم وضوحه ,لذلك ولالهتمام
ٌ
ٌ
املوظفني أو عمل خط تلي ٌفون للتبلي ٌغ عن أي خلل يف
خاص لالهتمام أبخالق املهنة ي ٌقوم عليهٌ عدد من
ٌ
األخالق ,كما جيٌب على صاحب العمل والعمال االطالع على األنظمة واللوائح املنظمة للعمل حىت يكون كل
تبني
منهم على علم بكل حقوقه وواجباته ,كما جيٌب أن توضع يف مكان ظاهر ابملنظمة الئحة ابجلزاءات ٌ
كيات الغريٌ أخالقيةٌ واجلزاءات اليت توقع على من يرتكب مثل هذه املخالفات.
السلو ٌ

3.القدوة احلسنة :إن وجود القدوة احلسنة يف املنظمة ي ٌشجع العمال على السلوك األخالقي ًً ,فإذا كان
بتطبيق هذه األخالق الكرميٌة ,والعكس
صاحب العمل متمسك ابألخالق الكرميٌة فإن العمال سوف يقومون
ٌ

صحيح إذا كان صاحب العمل اليتٌمسك ابألخالق الكرميٌة فإن سوء األخالق سوف يكون هو الطابع الغالب
ٌ
على سلوك العمال يف املنظمة.

الدين
القيم األخالقيةٌ يف املنظمة
4.تصحيح الفهم الدين والوطن للوظيفة :من املهم
ٌ
تصحيح الفهم ٌ
ٌ
لرتسيخ ٌ
وحتسني مستوى الدخل وأنه كلما زادت
للعمل وأن العمل عبادة وأن العمل وسيلٌة للتنميةٌ الوطنيةٌ وازدهار الوطن
ٌ
األخالق زاد اإلنتاج وزادت رفاهيةٌ الوطن الذي ابلنهايةٌ سوف يصب يف مصلحة األفراد أنفسهم.

تطبيق النظام داخل
5.حماسبة املسئولي واملوظفي :من املهم كذلك أن يكون هناك جهات رقابيةٌ تشرف على ٌ

اثيق الشرف
املنظمة وحماسبة أي عامل يقوم أبي عمل خيٌالف القواعد األخالقيةٌ أو األنظمة أو اللوائح أو مو ٌ
املعمول هبا داخل املنظمة وأن يتعرض من خيالف ذلك لعقوابت رادعة.

تقييم مستمر لسلوكيا ٌهتم وأخالقهم
6.التقييم املستمر للموظفي :البد أن خيٌضع
ٌ
املوظفني يف املنظمة لعمليةٌ ٌ
تقديرات عليا يف املنظمة يف
تطوير نفسه على أن يتم مكافأة من حيصل على ٌ
حىت ي ٌقوم كل عامل يف املنظمة من ٌ
موظفيهم وكفاءاهتم.
مستوايت
التقييم يساعد الرؤساء من معرفة
التقييم ,فضال عن أن
هذا
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
 13جماالت تطبيق أخالقيات العمل الوظيفيأبخالقيات العمل وأن
1.أخالقيات العمل يف العالقة بي العاملي واإلدارة :إذا كانت جهة اإلدارة ملتزمة
ٌ
ين يتصفوا ابلصدق واألمانة والوفاء والرمحة فإن ذلك سوف ٌيؤدي إىل
املدير ٌ
جهة اإلدارة تقدر جمهود العمال وأن ٌ
العاملني سوف يستمرون يف العمل لسنوات طويلٌة
ين للعمال وأن
زايدة ثقة العمال يف اإلدارة
ٌ
ٌ
املدير ٌ
وتصديق وعود ٌ
لديهم نوع من الوالء واالنتماء للمنظمة فضال عن أن
داخل املنظمة كما أن العمال سيكٌونون سعداء ابلعمل و ٌ
هذه املنظمة سوف جتتذب كفاءات عاليةٌ من سوق العمل.
للعاملني فإنه يف هذه احلالة جند أن وعود
أما إذا كانت املنظمة ال تتمسك بقواعد األخالق وال تفي بوعودها
ٌ

بني العمال واإلدارة كما أن العمال سوف يبحثون
ويسود الشك يف العالقة ٌ
اإلدارة غريٌ مصدقة من قبل العمال ٌ
يع والفوري من اإلدارة ,كما أن
دائماً عن عمل بديل فضالً عن عدم الوالء للمنظمة وسعي العمال للكسب السر ٌ
لديها.
تلك اإلدارة تنفر العدي ٌد من الكفاءات من االنضمام هلا أو العمل ٌ
2.أخالقيات العمل يف العالقة بي العاملي

العاملني فإن ذلك سوف يفجر طاقاهتم يف العمل ولصاحل العمل
بني
ٌ
إذا ساد الصدق والتعاون واالحرتام واألمانة ٌ
صحيحة
وتطوير العمل كما أن بيا ٌانت العمل سوف تكون
يسهل تشكيل فرق عمل حلل املشاكل
ٌ
ٌ
وسوف ٌ

ين كما أن كل موظف سوف يكون مستعد لتحمل أعباء
ودقي ٌقة وسوف ينقل كل موظف خرباته إىل اآلخر ٌ
للعاملني.
وتطويره هو الشغل الشاغل
إضافيةٌ كما أن أيةٌ مبادرة سوف تقابل ابلرتحاب و يكون العمل
ٌ
ٌ
أما إذا سادت ثقافة اخلداع والنفاق واإلساءة للزمالء هي املسيطٌرة فإن كل عامل سوف يكٌون حذر من زميلٌه و
يصعب عمل فرق عمل لفقدان روح التعاون .كما أن
خيٌفي عنه الكثريٌ من املعلومات و يكٌذب يف التقار ٌير و ٌ
البيا ٌانت يف التقار ٌير ستكون كاذبة ومضللة كما أن كل موظف ٌجتنب حتمل أي مسؤوليةٌ إضافيةٌ وأيةٌ مبادرة من
بني العاملني ومهارات إي ٌقاعهم يف املشاكل.
أي زميل سوف تقابل ابلشكوك وتغلب املكائد ٌ

املوردين
املوردين أبسلوب أخالقي فإن
3.أخالقيات العمل يف العالقة مع املوردين :عندما تتعامل املنظمة مع
ٌ
ٌ
يفضلون التعامل مع هذه املنظمة تكون عالقتهم هبا طويلٌة األمد ومبنيةٌ على الثقة واالحرتام املتبادل وهذا يعٌطي
املوردين سيكٌونون على استعداد
املوردين بتقديٌ أسعار أفضل وجودة أعلى كما أن
املنظمة القدرة يف طلب
ٌ
ٌ
لتطويرها وحصوهلا على مايلزمها ويف الوقت املناسب.
للتعاون مع موظف املنظمة
ٌ
تعطيهم
أما إذا كانت املنظمة تتعامل مع
املوردين أبسلوب غريٌ أخالقي كأن تؤخر سداد مستحقاهتم بغريٌ حق أو ٌ
ٌ

يضمن العمل معها
بني
يع ألن املورد ال ٌ
وعودا كاذبة فإن العالقة ٌ
املوردين واملؤسسة تكون قائمة على الكسب السر ٌ
ٌ

اليهتم كثريٌا برضى
لفرتة طويلٌة وابلتال حيٌاول تقديٌ اخلدمة أو املنتج أبعلى سعر مع اخنفاض اجلودة كما أن املورد ٌ
املنظمة عنه.

4.أخالقيات العمل يف العالقة مع العمالء :عندما تكون املنظمة صادقة وأمينٌة يف تعاملها مع عمالئها فإهنم

فيها,كما أن العمالء سوف يقومون بعمل
لديهم ثقة ٌ
سي ٌفضلون التعامل معها وشراء منتجاهتا أو بضائعها ألن ٌ
دعايةٌ جمانيةٌ لتلك املنظمة عندما يتٌحدثون عنها مع أقراهنم.
عليهم تقدم هلم مواصفات غريٌ حقي ٌقيةٌ أو مغلوطة هنا جند العمالء
أما إذا كانت املنظمة مضللة للعمالء كاذبة ٌ
فيها و يتٌخوفون من منتجاهتا و ينقلون ذلك إىل أقراهنم و
سوف ينصرفون عن التعامل مع هذه املنظمة وال يثقون ٌ
ي ٌفضلون التعامل مع منظمة أخرى.
5.أخالقيات العمل يف العالقة مع املستثمرين  :تظهر هذه احلالة عند شراء أسهم إحدى الشركات وخاصة يف

عليها عند
تتميز
ٌ
البورصة فإن الشركة اليت ٌ
أبخالقيات العمل ستكون قوائمها املاليةٌ صادقة وابلتال ميٌكن االعتماد ٌ
القرار بشراء أسهم هذه الشركة.
العاملني هبا تقديٌ بيا ٌانت ماليةٌ كاذبة فإن فرص
تتميز ابلتمسك بقواعد األخالق وتقوم خبداع
ٌ
أما الشركة اليت ال ٌ
ين ستكون ضعي ٌفةوابلتال تقل فرص توسع الشركة.
جذب املستثمر ٌ
بني املنظمة وغريٌها من املنظمات
6.أخالقيات العمل يف العالقة مع املنافسي :رغم التنافس الذي ٌوجد ٌ
املنافسني الميٌكن حتقي ٌقه
األخرى إال أنه ال ٌمنع ذلك من التعاون مبا يعٌود على النفع للمجتمع ,هذا التعاون مع
ٌ
املنافسني سيقابلون أي مبادرة للتعاون ابلتوجس والشك
أبخالقيات العمل ألن
تتميز
ٌ
ٌ
عندما تكون املنظمة ال ٌ
املنافسني
واحلذر وابلتال ختسر هذه املنظمة كل فرص التعاون املفي ٌد مع
ٌ
احملور الثاين :املسئولية األجتماعية ملنظمات االعمال

مع تقلص دور احلكومات يف التنمية األقتصادية واألجتماعية أصبح للقطاع اخلاص دور كبري يف املشاركة اجلادة
الحداث التنمية ،كما أصبح الدور ااجلتماعي للشركات هو ايضا استثمار يعود عليها بزايدة الربح واالنتاج وتقليل
النزاعات وااخلتالفات بني االدارة والعاملني فيها واجملتمعات اليت تتعامل معها ويزيد ايضا انتماء العاملني
واملستفيدين إىل هذه الشركات ،كما أصبح قادة وأصحاب الشركات يرغبون يف املشاركة ااجلتماعية وينظرون إىل
العملية االقتصادية على أهنا نشاط اجتماعي ووطن وإنساين وليس عمليات معزولة عن أهداف اجملتمعات والدول
وتطلعاهتا.
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مفهوم املسئولية األجتماعية ملنظمات االعمال:

تعددت التعريفات للمسئولية األجتماعية ملنظمات االعمال ،فرأى البعض أهنا" التزام أصحاب النشاطات التجارية
ابملسامهة يف التنمية املستدامة من خالل العمل مع موظفيهم عائالهتم واجملتمع احمللي لتحسني مستوى معيشة
الناس ابسلوب خيدم التجارة وخيدم التنمية يف آن واحد".
بينما عرفها البعض ابهنا " التزام منشاة االعمال جتاه اجملتمع الذي تعمل فيه وذلك عن طريق املسامهة مبجموعة
كبرية من االنشطة االجتماعيه مثل حماربة الفقر وحتسني اخلدمات الصحية ومكافحة التلوث وخلق فرص عمل
وحل مشكلة االسكان واملواصالت وغريها"..
-2

أمناط املسئولية األجتماعية:

النمط األول:املسئولية األقتصادية.
جوهر هذا النمط أن منشآت األعمال جيب أن تركز على هدف حتقيق الربح بغض النظر عن أية مسامهة
اجتماعية وأن االنشطة ااجلتماعية ما هي إال نواتج اثنوية لتعظيم الربح ،وذلك الن املدراء ليسوا مالكني لالعمال
اليت يديروهنا وإمنا هم حمرتفون ميثلون مصاحل املالكني وتكون مهمتهم إجناز أعماهلم ابفضل طريقة ممكنة لتحقيق
أعظم االرابح للمالكني ،ومن ث إذا ما قرروا إنفاق االموال على االهداف االجتماعية فإهنم سوف يلحقون
اخلسائر ابملالكني وإذا أرادوا ٌزادة األسعار لتعويض األنفاق على األنشطة األجتماعية سوف يؤدي ذلك إىل
حتميل املستهلك هذه الزايدة مما يرتتب عليه إحجام املستهلكني عن شراء سلع وخدمات هذه املنشاة وابلتال
تضعف املنشاة وتتدهور.
النمط الثاين :املسئولية األجتماعية.

