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  اشاره

غم نقش ربهسازوساختالملل، صنعت هاي متوالی سازمان شفافیت بینبراساس گزارش

را فاسدترین صنعت دنیا عنوان  ،کندسازنده و مهمی که در توسعه عمومی ایفا می

محـور بـودن و   دلیل اصلی این موضوع نیز ماهیـت پـروژه  . به خود اختصاص داده است

بـر آن را دشـوار و بعضـی    هـا و نظـارت   ها است که ردگیري هزینهپیچیده بودن پروژه

 سـاز وسـاخت بر مبناي آمارهاي جهانی سهم فساد در صنعت  .سازدممکن میاوقات غیر

کـه بـدین    دهـد از گردش مالی کل این صنعت را تشکیل می درصد10چیزي در حدود 

در کشورهاي درحـال توسـعه   . به میزان اهمیت موضوع پی بردتوان راحتی میترتیب به

  .براي آن سهم قائل شد درصد25توان تا شدت باالتر بوده و حتی میاین رقم به

دلیل این موضوع سالیانه توان گردش مالی عظیمی که بهبا دقتی اجمالی در آمار می

 5فساد مالی سالیانه بـیش از جهانیآمارهاي بانک بر مبناي. دودرك نم، روداز بین می

عددي بـیش   2013گیرد که این رقم در سال درصد از حجم تجارت جهانی را در بر می

دهد در عین حال بر مبناي برآوردهاي موجود، سهم از سه هزار میلیارد دالر را نشان می

درصـد   4نظـر گـرفتن   دراشد کـه بـا   بدرصد می 10ساز بالغ بر وساختفساد در صنعت 

 بـا بخش ساخت از حجم تجارت جهانی، حجم مالی فساد در این صنعت سـالیانه برابـر   

ایـن  . ام وجود نداردسیصد میلیارد دالر است هر چند که هیچ برآورد قطعی براي این ارق

سـهم   تـوان افـزایش  رشدي داشته که یکـی از دالیـل عمـده آن را مـی    بهآمار روند رو

در کشورهاي درحال توسعه دانسـت کـه بـه نسـبت داراي فسـاد بیشـتري        سازوساخت

.هستند

بریتانیـایی حسـابداري شـرکت نگ که یک  یا ،ارنست نوشتار حاضر توسط شرکت

پـرایس  و جی ام پی کی، دیلویتمراه سه شرکت ه به این شرکت. ، تهیه شده استاست

المللـی   در سـطح بـین  چهـار حسـابرس بـزرگ   عنوان  بادر فهرستی واتر هاوس کوپرز



د و دفتـر مرکـزي آن در   نـ ي دارا کشور جهان فعالیت حرفـه  140در د و شون شناخته می

این شرکت در این نوشتار ابتـدا بـه بررسـی کلـی وضـعیت      . باشد مستقر میلندنشهر 

 مناطق مختلف جهان مانند اروپا، خاورمیانه، آفریقا و هندوستان در زمینه میـزان شـیوع  

سپس بـه وضـعیت    ،بندي کشورهاي مختلف موجود در این مناطق پرداختهفساد و رتبه

هـا بـه فسـاد و    واقع در این مناطق از منظر میـزان آلـودگی آن   سازوساختهاي شرکت

ها براي مبارزه با این پدیده اشاره گرفته از سوي دولتارتشاء و اقدامات گوناگون صورت

در این زمینه که در نتیجه حضور در اکثـر کشـورهاي   کند و تجارب مختلف شرکت می

و در انتهـا بـراي مبـارزه بـا ارتشـاء و فسـاد در        نمایـد دست آمده را بازگو مـی جهان به

اي را مطـرح  هاي هشت گانهسیسات زیربنایی توصیهأو ت سازوساختهاي بخش شرکت

ها ساد این توصیهکند براي مصون ماندن از خطرات فکند و از شرکت درخواست میمی

  . هاي  روزانه خود مد نظر قرار دهندرا در فعالیت

هـاي  امیدواریم ترجمه و انتشار مطالب حاضر از سـوي مرکـز مطالعـات و پـژوهش    

بـا   ایـن حـوزه  انـدکاران  سالمت اداري و مبارزه با فساد زمینه آشنایی مسئوالن و دست

در راستاي مبارزه با  ارایه شده،هاي و توصیه را فراهم آورده تجارب ارزشمند این شرکت

  .مورد توجه قرار گیردثیرگذار کشور أفساد و ارتشاء در این صنعت مهم و ت
  

  هاي سالمت اداري و مبارزه با فساد مرکز مطالعات و پژوهش

  