على عكس النمط السابق فإن هذا النمط يعرض املنشآت ومنظمات األعمال كوحدات اجتماعية بدرجة كبرية
تضع اجملتمع ومتطلباته نصب أعينها يف مجيع قراراهتا وليس فقط الرتكيز على الربح ،ومع ذلك فإن هذه املنظمات
جتد صعوبة كبرية يف موازنة متطلباهتا األقتصادية والتزاماهتا يف األجتاه األجتماعي جتاه اجملتمع سواء على الصعيد
الداخلي أو على صعيد األداء اخلارجي.
النمط الثالث  :األقتصادي  -األجتماعي.
يعترب النمط األقتصادي األجتماعي ملنظمات األعمال هو األكثر توازان حيث يقتضي هذا النمط أن منظمات
األعمال جبانب حتقيقها للربح البد أن تضطلع ابدوار اجتماعية وتتحمل مسئوليتها يف تقدي ما كانت تضطلع به
احلكومات جتاه اجملتمعات والبيئة خاصة بعد اتساع عمليات اخلصخصة وإحاالل القطاع اخلاص حمل القطاع العام
وبعد أن أصبحت إدارات منظمات األعمال ال متثل مصاحل املالكني فقط وإمنا هناك جهات عديدة أخرى
كاجملتمع ترتبط معها ابلتزامات معينة ،.وابلتال يعترب هذا النموذج األكثر توازان فال هو كالنموذج األول الذي
يظهر منظمات األعمال اليت ال هم هلا سوى مزيد من حتقيق األرابح حىت لو كان على حساب العاملني واجملتمع،

وال هو كالنموذج الثاين الذي تتبناه الدولة واليت تظهر منشآهتا وكاهنا خالاي اجتماعية هتدف إىل تقدي املزيد من
اخلدمات إىل اجملتمع حىت لو كان ذلك على حساب أدائها األقتصادي وحتملها إىل الكثري من اخلسائر.
احملور الثالث :مدوانت السلوك أو ميثاق األخالق أو ميثاق الشرف
 - 1مفهوم مدونة السلوك:

مدونة السلوك عبارة عن معايري ألخالقيات وسلوكيات العمل املهنية يف إطار الدوائر احلكومية ،حتدد للموظفني
العامني جمموعة القيم والسلوكيات اليت ينبغي إتباعها أثناء أداء مهماهتم ويف عالقاهتم فيما بينهم من جهة ومع
مجهور املستفيدين من جهة أخرى.
وتتميز مدوانت السلوك أهنا التزام أخالقي طوعي من قبل الدوائر واملوظفني العموميني ،حيث يكون الضمري أداة
رقابية داخلية فعالة ،ومن ث حيق للدوائر احلكومية املختلفة أن تصنع رسالتها وقيمها وفقا ملعايري التصرف والسلوك
املتوقعة من املوظف عند تعامله مع اآلخرين.
-2مبادئ مدوانت السلوك

1احرتام القانون :يعترب احرتام القانون املنظم للعمل وكافة األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة مبوجبها فضال عن
تطبيق أحكام القضاء دون أتخري أو إبطاء من أهم املبادئ اليت تقوم عليها مدوانت السلوك يف القطاع العام.
2احلياد :جيب على املوظف العام أن يتصرف وفق ا ملا متليه عليه اجلوانب املوضوعية للمسألة املعروضة عليه
والبعد عن اجلوانب الشخصية وأن يقدم اخلدمات بذات اجلودة للجميع حكومات أو مواطنني بغض النظر عن
دينهم أو أفكارهم أو معتقداهتم السياسية.
 3النزاهة :جيب على املوظف العام أن يقوم بعمله بنزاهة حىت ينال ثقة اجلمهور اليت هي غاية الوظيفة العامة،وأن يسعى إىل أتكيد هذه الثقة وتعزيزها مبا يرتتب عليه نزاهة اإلدارة احلكومية برمتها ،وأال يستخدم املوظف
سلطاته ومنصبه أو يستخدمها بطريقة غري سليمة للحصول على مصاحل شخصية وأن يغلب دائما الصاحل العام
على مصلحته الشخصية،وأن يكشف عن كل حاالت االحتيال وسوء اإلدارة حال علمه هبا ،وأال يكشف
املعلومات الرمسية أو يستخدمها لتحقيق مصاحل شخصية.
 4االجتهاد :يتعني على املوظف العام أن يؤدي واجباته بكل جد واجتهاد وعناية وانتباه ،وأن يسعى لتحقيقأعلى مستوى أداء لإلدارة احلكومية اليت يعمل هبا يف تقدي اخلدمة للجمهور ،وأن يقدم دائما النصيحة للمسئولني
وأن يتجنب السلوك الذي يدل على إمهاله.
 5االقتصاد والفاعلية :يلتزم املوظف بعدم تبديد املال العام أو إساءة استعماله أو استعماله بطريقة غري مشروعةوأن يدبر كل أشكال املوارد البشرية واملعنوية واملادية بطريقة تؤدي إىل احلفاظ على املمتلكات واإليرادات العامة
مع ضمان تقدي اخلدمة بفاعلية وجودة عالية.
-3أهداف مدوانت السلوك

 حتديد معايري السلوك األخالق املرغوب واملتوقع من قبل الدوائر احلكومية وموظفي القطاع العام. تعريف املواطنني ابلسلوك املرغوب فيه واملتوقع يف الدوائر احلكومية وموظفي القطاع العام. الرتويج للمعايري وأخالقيات السلوك يف الدوائر احلكومية األخرى. وضع السلوك املهن املثال واملسئول يف إطار حمدد بدال من أن يرتك األمر لالجتهاد الشخص لكل دائرةحكومية وكل موظف.
 حتقيق قدر من الثقة يف التعامل بني املوظفني احلكوميني واجلمهور. تشجيع املوظفني العموميني على تنمية قدراهتم ومهاراهتم الفنية والوظيفية واإلدارية. جعل البيئة الوظيفية أكثر شفافية وبناءة ابلنسبة إىل املوظف العام__.احملور الرابع :الفساد اإلداري

أصبح الفساد اإلداري آفة إدارية متفشية يف كل من القطاعني العام واخلاص يف معظم دول العامل حىت ال ينقضي
يوم إال ونسمع فيه عن هذا الشبح ,ومن املعلوم أن انتشار الفساد اإلداري هو األكثر يف الدول النامية لعدة
أسباب اترخيية وثقافية.
 -1مفهوم الفساد اإلداري  :الفساد اإلداري هو" خروج عن القانون أو النظام وعدم االلتزام به من أجل حتقيق
مصاحل سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو جلماعة معينة " أو هو " كل عمل يتضمن سوء استخدام
املنصب العام لتحقيق املوظف مصلحة لنفسه أ و جلماعته".
أما الفساد اإلداري لغة فهو يعن البطالن فيقال فسد الش يء أي بطل واضمحل وأييت يف عدة تعيب رات منها
اجلدب والقحط والطغيان والتجرب.
ونظر ا ألن الفساد اإلداري يعترب إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب اخلاص فهو له آاثر
مدمرة ونتائج سلبية على كافة الدولة,
فهو يؤدي إىل هدر األموال والثروات والوقت والطاقات وعرقلة إجناز الوظائف واخلدمات وابلتال إعاقة التقدم
على املستوى االقتصادي واملال والسياس ي واالجتماعي والثقايف.
مظاهر الفساد :تتجلى مظاهر الفساد من جمموعة من السلوكيات اليت يقوم هبا بعض من يتولون املناصب العامة ,
وهي كالتال:

 1الفساد السياسي :.يتعلق الفساد السياس ي ابالحنرافات املالية وخمالفة القواعد واألحكام اليت تنظم عملاملؤسسات السياسة يف الدولة ,ويوجد الفساد اإلداري على حد سواء يف األنظمة السياسية الدميقراطية ويف
األنظمة الدكتات ورية ,ويتمثاللفساد اإلداري يف احلكم الشمول الفاسد وفقدان الدميقراطية وفقدان املشاركة
السياسية وفساد احلكام وسيطرة النظام احلاكم على االقتصاد وانتشار الوساطة واحملسوبية.

-2الفساد املال :يتعلق الفساد املال ابالحنرافات املالية وخمالفة القوانني واللوائح واألنظمة اليت تنظم سري العمل
اإلداري واملال وخمالفة التعليمات اخلاصة أبجهزة الرقابة املالية على حساابت وأموال احلكومة واهليئات واملؤسسات
العامة والشركات ,ويتمثل الفساد املال يف الرشاوى واالختالس والتهرب الضرييب وختصيص بدون وجه حق واحملاابة
واحملسوبية يف التعيني يف الوظائف العامة.
-3الفساد اإلداري :.هو الفساد واالحنرافات اليت تصدر عن املوظف العامل أثناء أتديته ملهام وظيفته ابستغالل

نقاط الضعف يف القوانني والوائح واالستفاده من تلك الثغرات بدال من لفت اجلهات املعنية ملعاجلتها ,ويتمثل
الفساد اإلداري يف عدم احرتام أوقات ومواعيد العمل من احلضور واالنصراف أو قضاء الوقت يف قراءة الصحف
واستقبال الزوار واالمتناع عن أداء العمل أو الرتاخي والتكاسل وعدم حتمل املسئولية وإفشاء أسرار الوظيفة
واخلروج عن العمل اجلماعي.
-4الفساد االخالقي :-يتمثل الفساد األخالقي يف االحنرافات السلوكية املتعلقة بسلوك املوظف الشخصي

وتصرفاته كالقيام أبعمال خملة ابحلياء يف أماكن العمل أو اجلمع بني الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون إذن
اإلدارة أو استغلل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب املصلحة العامة أو أن ميارس احملسوبية دون
النظر إىل اعتبارات الكفاءة واجلدارة.
-2أسباب الفساد اإلداري
تتعدد األسباب اليت تؤدي إىل الفساد اإلداري فمنها أسباب تربوية وسلوكية ومنها أسباب اقتصادية وأسباب
سياسية وأسباب قانونية ،وذلك كما يلي:-
1 -أسباب تربوية وسلوكية :.يرتتب الفساد اإلداري على عدم االهتمام بغرس القيم واألخلق الدينية يف نفوس

األطفال سواء يف األسرة أو يف اجملتمع الذي يعيش فيه مما يؤدي إىل سلوكيات غري محيدة بقبول الرشوة وعدم
املسؤولية وعدم احرتام القانون ،كما أن انتشار الفقر واجلهل ونقص املعرفة ابحلقوق الفردية وسيادة القيم والروابط
القائمة على النسب والقرابة من أهم األمور اليت تؤدي إىل الفساد اإلداري.
-2أسباب اقتصادية :.تتمثل األسباب االقتصادية يف نقص الرواتب واالمتيازات وعدم قدرة املوظف على الوفاء

مبتطلبات املعيشة كل ذلك جيعله ميد يده لقبول الرشوة ليسد هبا هذا النقص ،كما أن ضعف واحنسار املرافق
واخلدمات اليت ختدم املواطنني يشجع على التنافس بني عامة الناس للحصول عليها ويعزز من استعدادهم لسلوك
الوساطة واحملسوبية واحملاابة وتقبل الرشوة.
 3أسباب سياسية :.من العوامل اليت تؤدي إىل الفساد اإلداري وجود تغريات يف احلكومات والنظم احلاكمة،فتقلب الدولة من دميقراطية إىل دكتاتورية والعكس خيلق جو من عدم االستقرار السياسي مما يهيئ اجلو للفساد

اإلداري ،كما أن عدم االلتزام مببدأ الفصل بني السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية وطغيان السلطة التنفيذية
على السلطة التشريعية وضعف السلطة القضائية وغياب استقالليه ونزاهة القضاء يعترب سببا مشجعا على الفساد

فضال عن ضعف اإلرادة لدى القيادة السياسية وعدم اختاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة ،انهيك عن
غياب احلرايت خاصة حرية االعالم وعدم السماح للمواطنني ابلوصول للمعلومات أو السجلت مما حيول دون
ممارستهم لدورهم الرقايب على أعمال الوزارات واملؤسسات العامة.
 4أسباب قانونية :.يرجع االحنراف اإلداري إىل سوء صياغة القوانني واللوائح املنظمة للعمل وقصور بعض موادالقانون وغموضها األمر الذي يعطي الفرصة للموظف إىل التهرب من القانون وتفسريه تفسريا يتعارض مع مصاحل
املواطنني ،فضل عن غياب قواعد العمل واإلجراءات املكتوبة ومدوانت السلوك للموظفني يف قطاعات العمل
العام واخلاص.
-3آاثر الفساد اإلداري
1 -أثر الفساد اإلداري على اإليرادات احلكومية.

بسبب الفساد اإلداري ختسر احلكومات مبالغ كبرية من اإليرادات املستحقة عندما تتم رشوة موظفي الدولة حىت
يتجاهلوا جزءا من اإلنتاج والدخل والواردات يف تقوميهم للضرائب املستحقة على هذه النشاطات االقتصادية،

كما أن الدولة تفقد الكثري من مواردها عندما تقوم بتقدي الدعم إىل فئات غري مستحقة بسبب احلصول عليه
ابلرشوة والنفوذ أو أبية وسيلة أخرى وكل ذلك يؤثر على األداء االقتصادي للدولة.
 2أثر الفساد اإلداري على النمو االقتصادي.يرتتب على الفساد اإلداري خفض معدالت االستثمار حيث يؤدي الفساد إىل الفشل يف جذب االستثمارات
األجنبية وهروب رؤوس األموال احمللية ،فالفساد يتعارض مع وجود بيئة تنافسية حرة تعترب شرطا أساسيا جلذب
االستثمارات احمللية واألجنبية على حد سواء ،كما أن الفساد اإلداري يؤدي إىل هدر املوارد بسبب تداخل
املصاحل الشخصية ابملشاريع التنموية العامة.
كما أن الفساد اإلداري يؤدي إىل الفشل يف احلصول على املساعدات األجنبية نتيجة لسوء مسعة النظام
السياسي ،انهيك عن هجرة الكفاءات االقتصادية نظر ا لغياب التقدير وبروز احملسوبية واحملاابة يف إشغال
املناصب العامة.
3 -أثر الفساد اإلداري على مستوى الفقر وتوزيع الدخل.

يؤدي الفساد اإلداري إىل توسيع الفجوة بني األغنياء والفقراء وهذا من خلل تراجع مستوايت املعيشة وهترب
األغنياء من دفع الضرائب ابستخدام طرق ملتوية كالرشوة ،كما يؤدي الفساد اإلداري إىل زايدة كلفة اخلدمات
احلكومية مثال :التعليم والسكن وكذلك اإلقلل من حجم هذه اخلدمات وجودهتا مما ينعكس سلبا على الفئات
األكثر حاجة إىل هذه اخلدمات.
4أثر الفساد اإلداري على النواحي االجتماعية.
يؤدي الفساد اإلداري إىل زعزعة القيم األخلقية يف اجملتمع وإىل اإلحباط وانتشار اللمباالة والسلبية بني مجيع أفراد
اجملتمع وظهور التعصب والتطرف يف األداء وانتشار اجلرمية كرد فعل الهنيار القيم وعدم تكافؤ الفرص ،كما أن

الفساد اإلداري يؤدي إىل فقدان اإلحساس بقيمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط يف أداء الواجب الوظيفي
والرقايب وتراجع االهتمام ابحلق العام فضل عن الشعور ابلظلم لدى غالبية أفراد اجملتمع مما يؤدي إىل االحتقان
االجتماعي وانتشار احلقد بني شرائح اجملتمع.
 5أتثي الفساد اإلداري على النظام السياسي.يرتك الفساد اإلداري آاثر سلبية على النظام السياسي سواء من حيث شرعيته أو استقراره أو مسعته حيث يؤثر
على مدى متتع النظام السياسي ابلدميقراطية والقدرة على احرتام حقوق املواطنني كاحلق يف املساواة وتكافؤ
الفرص والوصول للمعلومات وشفافية النظام وانفتاحه ،كما أن الفساد اإلداري يؤدي إىل اختاذ القرارات طبقا
للمصاحل الشخصية ودون مراعاة للصاحل العام وهذا يقود إىل الصراعات إذا ما تعارضت املصاحل بني جمموعات
خمتلفة مما يؤدي إىل خلق جو من النفاق السياسي كنتيجة لشراء الوالءات السياسية.
كما أن الفساد اإلداري يؤدي إىل ضعف املؤسسات السياسية ومؤسسات اجملتمع املدين وهو ما حيول دون حياة
دميقراطية ،وابإلمجال يسيء الفساد اإلداري إىل مسعة النظام السياسي وعلقته مع الدول األخرى اليت من املمكن
أن تقدم الدعم املادي له ،كما أن الفساد اإلداري يضعف املشاركة السياسية نتيجة لغياب الثقة ابملؤسسات
العامة وأجهزة الرقابة واملساءلة.
-5وسائل مكافحة الفساد اإلداري
تتعدد وسائل مكافحة الفساد اإلداري ،وهي كالتال:
-1احملاسبة.
وهي خضوع األشخاص الذين يعهد إليهم ابملناصب العامة للمساءلة القانونية واإلدارية واألخلقية عن نتائج
أعماهلم وتصرفاهتم حيث يكون املوظف احلكومي مسئول أمام رؤسائه وهم مسئولني بدورهم أمام السلطة
التشريعية اليت تتوىل الرقابة على كافة أعمال السلطة التنفيذية.
-2املساءلة.
وهي واجب املسئولني عن الوظائف العامة عن تقدي تقارير دورية عن نتائج أعماهلم ومدى تنفيذهم هلا وحق
املواطنني يف احلصول على املعلومات اللزمة عن أعمال اإلدارات العامة حىت يتم التأكد من أن عمل هؤالء يتفق
مع القيم الدميقراطية والقانونية وهذا يشكل أساس استمرار اكتساهبم للشرعية والدعم للشعب.
-3الشفافية.
هي وضوح ما تقوم به املنظمة ووضوح علقتها ابملواطنني وعلنية اإلجراءات واألهداف وهذا كما ينطبق على
املؤسسات احلكومية ينطبق على مؤسسات القطاع اخلاص.
-4النزاهه
هي منظومة القيم املتعلقة ابلصدق واألمانة واإلخلص واملهنية يف العمل ودائما النزاهة تتعلق بقيم أخلقية
معنوية__.

احملور الرابع :احلوكمة وأخالقيات العمل

يوجد يف الشركات العديد من التصرفات اليت يقوم هبا جملس إدارة الشركة واليت تضر ابملسامهني فيها من خالل
إتباع جملس اإلدارة لطرق ونظم حماسبية ملتوية ،فضال عن تالن الشركات يف قوائمها املالية وإظهارها وأهنا حققت
أرابح كبرية مما خيدع املستثمرين الذين يقبلون على شراء أسهم هذه الشركات بناء على هذه املعلومات الغري
حقيقية.
كذلك ضعف النظام القانوين الذي حيكم تصرفات الشركات خاصة عند تنفيذ العقود اليت تربمها هذه الشركات
مع الغري وندم حل النزاعات بصورة فعالة ،انهيك عن ضعف املعلومات وندم الشفافية ومنع اإلشراف والرقابة
على أمنال الشركات مما يؤدي إىل انتشار الفساد وسوء اإلدارة.
كل ذلك أدى إىل العديد من األزمات املالية وهذا ما حدث يف األزمة املالية األسيوية واألزمة املالية األمريكية،
ولتفادي كل هذه األزمات كان لزاما اللجوء لفكرة حوكمة الشركات اليت تؤدي إىل:
إفصاح الشركات عن املعلومات املالية وما يؤدي إليه هذا من ختفيض تكلفة رأس ماهلا ،وجذب االستثمارات
احمللية واألجنبية عندما تكون القوائم املالية للشركة صادقة ،ومكافحة الفساد وسوء اإلدارة ،وازدايد إاتحة التمويل
وإمكانية احلصول على مصادر متويل أرخص من أسواق املال ،وخلق نظام لسوق تنافسية يقوم على أساس
القانون ،وإاندة تقييم األنظمة املعمول هبا ،وإجياد نوع من احملاسبة الدقيقة والشفافية.
-1ما هو معىن احلوكمة يف منظمات األعمال؟

احلوكمة أو) احلاكمية الرشيدة ( هي" أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة أو هي“ اإلجراء اإلداري ،اإلشرايف
والتنسيقي املعتمد والذي يعكس مصداقية إدارة الشركة يف رانيتها ملصاحل الشركاء”.