  مقدمه

و بخش تأسیسات زیربنایی تبلور بیشتري  وساز ساختکیفري در حوزه  يگردهایپ

11، 1دارد و از زمان اجراي قانون اقدامات خارجی آلوده به فساد در ایاالت متحد آمریکا

هـاي   پرونـده . درصد از کل مـوارد اعمـال قـانون مربـوط بـه ایـن بخـش بـوده اسـت         

ر ، دوسـاز  سـاخت هاي دخیل در ایـن صـنایع   دهد سازماناخیر، نشان می 2يپرسروصدا

  .اي قرار دارندمعرض رشوه و مخاطرات فساد گسترده

ـ برانگ چـالش ساز، وتا این اندازه در بخش ساختارتشاءچرا فساد و   زی

  است؟

هـاي شـاغل در   صنایع، شرکت يو مخاطرات فساد رایج در همه ارتشاءافزون بر 

  :هستند این بخش، بنا به دالیل زیر با برخی از مخاطرات خاصی دست به گریبان

      اخذ مجوز طراحی و پروانه، مستلزم فراینـد طـوالنی اسـت کـه راه را بـر روي

.کندباز می سوءاستفاده

اهداکنندهگذاري توسط دولت، مشارکت عمومی و خصوصی یا نهادهاي سرمایه 

.مستلزم تعامالت بسیاري با مقامات دولتی است

امر رایجی است که خود،  3استفاده از پیمانکاران فرعی، مشاوران و دیگر عوامل

، 4پیمـایش جهـانی تقلـب   براساس دوازدهمـین  . دهد میرا افزایش  ارتشاءخطر 

متوسط با و تأسیسات زیربنایی بیش از میزان وساز ساختدهندگان بخش پاسخ

.یک امر معمولی در بخش خود مواجه بودند عنوان بهارتشاء

                                                          
1 -US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)

2 - headline-grabbing cases
3 - agents
4 -Global Fraud Survey
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گیـرد؛  قـرار مـی   مورداسـتفاده کاري است کـه عمـدتاً    1گذاري مشتركسرمایه

دلیل الزامات حقوقی و یـا  ، داشتن شریک بومی به2مطابق برخی قوانین درواقع

.اقتصادي، ضرورت دارد انداز چشم

هاي مـازاد بـراي تعیـین     و هزینه 3هاي جزئیات فنیمذاکرات مربوط به الحاقیه

ایـن مـذاکرات فرصـتی را بـراي مشـاورین و      . سودمندي قرارداد حیاتی اسـت 

و دیگـر امتیـازات اعمـال نفـوذ     هـا طریق پرداختآورد تا ازمشتریان فراهم می

.نمایند

  ــا داراي ســودهاي کــالن هســتند ــازابســیاري از قرارداده ــدرت  رو نی ــاه ق    گ

.متمرکز است 4اد معدود داراي پست و مقام سیاسیگیري در دست افرتصمیم

هماننـد   5هـاي نیازمنـد نیـروي کـار     یافتـه از بخـش  هاي جرایم سـازمان  شبکه

  .کنندبرداري میو تأسیسات زیربنایی، بهره وساز ساخت

را  آفریقـا در اروپا، خاورمیانه، هنـد و   ارتشاءياندازي از پدیدهگزارش حاضر چشم

و  وکـار  کسـب دهد که شامل روندهاي اعمال قانون و آگاهی بخشی مخاطرات ارایه می

  .ها مد نظر قرار گیرداي است که شاید توسط شرکتدهندهاقدامات کاهش

  

  

                                                          
شود که طی آن از همکاري تجاري اطالق می ینوع به)Joint ventures(مشترك گذاري سرمایه -1

  م.شوندیمگیرند و در سود و زیان حاصله شریک خاصی را به نحو مشترك به عهده میطرفین، مدیریت فعالیت 

2 -jurisdictions
3 -specifications
4 - politically exposed persons (PEPs)
5 - labor-intensive sectors
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  اي  منطقه

 وجود 2نوساناتی در آن شود، امااي با فساد اندك تلقی می منطقه عنوان

 الملـل  بیناکثر کشورهاي اروپایی براساس شاخص ادراك فساد سازمان شفافیت 

 يکشورهاي اسـکاندیناوي در زمـره   درواقع. قرار دارند بندي رتبه باالي

اول، سـوئد   يدانمارك رتبـه (شوند می بندي رتبهکشورهاي داراي کمترین میزان فساد 

تـري  هاي پـایین  اروپایی به نحو چشمگیري در رتبهاما دیگر کشورهاي 

  ).54( و ترکیه) 66( ، رومانی)94( ، یونان)144( ، اوکراین)133( قرار دارند، روسیه

متفـاوت   هـا  دولـت به نحو چشمگیري بـین   ارتشاءقوانین مبارزه با فساد و مبارزه با 

مقامات عمـومی خـارجی در    ارتشاءکنوانسیون مبارزه با کشور اروپایی، 

امـا   انـد  کردهرا تصویب  ی سازمان همکاري و توسعه اقتصاديالملل بینمعامالت تجاري 

                                        
1 - profiles

2 -variations

                                                                  

منطقه 1تصویر

  اــاروپ

  

  

  

  

  

  

  

عنوان بهاروپا عموماً 

  .دارد

اکثر کشورهاي اروپایی براساس شاخص ادراك فساد سازمان شفافیت 

باالي) ربع(در چارك 

کشورهاي داراي کمترین میزان فساد 

اما دیگر کشورهاي  ؛)چهارم يرتبه

قرار دارند، روسیه

قوانین مبارزه با فساد و مبارزه با 

  .است

کشور اروپایی،  24گرچه 

معامالت تجاري 
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و مبارزه با فسـاد در سرتاسـر اروپـا     ارتشاءمهمی در قوانین داخلی مبارزه با  هاي تفاوت

  .وجود دارد

ـ      در سال ـ روزرسـانی کـرده  ههاي اخیـر، کشـورهاي زیـادي قـوانین خـود را ب : دان

؛ فرانسـه  )اجرایی شد 2011که از جوالي (را تقدیم مجلس کرد  ارتشاءانگلستان، قانون 

انجام دادند؛ روسیه قوانین جدیدي را تدوین کرده که  خود و اسپانیا اصالحاتی در قوانین

سـازمان همکـاري و    ارتشـاء کنوانسیون مبارزه بـا  عدم تبعیت را افزایش داد و مجازات

اما نزدیک به نیمی از کشـورهاي اروپـایی هنـوز،    ؛به تصویب رساندرا  توسعه اقتصادي

انـد و قـوانین مبـارزه بـا     قانون در نیـاورده  صورت بهاین کنوانسیون را در قوانین داخلی 

  .دارند يا افتهین توسعهو مبارزه با فساد  ارتشاء

  یابداعمال قانون احتماالً افزایش می

 گـرد در اروپـا  و فسـاد  ارتشـاء مبارزه با گذشته، بحث  يهاي دههدر بیشتر سال

شـکل  قانون اقـدامات آلـوده بـه فسـاد خـارجی      محور دسترسی فرا سرزمینی و اجراي 

کـه  چنـان (کنـد  تر از آمریکا حرکت میاجراي قانون، عقب ينهیدرزماروپا هنوز . گرفت

وجود، این با  .)بیشتر بودسال گذشته، اقدامات آمریکا با نسبت سه به یک از بقیه جهان 

مـرزي  قوانین در بیشتر کشورهاي اروپایی قدرت مبادرت به تحقیقات برون رسانیروزبه

  .ها اعطا کرده استهاي مدنی و کیفري مهم را به دادستانو اعمال مجازات
  

سازد، اختصاص منابع کند، رقابت عادالنه را متزلزل میفساد سالمت بازارها را تهدید می«

کند و به تضعیف حاکمیـت قـانون   کشاند، اعتماد عمومی را تخریب میرا به انحراف می

  20طرح اقدام مبارزه با فساد گروه                                                                            ».شودمنجر می

  

  



13/وساز ساختو خطر فساد در بخش  رشوه                                                                                             

  و فساد در اروپا ارتشاءما از  يتجربه

سراسـر   در1هـاي مـدیره  چالش مهمی بـراي هیـأت  و فساد، ارتشاءکاهش خطر 

هـاي ایـن بخـش عمومیـت     هاي زیر را که در بسیاري از شرکتما چالش. منطقه است

  :دارد مشاهده کردیم

واقـع در اروپـا از    وسـاز  سـاخت هـاي  بسـیاري از شـرکت  : ها استفاده از واسطه

و تـرخیص   2هـا نامـه گـواهی  تسریع در فرایند اخـذ مجوزهـاي الزم،   منظور بهها  واسطه

سـازي و حسـاب  توان بااینک، اما این خطر وجود دارد که می. کنندگمرکی استفاده می

توسـط   رنـدگان یگ میتصـم پرداخت شده، پرداخـت رشـوه بـه     3دستمزدهاي یینما بزرگ