احلوكمة أبهنا" :النظام الذي يتم من خالله إدارة  IFCكذلك تعرف مؤسسة التمويل الدولية الشركات والتحكم
يف أمناهلا" أبهنا : OECD -2كما نرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية "جممونة من العالقات فيما بني
القائمني على إدارة الشركة وجملس اإلدارة ومحلة األسهم وغريهم من املسامهني".
-3وهناك من يعرفها أبهنا" :جمموع قواند اللعبة اليت تستخدم إلدارة الشركة من الداخل ،وقيام جملس اإلدارة
ابإلشراف نليها حلماية املصاحل واحلقوق املالية للمسامهني".
ومبعىن أخر ،فإن احلوكمة تعن النظام ،أي وجود نظم حتكم العالقات بني األطراف األساسية اليت تؤثر يف األداء،
كما تشمل مقومات تقوية املنظمة على املدى البعيد وحتديد املسئول واملسئولية.
-2احلاجة للحوكمة يف منظمات األعمال

قد ظهرت احلاجة إىل احلوكمة يف العديد من االقتصادايت املتقدمة والناشئة خالل العقود القليلة املاضية ،خاصة

يف أنقاب االهنيارات االقتصادية واألزمات املالية اليت شهدهتا ندد من دول شرق آسيا وأمريكا الالتينية وروسيا يف

التسعينات من القرن العشرين ،وكذلك ما شهده االقتصاد .األمريكي مؤخرا من اهنيارات مالية وحماسبية خالل
عام  2002وتزايدت أمهية اللجوء للحوكمة نتيجة الجتاه كثري من دول العامل إىل التحول إىل النظم االقتصادية
الرأمسالية اليت يعتمد فيها بدرجة كبرية على الشركات اخلاصة لتحقيق معدالت مرتفعة ومتواصلة من النمو
االقتصادي.
وقد أدى اتساع حجم تلك املشروانت إىل انفصال امللكية عن اإلدارة ،وشرنت تلك املشروانت يف البحث عن
مصادر للتمويل أقل تكلفة من املصادر املصرفية ،فاجتهت إىل أسواق املال.
وساند على ذلك ما شهده العامل من حترير لألسواق املالية ،فتزايدت انتقاالت رؤوس األموال نرب احلدود بشكل
غري مسبوق ،ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال امللكية عن اإلدارة إىل ضعف آليات الرقابة على تصرفات
املديرين ،وإىل وقوع كثري من الشركات يف أزمات مالية ،ومن أبرزها دول جنوب شرق آسيا يف أواخر التسعينات،
ث توالت بعد ذلك األزمات ،وقد دفع ذلك كله العامل لالهتمام ابحلوكمة.
-3اهلدف من تطبيق احلوكمة يف منظمات األعمال
هتدف قواند وضوابط احلوكمة إىل حتقيق الشفافية والعدالة ،ومنح حق مساءلة إدارة الشركة ،وابلتال حتقيق احلماية
للمسامهني ومحلة السندات مجيعاً ،مع مراانة مصاحل العمل والعمال ،واحلد من استغالل السلطة يف غري املصلحة
العامة ،مبا يؤدى إىل تنمية االستثمار وتشجيع تدفقه ،وتنمية املدخرات ،وتعظيم الرحبية ،وإاتحة فرص عمل
جديدة.
كما أن هذه العوائد تؤكد على أمهية االلتزام أبحكام القانون ،والعمل على ضمان مراجعة األداء املال ،ووجود
هياكل إدارية متكن من حماسبة اإلدارة أمام املسامهني ،مع تكوين جلنة مراجعة من غري أنضاء جملس اإلدارة
التنفيذية تكون هلا مهام واختصاصات وصالحيات نديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ.
-4شروط تطبيق احلوكمة يف منظمات األعمال

-1توفري احلماية للمسامهني وتسهيل ممارستهم حلقوقهم.
-2معاملة كافة املسامهني معاملة متساوية سواء كانوا وطنيني أو أجان وإاتحة الفرصة هلم للحصول على تعويض

مال عند انتهاك حقوقهم
-3ضمان القيام ابإلفصاح السليم ويف الوقت املناس عن كافة املوضوانت املتعلقة ابملنظمة ومركزها املال واألداء
وحقوق امللكية.
-4ضمان التوجيه واإلرشاد االسرتاتيجي للمنظمة والرقابة الفعالة جمللس اإلدارة على إدارة املنظمة وحماسبة جملس
اإلدارة عن مسئوليته أمام املنظمة واملسامهني.
-5حمددات احلوكمة يف منظمات األعمال

هناك اتفاق على أن التطبيق اجليد حلوكمة الشركات من ندمه يتوقف على مدى توافر ومستوى جودة جممونتني
من احملددات:

احملددات اخلارجية واحملددات الداخلية  ،وهي كالتال:
-1احملددات اخلارجية.

وتشري إىل املناخ العام لالستثمار يف الدولة ،والذي يشمل على سبيل املثال :القوانني املنظمة للنشاط االقتصادي
)مثل قوانني سوق املال والشركات وتنظيم املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية واإلفالس( ،وكفاءة القطاع املال
)البنوك وسوق املال (يف توفري التمويل الالزم للمشروانت ،ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج ،وكفاءة
األجهزة واهليئات الرقابية )هيئة سوق املال والبورصة (يف إحكام الرقابة على الشركات.
وذلك فضال عن بعض املؤسسات ذاتية التنظيم اليت تضمن عمل األسواق بكفاءة)ومنها على سبيل املثال
اجلمعيات املهنية اليت تضع ميثاق شرف للعاملني يف السوق ،مثل املراجعني واحملاسبني واحملامني والشركات العاملة
يف سوق األوراق املالية وغريها( ،ابإلضافة إىل املؤسسات اخلاصة للمهن احلرة مثل مكاتب احملاماة واملراجعة
والتصنيف االئتماين واالستشارات املالية واالستثمارية.
وترجع أمهية احملددات اخلارجية إىل أن وجودها يضمن تنفيذ القوانني والعوائد اليت تضمن حسن إدارة الشركة ،واليت
تقلل من التعارض بني العائد االجتماين والعائد اخلاص.
2احملددات الداخلية.
وتشري إىل العوائد واألسس اليت حتدد كيفية اختاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بني اجلمعية العامة
وجملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني ،واليت يؤدى توافرها من انحية وتطبيقها من انحية أخرى إىل تقليل التعارض
بني مصاحل هذه األطراف الثالثة.
معايري احلوكمة يف منظمات األعمال
-1ضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركات.
جيب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات كل من تعزيز شفافية األسواق وكفاءهتا ،كما جيب أن يكون متناسقاً مع
أحكام القانون ،وأن يصيغ بوضوح تقسيم املسئوليات فيما بني السلطات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية املختلفة.
-2حفظ حقوق مجيع املسامهني.
وتشمل نقل ملكية األسهم ،واختيار جملس اإلدارة ،واحلصول على انئد يف األرابح ،ومراجعة القوائم املالية ،وحق
املسامهني يف املشاركة الفعالة يف اجتماانت اجلمعية العامة.
-3املعاملة املتساوية بني مجيع املسامهني.
وتعىن املساواة بني محلة األسهم داخل كل فئة ،وحقهم يف الدفاع عن حقوقهم القانونية ،والتصويت يف اجلمعية
العامة على القرارات األساسية ،وكذلك محايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها ،أو من االجتار
يف املعلومات الداخلية ،وكذلك حقهم يف االطالع على كافة املعامالت مع أنضاء جملس اإلدارة أو املديرين
التنفيذيني.
-4دور أصحاب املصاحل يف أسال ممارسة سلطات اإلدارة ابلشركة.

وتشمل احرتام حقوقهم القانونية ،والتعويض عن أي انتهاك لتلك احلقوق ،وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة يف
الرقابة على الشركة ،وحصوهلم على املعلومات املطلوبة .ويقصد أبصحاب املصاحل البنوك والعاملني ومحلة السندات
واملوردين والعمالء.
-5اإلفصاح والشفافية.
وتتناول اإلفصاح عن املعلومات اهلامة ودور مراق احلساابت ،واإلفصاح عن ملكية النسبة العظمى من األسهم،
واإلفصاح املتعلق أبنضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني .ويتم اإلفصاح عن كل تلك املعلومات بطريقة اندلة
بني مجيع املسامهني وأصحاب املصاحل يف الوقت املناس ودون أتخري.
-6مسئوليات جملس اإلدارة.
وتشمل هيكل جملس اإلدارة وواجباته القانونية ،وكيفية اختيار أنضائه ومهامه األساسية ،ودوره يف اإلشراف على
اإلدارة التنفيذية.
احملور اخلامس :مفهوم الثقافة التنظيمية

إن لكل منظمة من منظمات األعمال ثقافتها اخلاصة ،وكما هو احلال ابلنسبة ألي فرد منا أن يكون له شخصيته
املستقلة واليت متيزه عن غريه ،فإن لكل منظمة ثقافتها وشخصيتها اليت تتميز هبا عن غريها من املنظمات األخرى.
فاملنظمات الرحبية ختتلف عن املنظمات غري الرحبية ،واجلامعات ختتلف عن املعاهد ،واملستشفيات ختتلف عن
الفنادق.
كما أن املنظمات اليت تعمل يف نفس اجملال وطبيعة العمل ختتلف عن بعضها البعض ،فلن جتد مصرفا له شخصية
مماثلة ملصرف آخر ،أو جامعة هلا شخصية مماثلة جلامعة أخرى.
الثقافة هي جمموعة العادات والتقاليد والقيم والقواعد السلوكية املشرتكة امللموسة وغري امللموسة جملتمع ما أو مجاعة
ما ،واليت متيزهم عن غريهم ،وتشكل هذه اجملموعات أسس التفاهم والتعامل فيما بني أف ا رد اجملتمع من خالل
تفاعلهم اليومي مع بعضهم البعض ،يتعلموهنا ويدركوهنا كوهنم أعضاء فيه.
كما عرف البعض الثقافة أبهنا ذلك الكل املعقد الذي يشمل املعرفة والعقيدة والفن واألخالق والقانون وأية
قدارت يكتسبها اإلنسان كعضو يف اجملتمع.
وعرف البعض األخر الثقافة أبهنا جمموعة السلوكيات اليت تتعلمها الكائنات اإلنسانية يف أي جمتمع من الكبار
الذين تنتقل منهم إىل الصغار.
-1مفهوم كلمة التنظيمية :تشتق كلمة التنظيمية من التنظيم ،والتنظيم هو هيكل للعالقات اليت تقوم بني

مجاعات متخصصة تسعى إىل حتقيق هدف حمدد من خالل تنسيق وتكامل اجلهود.
-2الثقافة التنظيمية.

هي جمموعة القيم واملعايري والسلوكيات والتصرفات واإلشا ا رت وأساليب التعامل واملعاملة اليت تصدر عن
املوظفني ويلمسها العمالء واملتعاملني واجملتمع الذي تتواجد فيه املنظمة ،سواء كان داخل أوقات العمل الرمسي أو
خارجه.
وعليه فإنه جيب أن يصبح املوظفون ومع الوقت يشعرون ويعرفون ويعاملون ويتعامل ون بثقافة وقيم وسلوكيات
منظمتهم وليس كما اعتادوا عليه قبل أن يصبحوا أعضاء يف هذه املنظمة.
وتقع مسئولية وضع الثقافة التنظيمية للمنظمة على اإلدارة العليا واليت عليها أن تساهم بشكل واضح بوضع
وحتديد وتشكيل الثقافة التنظيمية اخلاصة ابملنظمة وجمموعة القيم اجلوهرية والسلوكيات والتصرفات اليت تتوافق
وغاايت املنظمة العليا واملصاحل املشرتكة للمالكني واإلدارة واألف ا رد املوظفني واجملتمع الذي تتواجد فيه املنظمة..
-3آليات تشكيل الثقافة التنظيمية
1 -اختيار املوظفي.