  .ها را مخفی نگه داشت واسطه

کـه وارد  بازیگران جدیدي :رقابت فزاینده و به چالش کشیدن شرایط بازار

بـدون  دهند؛ این بـاور کـه دیگـران    شوند رقابت بر سر قراردادها را افزایش میبازار می

باعث وارد آمدن فشار به کارکنان شرکت شود تا پـا را   تواندیمعمل خواهند کرد  ترس

گذشته از این، . باز زنندسر 4ها فراتر گذاشته و از انطباق با فرهنگ شرکتی از محدودیت

   رسـیدن بـه رشـد ایجـاد      منظـور  بـه ی بازار، فشار مضاعفی را براي مدیران شرایط کنون

  .کندمی

و ها از انواع تفریحات شرکت معموالً-5شرکتی هايو سرگرمی تفریحات

 گیرندگان تصمیمبراي تأثیرگذاري بر  درواقعبراي بهبود روابط با مشتریان و ها سرگرمی

                                                          
1 - corporate boards

2 - authorizations

3 - fees

4 - corporate culture

5 - Corporate entertainment



    گزارش پژوهشی/ 14  

ایـن مسـأله، مجـاز اسـت امـا بـراي شـرکت تعیـین         در بیشتر موارد، . کننداستفاده می

  .هاي مناسب، دشوار است محدودیت

  

کنوانسیون مبـارزه بـا    يدرباره الملل بینبراساس گزارش پیشرفت سازمان شفافیت 

پرونـده   176وفصـل  حـل دلیل سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، آلمان به ارتشاء

ياجراکننـده جریـان، در ردیـف    درحـال مورد تحقیقات  43خارجی و انجام  ارتشاء

تـرین  ایـن امـر، آلمـان را بـه فعـال     . شد يبند طبقهخارجی  ارتشاءمبارزه با »فعال«

  .در اروپا مبدل کرده استاین کنوانسیون ياجراکننده
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  اي  طقه

  انه

  .و فساد در خاورمیانه باالست رشوهعموماً فرض بر این است که خطر 

 شاخص ادراك فساد قـرار دارنـد   ي پایینبسیاري از کشورهاي خاورمیانه در نیمه

  ).کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس و اردن از موارد استثناء هستند

ـ فعالچندین مورد از تحقیقات جنجالی فساد در کشـورهاي غربـی، بـه      يهـا  تی

  .وده استمرتبط با این منطقه مربوط ب

  .اند کنوانسیون سازمان ملل براي مبارزه با فساد را تصویب نموده ،بسیاري از کشورها

کنوانسیون سازمان ملل براي مبارزه با فساد را تصویب  ،اکثر کشورهاي خاورمیانه

عمــان هنــوز ایــن کنوانســیون را امضــا نکــرده؛ ســوریه و عربســتان جــزء  

ـ ا بـا . انـد ز آن را بـه تصـویب نرسـانده   امضاکنندگان هستند اما هنو     ، چـالش  وجـود  نی

  .هاي ویژه هنوز ادامه داردسازي سیاست

  اعمال قانون

و نیز ) بر بازار امالك و مستغالت ژهیو به( پیامدهاي بحران مالی جهانی بر منطقه

را افزایش  مردان دولتها و هاي سیاسی اخیر در برخی کشورها، فشار بر حکومت

بـراي  . و مبارزه با فساد خود را تقویـت نماینـد   ارتشاءهاي مبارزه با  داد تا قوانین و رویه

                                                                  

طقهـتصویر من         

انهـاورمیـخ        

  

  

  

  

  

  

  

عموماً فرض بر این است که خطر 

بسیاري از کشورهاي خاورمیانه در نیمه

کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس و اردن از موارد استثناء هستند(

چندین مورد از تحقیقات جنجالی فساد در کشـورهاي غربـی، بـه     

مرتبط با این منطقه مربوط ب

بسیاري از کشورها

اکثر کشورهاي خاورمیانه

عمــان هنــوز ایــن کنوانســیون را امضــا نکــرده؛ ســوریه و عربســتان جــزء  . انــدکــرده

امضاکنندگان هستند اما هنو

سازي سیاستیاجرای

اعمال قانونافزایش انتظار 

پیامدهاي بحران مالی جهانی بر منطقه

هاي سیاسی اخیر در برخی کشورها، فشار بر حکومتناآرامی

داد تا قوانین و رویه
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طریق ایجاد یک سازمان ملی تازه تأسیس، مبارزه مثال عربستان سعودي سال گذشته از

  .با فساد را شروع کرد

ــ     ــازمان بای ــن س ــان ای ــوك پیک ــه ن ــت ک ــار داش ــازمان اظه ــن س ــیس ای د ری