تعترب عملية اختيار املوظفني خطوة رئيسية يف تشكيل الثقافة التنظيمية ،ذلك أنه ومن خالل عملية االختيار يتم
التعرف على األفراد الذين ترى املنظمات أن لديهم جمموعة من الصفات واألمناط السل وكية ،واخللفيات الثقافية،
واالستعدادات والتوجهات املناسبة هلا .فعملية التعيني تعن يف هناية األمر اختيار األف ا رد الذين يتفقون مع قيم
املنظمة ،واليت يستطيعون االعتذار عن التعيني إذا مل تكن متفقة مع أهدافهم وقيمهم .ومن األمثلة الواضحة على
أمهية التوافق بني قيم املرشحني للتعيني ،وقيم املنظمة ،هو العمل يف البنوك اليت تتعامل ابلفائدة البنكية ،إذ إبمكان
املرشحني للتعيني ،أن يقرروا العمل أو عدم العمل فيها حسب درجة التوافق أو التعارض بني القيم اليت يؤمنون هبا،
وبني القيم املعمول هبا يف هذه البنوك- ،املمارسات اإلدارية.
رغم أمهية القيم املعلنة يف املنظمة إال أن املمارسات اإلدارية تبقى املؤشر احلقيقي للتعرف على طبيعة الثقافة
التنظيمية السائدة فيها ،إذ يتضح ومن خالل هذه املمارسات أنواع السلوكيات اليت يتم مكافأهتا والسلوكيات اليت
يتم استنكارها ومعاقبة ممارسيها ،ويشكل ذلك مؤشرات واضحة للعاملني.
فقد ترفع املنظمة شعارات وأهنا تتبىن ثقافة تنظيمية تكافئ األمانة واإلجناز وتتبىن قيم املساءلة والشفافية ،ولكن
ومن واقع املمارسة اليومية يكتشف العاملون أن اإلدارة ال تطبق تلك الشعارات ،حيث تتم الرتقيات واحلوافز ملن
هلم وساطة وحمسوبية وعالقات مع الرؤساء ،وأن كثي ا ر من املمارسات اخلاطئة اوملخالفة للقانون ال يتم حماسبة
الذين يقومون هبا ،بل حيصل العكس ،إذ أن الذين يلتزمون ابلقوانني والتعليمات وال يتجاوزوهنا يصنفون أبهنم
تقليديون ،وابلتال حيسب ذلك نقاط قصور عليهم ،ولو مل يكن ذلك بشكل واضح.
وكذلك فإن شعار الشفافية قد ال يكون يف املنظمة منه إال الشعار ،إذ تتعامل املنظمة بد رجة من السرية يف
األمور اليت ال وجوب للسرية فيها ،وجيري التكتم على املمارسات اخلاطئة ،ويتم تزويق وتلوين املعلومات غري
الصحيحة لوسائل اإلعالم ،هبدف رسم صورة جيدة للمنظمة ولكن مغايرة ملا هو موجود يف الواقع.
وابلتال فإن مثل هذه املمارسات حقيقة هي اليت تشكل الثقافة التنظيمية وليس الشعارات.

 3التنشئة والتطبيع.يلزم لتثبيت الثقافة التنظيمية املطلوبة لدى العاملني أن هتتم منظمات األعمال وبعد اختيارها للمرشحني املناسبني
للتعيني بعملية التأهيل والتدريب ،فالتأهيل والتدريب من أنواع التطبيع اإلجتماعي يتعلم من خالله املوظفون الكثري
عن املنظمة وأهدافها وقيمها وما مييزها عن املنظمات األخرى.
وغالبا ما يتم ذلك من خالل دورات تدريبية توجيهية ،يتعرف من خالهلا املوظفون على حقوقهم وواجباهتم ومزااي
عملهم حىت يكونوا أقدر على العمل واإلنسجام مع القيم الثقافية السائدة يف املنظمة.
 4القصص والطقوس والرموز.ونعن ابلقصص رواايت ألحداث يف املاضي يعرفها العاملون وتذكرهم ابلقيم الثقافية للمنظمة ،وهذه القصص
تدور يف الغالب على املؤسسني األوائل للمنظمة ،كما أهنا توفر معلومات حول األحداث التارخيية اليت مرت هبا
املنظمة مبا يساعد املوظفني على فهم احلاضر والتمسك ابلثقافة التنظيمية واحملافظة عليها ،أما الطقوس فهي
احتفاالت متكررة تتم بطريقة منطية معيارية وتعزز بصورة دائمة القيم واملعايري الرئيسية ،أما ابلنسبة للرموز فإن لكل
منظمة رموز معينة تعزز صورة املنظمة ومتيزها عن غريها أمام اجلمهور ،وتوجد شعارات خاصا هبوية املوظف.
احملور السادس :تفعيل أخالقيات األعمال البنكية
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مبادئ السلوك يف عالقات البنك مع مجيع أصحاب املصاحل

من خالل هذا امليثاق جيب أن يشرح البنك القيم اليت يتبناها ويهدف ابلتال إىل توجيه سلوكيات األفراد مبا يتفق
معها ،مدركا يف الوقت نفسه أن االعتبارات االجتماعية والبيئية تسهم يف ختفيض احتماالت التعرض ملخاطر
االئتمان وااللتزام وتعزز مسعة البنك .ومتشياً مع القوانني واللوائح احمللية ومبادئ ميثاق السلوكيات يتعهد البنك
ابآليت:
• دعم محاية حقوق اإلنسان .
• االعرتاف مببادئ حقوق العاملني .
• املسامهة يف مكافحة اجلرائم املالية .
كما يتعهد البنك أبن يدعم  -يف كافة فروعه واملناطق اليت يعمل فيها  -السلوكيات اليت تتفق مع هذه املبادئ يف
كل عالقاته مع أصحاب املصاحل.
كما يتعهد بنشر القيم واملبادئ الواردة يف هذا امليثاق يف الشركات اليت ميتلك فيها حصة أقلية.
-1
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العالقات مع العمالء
احلوار املتبادل :يؤمن البنك أن العمالء ينبغي أن يكونوا دائما يف بؤرة اهتمامه ،وأنه فقط من
خالل احلوار املستمر معهم ميكنه فهم توقعاهتم واحلفاظ على عالقاته املمتازة معهم:

• عند ابتكار منتجات وخدمات جديدة يستخدم البنك وسائل احلوار املنهجي بغرض تفهم مقرتحات العمالء.
• من خالل احلوار مع العمالء ،يستطيع البنك أن حيدد بدقة نوعية املخاطر احملتملة ،فيما ميثل نقطة االنطالق
لتقدي املشورة واملنتجات املالية اليت تتفق مع احتياجات العمالء .ويدرك البنك أنه بذلك يقوم بدور مهم يف
مساعدة املستثمرين وتقدي خدمات اإلدارة احلذرة ألموال املودعني.
• جييب البنك فورا على االستفسارات والشكاوى هبدف حل اخلالفات حالً حامساً حىت وإن كان ذلك بصورة
غري رمسية.

 -2-1الشفافية :يؤمن البنك أن دوام العالقات القائمة على الثقة يستلزم التواصل مع العمالء مبا يتيح هلم
املعرفة املستدمية بقيمة ومميزات ما يقدمه البنك من خدمات ومنتجات:
• يقدم البنك منتجاته بطريقة ميسرة تتسم عقودها بسهولة الفهم واخللو من التعقيد والغموض ،وتتضمن
معلومات واضحة وكاملة ،ويقوم البنك ابإلخطار فورا عن أي تعديالت يف العقود أو يف الشروط الواردة هبا.
• حفاظا على وقت العمالء ،يستخدم البنك مجيع القنوات املتاحة إلخطارهم بشكل واضح مبا يستجد من
معلومات.
-3-1املساواة :يؤمن البنك بضرورة إاتحة منتجاته وخدماته للجميع:
• ال مييز البنك بني عمالئه على أساس اجلنسية أو الدين أو النوع.
• يصمم البنك خدمات تلىب احتياجات كل طبقات اجملتمع.
• تتفق سياسة التسعري اليت يطبقها البنك مع جودة اخلدمات املقدمة.
• يعتزم البنك تيسري دخول ذوى االحتياجات اخلاصة إىل فروعه وذلك إبزالة العوائق اإلنشائية.
-4-1توفي اإلئتمان :يؤمن البنك أن زايدة فرص حصول الطبقات االجتماعية الدنيا على االئتمان من األمور
األساسية اليت تتيح االندماج االجتماعي ومتكن األفراد من حتسني ظروف معيشتهم وممارسة حقوق املواطنة.
يلتزم البنك أبسس تقييم اجلدارة االئتمانية وىف ذلك محاية ملصلحة البنك والعمالء على حد سواء:

• حيدد البنك جماالت العمل املمكنة ويعمل وفقا لذلك على زايدة املنتجات واخلدمات اليت تعزز التنمية
االجتماعية.
• يساند البنك املشروعات اجلديدة هبدف دعم األنشطة اليت من شأهنا إضافة قيمة اجتماعية واقتصادية جديدة.
• يول البنك اعتباراً خاصاً للمشر وعات االجتماعية اليت ال هتدف إىل الربح ،اعرتافا منه أبهنا تشكل عنصرا

رئيسيا يف اهليكل االجتماعي وعامال هاما يف تعزيز احلقوق املدنية.

-5-1دعم التنمية :جيب أن يؤمن ال بنك أن البنك الكبري يتحمل مسؤولية خاصة يف دعم النمو االقتصادي
واالجتماعي يف البلد الذي يزاول فيه أنشطته ،ويف هذا الصدد:

• يساعد الشركات على زايدة وحتسني قدراهتا التنافسية وتنمية أعماهلا ابخلارج.
• يدعم الشركات ذات املالءة اليت تواجه صعوابت يف وضع حلول مبتكرة إلعادة هيكلة مشروعاهتا القائمة
ومعاودة النشاط.
• يدعم القطاع العام والسلطات احمللية يف حدود الدور املسموح به ابلتعاون دون تدخل يف شؤوهنا ،وذلك بوضع
احللول املالية اليت تضمن توازان طويل األجل هبدف حتقيق النمو والتحديث مبا من شأنه حتسني الظروف املعيشية
يف اجملتمع عموما.
• يطبق أفضل املعايري واملبادئ االسرتشادية املعرتف هبا دوليا يف تقييم اآلاثر البيئية واالجتماعية يف جمال متويل
املشروعات السيما مشروعات البنية األساسية.

• ي ضع آليات جديدة يف جمال التمويل متوسط األجل لدعم أصحاب االبتكارات ممن ينقصهم رأس املال ولديهم
أفكار ومشروعات واعدة ،حيث ميتد دوره من جمرد منح االئتمان واملشاركة يف رأس املال املخاطر للمشروعات إىل
دعم املشروعات ذات احتماالت النمو املبشرة يف القطاعات اجلديدة.
 -6-1دعم االقتصادايت احمللية وتفعيل دور البنك يف الداخل واخلارج
يؤمن البنك أبمهية تقدي الدعم الفعال إىل املناطق اليت يزاول فيها نشاطه ،وأن يربط حتقيق أهدافه االقتصادية
بتعزيز القيم األساسية يف اجملتمعات احمللية .لذا يعتزم البنك:
• توثيق الصالت مع اجملتمعات احمللية.
• دراسة تطور النظم االقتصادية احمللية بغرض دعم القرارات االسرتاتيجية لتنفيذ املشروعات ،وأن يوجه سياساته
لتوفري التمويل الالزم للكياانت االقتصادية اليت تعمل يف منطقة حمددة.
• تقدي اخلدمات واملنتجات ليس فقط بوصفه ماحنا لالئتمان أو مشاركا يف رأس املال ولكن أيضا كشريك يف
عمليىت التطوير والتنمية.
• العمل عن كثب مع األفراد واجملتمع هبدف حفز عملية التنمية وتعزيز التقدم االجتماعي واالقتصادي.
• تعزيز املبادرات اليت هتدف إىل إرساء املثل االجتماعية العليا.
• توفري العديد من القنوات هبدف تيسري احلصول على منتجات البنك وخدماته.
 -7-1مراعاة البعد االجتماعي يف االستثمار
يؤمن البنك أن االستثمارات البد وأن أتخذ دائما يف االعتبار مبادئ احلوكمة واملعايري االجتماعية والبيئية هبدف
حتقيق تنمية دائمة ومتوازنة ،لذا توفر اجملموعة لعمالئها فرصة اختيار املنتجات اليت تتفق مع املبادئ املشار إليها
(أ) لتحسني نسبة العائد إىل املخاط رة( ،ب) مع توجيه العمالء حنو االلتزام تدرجييا
بسلوكيات التنمية الدائمة .ويف هذا الصدد :
• يقدم البك املزيد من األدوات االستثمارية اليت تتفق مع تلك املبادئ
• كما يشارك يف ضوء ما تقدم يف اختاذ القرارات يف الشركات اليت يساهم فيها.
 -8-1األمن والسالمة

يؤمن البنك أن توفري احلماية واألمان للعمالء وأمواهلم واحلفاظ على سرية بياانهتم ليس فقط واجبا حتميا ،ولكنه
األساس يف العالقة القائمة على الثقة واليت يرغب البنك يف احلفاظ عليها مع عمالئه:
• يتعهد البنك ابحلفاظ على أمن وسالمة العمالء وأمواهلم وبكافة البياانت واملعلومات املتعلقة هبم املتاحة له ،ومبا
يتيح له تقدي اخلدمة اليت تفى بشكل كامل ابشرتاطات الثقة واالستمرارية واحلفاظ على السرية.
• يضمن البنك االلتزام الدائم ابلقوانني واللوائح املطبقة.
• يلتزم البنك مبعايري الشفافية املطلقة فيما يتعلق إبطالع العمالء على حقهم يف اخلصوصية وعلى كيفية تداول

املعلومات اخلاصة هبم.

 -9-1تقييم املخاطر االجتماعية والبيئية
يؤمن البنك أن قرارات االستثمار والسياسات االئتمانية ينبغي وأن أتخذ يف االعتبار املخاطر االجتماعية والبيئية
السيما وأن استمرارية األنشطة االقتصادية مرهونة مبراعاهتا للقيم االجتماعية والبيئية ،ويف هذا الصدد:
• يلتزم البنك ابلربوتوكوالت احمللية والدولية وابملعايري االجتماعية والبيئية.
• ال يشارك البنك يف األنشطة االقتصادية اليت تتسبب ولو بطريق غري مباشر يف انتهاك احلقوق املدنية األساسية
أو اليت تعوق التنمية البشرية أو تلحق ضررا جسيما ابلصحة أو ابلبيئة.
• يشجع البنك على التعايش السلمي ويتجنب تقدي الدعم املال لألنشطة اليت قد يكون من شأهنا تعريض
هذاالتعايش السلمي للخطر.
• يوىل البنك أولوية للمشروعات ذات املردود البيئىي واالجتماعى املرتفع.
-2

العالقات مع املسامهي

 -1-2احلوكمة :يعتمد البنك نظاما ثنائيا يقوم على فصل وظائف اإلشراف وتطبيق السياسات اإلسرتاتيجية
اليت يضطلع هبا جملس اإلدارة عن تلك اليت يضطلع هبا املسامهون الذين متثلهم اجلمعية العامة.
ويضع هذا النسق حدودا أكثر وضوحا بني امللكية واإلدارة حيث يشكل اجمللس حدا فاصال بني الطرفني ،ولذلك
فإن هذا النسق يعد أكثر استجابة ملتطلبات الشفافية ومن شأنه خفض املخاطر احملتملة اليت تنشأ عن تضا رب
املصاحل.
ويؤكد الدور متعدد اجلوانب الذي يضطلع به جملس اإلدارة مبوجب القانون والنظام األساسي للبنك فصل أعمال
اإلدارة وتطبيق السياسات اإلسرتاتيجية عن أعمال اإلشراف ،مما يساعد على حتديد األدوار واملسؤوليات ويضمن
إدارة البنك على أساس سليم.
وأتكيدا على متثيل جملس اإلدارة للمسامهني ،تقوم اجلمعية العامة بتعيني أعضاء اجمللس.
نظام حوكمة الشركات الذي حيدد الشروط الواجب توافرها يف أعضاء  : www.alexbank.comتوضح
التقارير السنوية املتاحة على املوقع اإللكرتوين للبنك جملس االدارة وخاصة شروط االستقاللية على وجه التحديد.
-2-2

املساواة  :يعمل البنك على محاية أموال املسامهني وزايدهتا على حنو دائم:

• يضمن البنك تساوي مجيع املسامهني يف احلصول على املعلومات وأقصى درجات االهتمام دون متييز.
• يؤمن البنك أن اجتماعات اجلمعية العامة متثل فرصة جيدة إلقامة حوار انجح ،وذلك مبا يتفق مع مبادئ
شفافية املعلومات واللوائح املتصلة بشفافية املعلومات املؤثرة على األسعار .ويف هذا الصدد يشجع البنك على
املشاركة قدر اإلمكان يف اجتماعات اجلمعية العامة ويضمن املمارسة الصحيحة حلق التصويت.

• يتوىل رئيس جملس اإلدارة رائسة اجتماعات اجلمعية العامة ويقدم هلا اإلرشادات الالزمة ويضمن حقوق مجيع
املسامهني.
 -3-2الشفافية :تعتمد التقارير املالية ابلبنك وكذا املقدمة إىل السلطات الرقابية والشركة األم على الشفافية
واملعلومات الكاملة واملقدمة يف حينها ،كما تعتمد أيضاً على االلتزام ابلقانون واملعايري املطبقة:
• يضمن البنك للمسامهني واألوساط املالية بوجه عام االتصال الواضح يف حينه بقصد توفري معلومات واضحة
وكاملة وفورية عن مدى تنفيذ االسرتاتيجيات والنتائج اليت يتم حتقيقها .وتكون املعلومات متاحة من خالل قنوات
خمتلفة لضمان حصول مجيع املسامهني وخمتلف املؤسسات األخرى املتأثرة بتوجهات البنك على نفس القدر من
املعلومات ،ومن هذه القنوات موقع البنك على شبكة اإلنرتنت الذي ينشر معلومات من بينها ما يلي:
• القوائم املالية وتقرير مراقىب احلساابت.
• التقرير السنوي.
• معلومات للمسامهني عن شروط وإجراءات ممارسة حقوقهم مثل املشاركة يف اجتماعات اجلمعية العامة.
• بياانت صحفية وعروض خاصة ابلنتائج واالسرتاتيجيات.
• املستندات الرمسية األساسية.
• مؤشرات حركة األوراق املالية يف البورصة واهليكل اخلاص ابملسامهني.
• التقييم املمنوح للبنك من جانب الوكاالت املتخصصة.
 oيعقد البنك لقاءات ومؤمترات دورية  -طبقا ألفضل املمارسات الدولية  -مع اجلهات العاملة يف القطاع
املال املصرية والدولية لتعزيز العالقات طويلة املدى واملستمرة اليت تساهم يف خلق قيم مستدمية.
-4-2سياسات االاثبة لالدارة والعاملي

ابإلضافة إىل ما ينص عليه النظام األساسي للبنك والقوانني السارية ولوائح اللجان الرقابية ،فإن سياسة الرواتب
واحلوافز لإلدارة والعاملني تتسم ابلشفافية؛ األمر الذي حيسن من تنافسية البنك وجيعله قادرا على جذب أفضل
الكوادر املاهرة .وجمللس إدارة البنك دور أساسي يف حتديد هيكل الرواتب واحلوافز .ومن النتائج املرتتبة على تطبيق
اللوائح الرقابية اجلديدة اخلاصة بتنظيم وحوكمة الشركات ما يلي:
• يتم إبالغ اجلمعية العامة للمسامهني ،على حنو واف ،ابلسياسات اليت يتبناها البنك خبصوص رواتب العاملني

وحوافزهم .ويرتتب على ذلك حتديد مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واعتماد سياسة املكافآت اخلاصة هبم.
• قيام جملس االدارة بتحديد مكافآت كبار املديرين التنفيذيني واإلدارة املسئولة عن املهام الرقابية ،و اعتماد
سياسة رواتب العاملني.

ابلنسبة للمعايري اليت تطبق بشكل مستمر ،تعتمد سياسة مكافآت اإلدارة على مبدأ املسا واة ،والربط بني
ٍ
وبشكل
املكافآت (مبا يف ذلك البنود املتغرية) ومسئوليات املنصب ،وتقييم اجلدارة ،واستمرارية حتقيق النتائج.
موجز ،يعتمد نظام حتديد مكافآت اإلدارة على معايري موضوعية مستمدة من تقييم الدور الوظيفي واألداء واملهام.
ويهدف ذلك إىل إنشاء نظام متكامل لتقييم املكافآت اخلاصة ابلعاملني واملسامهة يف تطويرهم.
تتفق نظم املكافآت اليت يطبقها البنك مع سياسات اإلدارة احلذرة للمخاطر واالسرتاتيجيات طويلة املدى؛ حيث
يضع البنك نظم إاثبة حمفزة لتحسني األداء ،وتعتمد تلك النظم أيضا على األدوات املالية أو ترتبط ابلنتائج اليت
حيققها البنك؛ مع األخذ يف االعتبار املخاطر اليت ميكن مواجهتها .لذا جيب هيكلة نظام املكافآت حبيث يتم
جتنب تقدي حوافز تتعارض مع مصلحة البنك على املدى الطويل.
حتدد مكافآت مجيع أعضاء جمل س اإلدارة وفقا ملدة تعيينهم وليس ابالعتماد على األدوات املالية أو النتائج
االقتصادية احملققة .وابلنسبة للعضو املنتدب واملديرين ،فإن حتديد مكافآهتم يعتمد على حتقيق التوازن بني البنود
الثابتة واملتغرية .ولضمان حتقيق نتائج فعالة ودائمة ،تطبق اجملموعة اآلليات املناسبة لتقييم املخاطر املتعلقة ابلبنود
املتغرية.
يتبىن نظام املكافآت اخلاص ببقية العاملني  -مبا فيهم املتعاملني ابلسوق والبورصة  -نفس املبدأ الذي يعتمد على
حتقيق التوازن املطلوب بني البنود الثابتة واملتغرية .فضال عن ذلك ،يقدم البنك املكافآت للمسئولني عن أعمال
التفتيش الداخلي والتنفيذيني املسئولني عن إعداد القوائم املالية مع األخذ يف االعتبار املسئوليات وااللتزامات
املنوطة بكل منهم.
تُصرف مكافأة هناية اخلدمة حبد أقصى عمال بتوصيات جلنة اجلماعة األوروبية بشأن سياسات املكافآت يف قطاع
اخلدمات املالية ووفقا للقواعد واللوائح القانونية والتعاقدية السارية حاليا .وال نقوم بصرف مكافآت تشجيعية يف
حالة النتائج السلبية.
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العالقات مع العاملي

-1-3احرتام الفرد :يؤمن البنك أبن احرتام شخصية وكرامة كل موظف هي أساس تطور بيئة العمل املبنية على
أساس الثقة املتبادلة والوالء الذي يثريه مسامهة كل فرد ،ولذا فإن البنك:
• يتبىن تطبيق إجراءات تعيني وإدارة العاملني اليت تعتمد على العدالة والسلوك املتسق مما حيد من سوء استخدام
السلطة والتمييز بسبب اجلنس أو األصل العرقي أو الدين أو املعتقدات السياسية أو االنتماءات النقابية أو اللغة
أو السن أو اإلعاقة اجلسدية.
• يضمن تكافؤ فرص التطور والنمو املهن كما يضمن احلصول على برامج تدريبية وحتديد املستوايت الوظيفية.
• يقر أبن جلميع املوظفني حق التعبري عن شخصيتهم واإلبداع يف العمل كما يعمل على أن يعطى االبتكار الذي
يُسهم بصورة أساسية يف منو البنك.

• يسعى للتميز يف نتائجه من حيث الكم والكيف وذلك من خالل التعامالت التجارية وسياسات املوازنة اليت
جيري حتديدها وإعدادها ومراقبتها مبا يتماشى مع املبادئ األخالقية هلذا امليثاق.كما حيرتم البنك املكانة املهنية
لكل موظف وكرامته ومتيز الظروف اليت يعمل فيها.
• يول أقصى اهتمامه بتحديد أهدافه وتسهيل استيعاهبا واملشاركة فيها لتعزيز السلوك املالئم واملتسم ابلشفافية يف
عالقاته ابلعمالء.
• حيدد األهداف وأنظمة احلوافز الواضحة اليت تستكمل األهداف الواقعية اليت ميكن حتقيقها.
• يعمل على تيسري العمل من خالل تبسيط املنتجات واإلجراءات ووسائل االتصال ،كما حيرص على احلفاظ
على صحة وسالمة العاملني من خالل تبن إجراءات أكثر فعالية.
• يطور السياسات اليت من شأهنا تيسري احلياة الشخصية واملهنية لكل العاملني به من خالل العمل على زايدة
املرونة واختاذ املبادرات اليت من شأهنا التوفيق بني التزامات العمل واالحتياجات الشخصية ،حيث أن البنك يدرك
متاماً أن احلياة اخلاصة لكل عامل هلا ابلغ األثر على مستوى أدائه.

-2-3التقييم والتحفيز

يعتزم البنك تطبيق مبدأ العدالة واملساواة واجلدارة يف تقييم وإاثبة وحتفيز العاملني وحتقيق التقدم املهن هلم ،ومن ث
فإن البنك:
• يدرك أن مهارات االتصال واملهارات التنظيمية والفنية لكل موظف هي املورد االسرتاتيجي الرئيسي للبنك؛
وعليه فإن البنك يتعهد حبماية العاملني وإظهار أفضل ما لديهم من إمكانيات حيث أن ذلك يعد ركيزة أساسية
للحفاظ على استمرار املزااي التنافسية.
• يتبىن نظم لتقييم سلوكيات ومهارات وخربات وقدرات العاملني وذلك طبقا ملعايري الشفافية فضال عن تقييم
جدارهتم بغية حتفيزهم وإاثبتهم بصورة عادلة من أجل الوصول إىل أفضل النتائج.
• يضع الربامج التدريبية اليت تركز على االحتياجات الفردية إمياانً منه أبن معرفة احتياجات العاملني تعد أمراً حيوايً
يف وضع اخلطط التدريبية.
• يعمل على خلق الظروف املواتية لكل موظف من أجل االضطالع بدوره على أكمل وجه مما حيقق التطوير
املستمر ملهارات العاملني وتطوير قدراهتم على العمل بروح الفريق الواحد واملشاركة يف حتقيق أهداف البنك.
• يشجع املشاركة املسئولة من جانب العاملني ويغرس فيهم روح االنتماء واملشاركة الفعالة يف عملية التطوير واليت
ميكن أن يتحقق هلم أيضاً من خالهلا الرتقية الوظيفية.
• تشجيع العاملني على التعاون يف االستخدام األمثل لكل املوارد اليت تتطلبها وظائفهم.

-4-3احلوار املتبادل:
يؤمن البنك أبن احلوار املتبادل هو األساس الذي تبىن عليه العالقات الوطيدة ،ومن ث فإن البنك يعمل على:
• تشجيع الدور االسرتاتيجى لالتصاالت الداخلية ملساعدة العاملني على املشاركة الفعالة والواعية يف تطوير
البنك.
• إرساء قنوات االتصال على معايري املصداقية والشفافية واالكتمال وسهولة االتصال.
• تطوير وسائل تبادل املعلومات واخلربات اليت من شأهنا حتقيق التكامل بني وحدات البنك املختلفة.
• حث املسئولني على التعرف على احتياجات العاملني واالستفادة من مقرتحاهتم وأرائهم املختلفة لتحقيق النمو
واالزدهار للبنك.
-5-3التماسك

يعد التماسك السمة املميزة جملتمع من العاملني الذين يعملون معاً يف انسجام اتم ويشعرون ابلفخر النتمائهم إىل
بنك كبري .ومن أجل غرس روح التعاون يف مجيع العاملني يعتزم البنك:

• توضيح قيم التعاون ونشرها بني العاملني والتحقق الدائم من مدى مالءمتها حىت يسهل على العاملني األخذ
هبا.
• إاتحة املعلومات بشأن اسرتاتيجيات البنك وأهدافه لكافة العاملني من أجل املشاركة.
• تعزيز القدرة لدى املسئولني على إرشاد العاملني والفصل بينهم ،مبا يتوافق دائماً مع قيم ومبادئ البنك.
• تبىن سياسات إدارية وحتفيزية من شأهنا تقدير اجلهود الفردية واجلماعية اليت حتقق أهداف البنك.
• وضع تصور للمشاركة اجلماعية يف حتقيق إجنازات البنك.
• تشجيع املبادرات اليت من شأهنا خلق روح التضامن بني الزمالء.
-4

العالقات مع املوردين

-1-4احلوار املتبادل
جيب أن يؤمن البنك أبن احلوار املتبادل وتبادل األفكار مع املوردين من شأنه التحسني املستمر لتلك العالقات
وتعزيزها وحتقيق تبادل القيم من خالل:
• اختاذ إجراءات مبنية على الثقة يكون من شأهنا إسناد دور فعال للموردين.
• قياس مدى رضا املوردين وحتديد اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني وبصفة خاصة الشفافية وقنوات االتصال
وااللتزام بشروط السداد.
-2-4الشفافية

جيب أن يؤمن البنك أبن اإلجراءات اليت تتم بوضوح وشفافية من شأهنا احلفاظ على العالقات القائمة مع
املوردين .ومما يذكر أن البنك لديه قناعة اتمة أبن املصداقية هي إحدى الركائز األساسية للعالقات مع املوردين،
وعليه:
• يستند اختيار املوردين إىل جمموعة من املعايري الواضحة من خالل إجراءات تتسم ابلشفافية.
• يلتزم البنك بسياساته اليت تنص على إرساء العالقات على أقصى حدود الصدق واألمانة وبصفة خاصة يف
جمال إدارة وإبرام العقود ،األمر الذي من شأنه جتنب حدوث أى تعارض حمتمل يف املصاحل.
• وىف جمال االستشارات املهنية ،ترتكز قرارات البنك على املعايري املهنية مع جتنب حدوث أى تعارض حمتمل يف
املصاحل.
• يلتزم البنك بنشر سياساته فيما يتعلق بعالقاته مع املوردين.
-3-4املساواة

جيب أن يؤمن البنك أبن أى مؤسسة كربى ينبغى أن تكون قادرة على إدارة عالقاهتا التعاقدية بكفاءة ،ومن ث
فإن البنك:
• يضمن وجود فرص متساوية عند اختيار املوردين والشركاء التجاريني مع دراسة مدى قدرهتم على الوفاء
ابحتياجات البنك.
• يعتزم التحقق من أن العقود املربمة مع املوردين ترتكز على العدالة وبصفة خاصة ما يتعلق بشروط السداد
وااللتزام اإلدارى.
-6املبادئ املتعلقة ابلبيئة

تعد محاية البيئة أحد احملاور الرئيسية لتعهد البنك ابالضطالع مبسئولياته.

هذا ويتمثل أحد جوانب املسئولية االجتماعية للبنك يف حرصه على عدم ضياع املوا رد هباءً واالهتمام ابآلاثر
البيئية للقرارات اليت يتخذها .وابعتباره أحد البنوك الكربى فإن لبنك أتثري يعتد به يف جمال احلفاظ على البيئة
وبصفة خاصة يف اجملال االجتماعى والبيئي الذي يضطلع فيه أبنشطته سواء يف األجل القصري أو الطويل.
وي نتج هذا التأثري عن استهالك املوارد وما ينتج عن ذلك من خملفات ترتبط بصورة مباشرة ابألنشطة اليت يضطلع
هبا (أتثري مباشر) ،وما ينتج عن األنشطة والسلوكيات اليت ال يتحكم فيها بصورة مباشرة حيث يقوم هبا طرف
آخر مثل العمالء واملوردين الذين يتعامل معهم البنك (أتثري غري مباشر) ومن هنا فإن البنك:
• يضمن االلتزام التام ابلتشريعات اخلاصة ابلبيئة.
• يسعى دائما إلجياد احللول اجلديدة والفعالة اليت تتعلق ابلبيئة حىت من خالل طرح منتجات وخدمات حمددة
للعمالء فضال عن إجياد احللول للموردين.
• يعتزم نشر أفضل املمارسات املتعلقة ابملسئولية حنو البيئة وذلك من خالل تطبيق املبادئ احمللية والدولية.
• لديه االستعداد للحوار وتبادل اآلراء مع املسئولني عن البيئة واملهتمني هبا.

-1-6االستخدام األمثل والفعال للموارد
• يسعى البنك إىل االستخدام الواعي للموارد اليت حيتاجها للقيام أبنشطته من خالل حتسني كفاءة هذه األنشطة،
وتنفيذ نظام فعال للتعامل مع البيئة.
• يسعى البنك دائما إىل محاية البيئة وذلك من خالل متابعة البياانت واملعلومات اخلاصة ابلبيئة وزايدة وعى
العاملني هبا.
-2-6تعميم االلتزام ابملسؤولية البيئية واالجتماعية يف مجيع اجلهات املتعاملة مع البنك

• يدرك البنك أن مسئوليته حنو البيئة واجملتمع متتد لتشمل مجيع اجلهات املتعاملة معه ،وهلذا السبب يسعى إىل

توجيه سياسات املوردين واملتعاقدين من الباطن حنو محاية البيئة واحرتام حقوق اإلنسان وكذلك حقوق العاملني.
• يقدر البنك املوردين الذين يعتربون اجلوانب البيئية واالجتماعية أساساً لنشاطهم كما يتخذون اإلجراءات الالزمة
للحد من اآلاثر البيئية السلبية الناجتة عن األنشطة اليت يقومون هبا.
• يعتزم البنك توعية مورديه ابلفرص واملخاطر البيئية واالجتماعية واألخالقية الناجتة عن أنشطتهم.
-5

املبادئ املتعلقة ابجملتمع

-1-5إقامة حوار مع املؤسسات اليت متثل أصحاب املصاحل

يرى البنك أن إقامة احلوار مع املؤسسات املختلفة له أمهية اسرتاتيجية لتحقيق النمو الدائم يف نشاطه ،كما أن
البنك حيرص على:
• النظر بعني االعتبار للمالحظات اليت يثريها خمتلف مؤسسات اجملتمع بشأن أنشطته.
• احلفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع املؤسسات اليت متثل أصحاب املصاحل وذلك هبدف التعاون لتحقيق
املصاحل املشرتكة وجتنب التعارض احملتمل يف املصاحل.
• إخطار وإشراك املؤسسات  -اليت تعد أهم ممثلى أصحاب املصاحل  -يف األمور اليت ختصها.

-2-5دعم املؤسسات اليت ال هتدف إىل الربح

اعرتافاً من البنك بدور املؤسسات اليت ال هتدف إىل الربح يف دفع عجلة التنمية العادلة يف اجملتمع فإنه يعتزم:

• دعم الكياانت اليت تعىن ابلشئون االجتماعية ابإلضافة إىل دعم عمليات الشراكة بغية تنفيذ املشروعات اليت
تعود ابلنفع على اجملتمع.
• تشجيع إقامة شبكة من الكياانت االجتماعية للقيام مببادرات ختدم الطبقات الفقرية.
• إقامة و/أو املشاركة يف كياانت ال هتدف إىل الربح وتسعى فقط إىل حتقيق املنفعة العامة وخدمة اجملتمع.
• التشجيع على تنفيذ الربامج اليت من شأهنا حتقيق الرفاهية االجتماعية.

-3-5مسؤوليات البنك حنو اجملتمع الدول

إدراكاً من البنك أبن حتقيق التوازن االقتصادى والبيئي واالجتماعى على الصعيد العاملى يعتمد على جمموعة من
العوامل املتداخلة ،فإنه يسعى إىل أن يكون له أتثري على الصعيد العاملى وذلك من خالل:
• إعطاء األمهية القصوى لقضية حتقيق التنمية الدائمة يف االقتصاد الكلى كلما سنحت الفرصة لذلك.
• توجيه سياسة العمالء من الشركات ودعمهم يف حالة مزاولتهم للنشاط يف دول ذات مستوايت محاية اجتماعية

وبيئية أقل.
• دعم املبادرات اليت تسعى إىل حتقيق التضامن على املستوى الدوىل.
-4-5دعم اجملتمع من خالل املسامهات ورعاية األنشطة

حيدد البنك احتياجات اجملتمع ويسعى للمسامهة يف الوفاء هبا من خالل تقدي املنح ورعاية األنشطة:
• عند اختيار اجملاالت اليت سوف يتدخل فيها البنك ،فإنه يوىل اهتماماً خاصاً ابلقيم املرجعية اليت يتبناها ،وعائد
املبادرات املعروضة عليه ،ومدى أمهية االحتياجات االجتماعية اليت تسعى إىل الوفاء هبا ،على أن يكون من بينها
تقدير ومحاية الرتاث التارخيى والفىن والثقاىف.
• ممارسة النشاط وفقا إلجراءات تتسم ابلشفافية واملسئولية ومن شأهنا جتنب أى تعارض شخصى أو مؤسسى
حمتمل يف املصاحل.
• التحقق من أن املنح اليت يقدمها البنك ألى جهة ال ترتبط بتحقيق املصاحل التجارية.
 -7عالقات البنك مع املؤسسات الدولية واجلهات احلكومية
هتدف العالقات املتبادلة بني البنك واجلهات احلكومية املختلفة من جهة وبينه وبني املؤسسات الدولية من جهة
أخرى إىل دعم الصور املختلفة لالتصال مع هذه اجلهات واملؤسسات لتحديد آاثر القرارات اإلدا رية واإلجراءات
القانونية على البنك ،والذى سوف يستجيب ألى طلب غري رمسى أو أسئلة أو استفسارات  ..اخل،
ويشارك يف أى حدث يتناول املوضوعات اهلامة ،وذلك من خالل:
• خلق قنوات رمسية لالتصال على الصعيدين احمللى والدوىل.
• متثيل مصاحله بصورة تتسم ابلشفافية.
• تبىن مناذج تنظيمية حمددة ملواجهة اجلرائم املالية ومن ث محاية مصاحل اجملتمع وكل أصحاب املصاحل.
• املسامهة بصورة فعالة يف املبادرات اليت يتخها السلطات الرقابية واجلهات اإلشرافية أو منظمات األعمال
واملؤسسات األخرى اليت تسعى إىل حتقيق النمو واالستقرار والعدالة يف القطاع املاىل واملصرىف.
آليات التنفيذ واحلوكمة والرقابة

هتدف آليات التنفيذ واحلوكمة والرقابة املوضحة فيما بعد إىل حتقيق األهداف التالية:
• تكامل االسرتاتيجيات والسياسات واإلجراءات ابلبنك مع املبادئ والقيم األخالقية.

• اإلشراف والرقابة على االلتزام ابإلجراءات والسلوكيات اليت تتفق مع املعايري األخالقية املتعارف عليها.

يعتمد جملس إدارة البنك هذا امليثاق وأية تعديالت الحقة عليه ،ويكون قطاع االلتزام مسئوالً عن حتديث امليثاق.

حىت ميكن للعمالء أو أى جهة أخرى اإلطالع عليه ،كما يتاح على الشبكة الداخلية يتم إاتحة امليثاق مبوقع
البنك على شبكة االنرتنت اخلاصة ابلبنك "intranet" ،مع تسليم نسخة من امليثاق للتوقيع مبا يفيد اإلطالع
عليها من جانب كل مدير أو موظف أو أى شخص يتم االستعانة به من خارج البنك وذلك عند التعيني أو بدء

العمل.
ويتم تناول القيم واملبادئ الواردة هبذا امليثاق من خالل الربامج التدريبية اليت هتدف إىل حتقيق املعرفة اجلماعية هبا
فضالً عن إاتحة األدوات الالزمة لزايدة الوعى واإلملام ابآلليات واإلجراءات الالزمة لرتمجة هذه القيم واملبادئ إىل
سلوكيات يتم تطبيقها يف برامج العمل اليومى ويتم تنظيم برامج تدريبية يتالءم حمتواها مع وظيفة املتدربني ،كما يتم
تطوير الربامج مبا حيقق اكتمال تدريب العاملني.
ومما يذكر أن القيم واملبادئ املنصوص عليها يف امليثاق سيتم تطويرها أيضا وتداوهلا من خالل كافة قنوات االتصال
الداخلية املتاحة.
وسيشمل تقييم أداء كافة املسئولني مدى االلتزام ابلقيم واملبادئ اليت حتكم العالقات مع العاملني.

اآلليات أو إجراءات اإلدارة والرقابة الداخلية على االلتزام ابمليثاق

جتدر اإلشارة إىل وجود ميثاق سلوكيات العمل ابجملموعة للعاملني ابلبنك ،وهو ميثاق داخلى يتم العمل به مبا
يتوافق مع القيم واملبادئ األخالقية اليت ينص عليها هذا امليثاق .وحيدد امليثاق اخلاص ابلعاملني املعايري األساسية

للسلوكيات اليت ينبغى أن يلتزم هبا املديرون والعامل ون واملستشارون عند تطبيق ومحاية القيم اليت ينص عليها هذا
امليثاق.
هذا ويرتكز النموذج الذي استوحاه البنك على أن تكون كل إدارة مسئولة بصفة مستقلة عن نشاطها ويلتزم هذا
النموذج ابلسلوك االجتماعي املسئول ،ويعتزم البنك صياغة وتنفيذ سياسات فعالة يف كل قطاع من قطاعات
النشاط يكون له أتثري هام على مسعة البنك.
هذا ويضمن كل فرع أو إدارة ابلبنك اتفاق األنشطة واإلجراءات مع املبادئ والقيم اليت ينص عليها امليثاق ،ومن
ث فإن كل مدير فرع أو إدارة يعد مسئوالً بصورة مباشرة ،داخل نطاق اختصاصه ،عن حتديد األهداف وأيضا

خطة العمل الالزمة إلعطاء مردود ملموس لتطبيق امليثاق والذى حيدد سلوك البنك يف كافة عالقاته حىت مع
أصحاب املصاحل.
كما أن كل فرع  /إدارة تتحمل مسئولية الرقابة على االلتزام ابمليثاق يف نطاق اختصاصها واكتشاف حاالت عدم
االلتزام اليت قد حتدث وإبالغها للقطاعات املعنية وذلك وفقا لإلجراءات احملددة من جانب البنك .ويلتزم رؤساء
القطاعات ومديرو الفروع بدعم وظيفة االلتزام ،وذلك من أجل إرساء وتفعيل مبدأ املسئولية الذاتية.
وسيقوم رؤساء القطاعات ومديرو الفروع مبمارسة نشاطهم حتت مظلة سياسة االلتزام اخلاصة ابلبنك ومن خالل
شبكة من مسئول االلتزام ابلقطاعات والفروع .كما يلتزمون أيضاً ابلتعاون مع قطاع االلتزام من خالل حتديد

أهداف االلتزام داخل اإلدارات اخلاصة هبم ،ومن خالل إدارة ومراقبة املوضوعات اخلاصة اباللتزام وإعداد التقرير
الدورية حوهلا.
أ -قطاع االلتزام :يدعم قطاع االلتزام فروع وإدارات البنك يف جمال تطبيق امليثاق ،كما يشرف على إعداد
اإلجراءات الرقابية الفعالة اليت من شأهنا التحقق من أن السياسات اليت يتم تطبيقها واملنتجات اليت يتم تقدميها
واإلجراءات اليت تتم تتوافق مع امليثاق ،ولتحقيق هذا الغرض يتعاون قطاع االلتزام مع عدد من القطاعات لتحديد
املؤشرات اهلامة اليت تسمح بتقييم ما مت حتقيقه من األهداف االجتماعية والبيئية ،ومن بني هذه القطاعات:
التفتيش واملوارد البشرية وإدارة املخاطر ،وسيتم رصد عملية تقييم األهداف احملققة يف تقارير متابعة االلتزام .كذلك

يتعاون قطاع االلتزام مع قطاع املوارد البشرية يف تطوير ونشر الثقافة والقيم اليت ينص عليها امليثاق.
هذا ويباشر قطاع االلتزام الرقابة الثانوية بغرض حتديد القضااي اهلامة احملتملة ،كما يشرف القطاع على التطورات
اليت تطرأ على تلك القضااي ويتعاون مع اإلدارات املعنية يف اختاذ اإلجراءات التصحيحية للتصدى لتلك القضااي.

ومن انحية أخرى يقدم قطاع االلتزام املقرتحات بشأن التعديالت احملتمل إجراؤها على امليثاق حىت يظل مسايراً
للتطورات اليت يشهدها البنك ،كما يضمن القطاع استمرار االتصال مع جلنة املراجعة وذلك فيما يتعلق بتقارير
الرقابة على االلتزام وكيفية التعامل مع الظروف غري املتوقعة.
ب -قطاع التفتيش
يلعب قطاع التفتيش دوراً رقابياً من أجل التحقق من أن العمليات اليت يضطلع هبا البنك تتم على حنو صحيح
وأيضا لضمان التزام العاملني ابلقواعد املنصوص عليها يف امليثاق من أجل محاية أنشطة البنك مبا يف ذلك تلك
املتعلقة اباللتزامات األخالقية واملسئوليات االجتماعية .كذلك يدعم هذا القطاع جلنة املراجعة يف الرقابة على
االلتزام ابملبادئ والقيم املتضمنة يف امليثاق .ولتحقيق هذا الغرض يقوم القطاع بتلقى وحتليل تقارير عدم االلتزام.
ج -جلنة املراجعة

يتضمن دورها الرقاىب اإلشراف على االلتزام ابملبادئ والقيم املتضمنة يف امليثاق .وتتلقى اللجنة تقارير دورية من
قطاعى التفتيش وااللتزام وذلك للعرض على جملس اإلدارة ،وتتعلق هذه التقارير بنتائج عمليات املراجعة والرقابة

الداخلية بكل فرع أو إدارة فضال عن اإلشراف على اإلجراءات التصحيحية .كما تتلقى اللجنة تقارير عن
املخالفات اخلطرية وحاالت عدم االلتزام.
اإلجراءات اليت يتم اختاذها يف حالة عدم االلتزام يف حالة انتهاك هذا امليثاق وعدم االلتزام به ،يتخذ البنك جمموعة
من اإلجراءات البناءة املالئمة ومنها يف احلاالت خبالف عمليات االحتيال أو انتهاك القوانني أو اللوائح السارية
أو العقود املربمة تنظيم برامج تدريبية لزايدة وعى العاملني اباللتزام ابلقيم واملبادئ املنصوص عليها يف امليثاق.
د -اإلبالغ عن حاالت عدم االلتزام

يتم إرسال تقارير عدم االلتزام ابمليثاق عن طريق الربيد اإللكرتوين أو من خالل الربيد العادي على عنوان البنك،

ويتعهد البنك حبماية أي موظف يقوم ابإلبالغ عن أي من حاالت عدم االلتزام طاملا كان حسن النية ،كما
يتعهد إبحاطة األمر ابلسرية التامة فيما عدا احلاالت اليت يلزم القانون ابإلفصاح عنها.