جدید نظـارت بـر مبـارزه بـا      يیک کمیتهدر قطر،. را هدف قرار دهد 1»ها درشت دانه«

و مبارزه با فسـاد در دادرسـی    ارتشاءفساد ایجاد شده است تا بر اعمال قوانین مبارزه با 

خواهان اتخاذ تدابیر جدید مبارزه با جـرایم   ریوز نخستکیفري نظارت نماید، در بحرین 

رغـم همـه ایـن تحـوالت، پیشـرفت      بهاما؛هاد مبارزه با فساد شداقتصادي و تأسیس ن

  .کندمهار فساد، روند کندي را طی می ينهیدرزم

  

  و فساد در خاورمیانه رشوهما از  يتجربه

و مبارزه با فساد در بسیاري از کشـورهاي   ارتشاءما شاهد افزایش تدابیر مبارزه با 

قانون اقدامات آلوده به فسـاد   مربوط بههاي متعدد پروندهکه اما چنان ایم بودهخاورمیانه 

  .و فساد هنوز رواج دارد ارتشاءدهد، نشان میخارجی 

 هـاي  چالشخاص، از  طور بهها باید اخیر ما حاکی از آن است که شرکت يتجربه

  :زیر در منطقه آگاهی داشته باشند

  و فرایندهاي شفاف هادستورالعملنبود -1

هـاي   رویـه  يشفاف به کارکنان درباره هايدستورالعملياز ارایهها اغلب شرکت

هـاي مـدیریت    تجاري قابل پذیرش و غیرقابل پذیرش مخصـوص منطقـه یـا از شـیوه    

  .شرایط رخ داده، ناتوان هستند

  

  

  

                                                          
1 - “big heads.”
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  هدایا و پورسانت-2

هدایا و پورسانت یک امر رایج اسـت و اغلـب در    يستدهاي تجاري ارایهدر دادو

  .شودعمل تجاري عادي تلقی می عنوان بهبازار 

  تعارض منافع-3

هـاي  العمـل براي مثال حق. گیردقرار می یپوش چشممورد  معموالًتعارض منافع  

و  باشـند می نفعهایی پرداخت شود که مدیران در آن ذيممکن است به شرکت 1فروش

هایی فراهم شود کـه   هاي فروش ناروایی براي طرف به همین نحو ممکن است تخفیف

  .ندهست با تیم فروش در ارتباط

  دقیق مناقصه و واگذاري قراردادفقدان فرایند-4

شود تا قراردادهـا توسـط اعضـاي    هاي کنترلی عمومیت دارد و موجب میضعف

  .شود واگذار2گیري و رعایت تشریفاتهیأت مدیره بدون سخت

  ٣کننده لیتسههاي درخواست براي پرداخت-5

هایی در این نواحی در مواردي نظیر اخذ روادیـد بـراي کارکنـان و    چنین پرداخت

 انـدرکاران  دسـت . هـاي جدیـد شـایع اسـت    اخذ پروانه و مجوزهاي طراحی براي مکان

مطـابق  مـثالً  هـا  پرداختاما این ؛دانندمی وکار کسبيها را الزمهمحلی، این پرداخت

غیرقانونی بوده و تحت نظارت دقیق طرف ثالث بیرونی هماننـد   انگلستان ارتشاءقانون 

  .کارگروه مبارزه با فساد سازمان همکاري و توسعه اروپا قرار دارد

هـا بـر روي موضـوع    هاي جنجالی فساد در سراسر منطقه، باعث گردید تا دولت پرونده

  .گویی تمرکز بیشتري داشته باشندبیشتر و پاسخفساد و لزوم شفافیت 

                                                          
1 - sales commissions
2 - not at arm’s length

  م. شود یموجوه غیررسمی که براي انجام کارها پرداخت  -3



    گزارش پژوهشی

  اي  هـتصویر منطق

  ان

 رشوه يمسأله قانونی اخیر،

  .و فساد را برجسته نموده است

در  چالشـــی عمـــده ارتشـــاء

سازمان  2012در سال . 

ــتان را   ــل، هندوس ــهیدرزمالمل ــاخص   ين ــاد و ش ــاخص ادراك فس      ش

) 28از بـین  (19 يو رتبـه ) 176از بـین  ( 94 يبه ترتیب در رتبه کنندگان رشوه

در  دوازدهمین پیمایش جهـانی تقلـب  در . بندي کرد که بیانگر وخامت مسأله است

هنـدي،   دهندگان پاسخدرصد از  28در سطح جهان،  دهندگان پاسخدرصد 

 تـر  سـخت . ، وجوه نقد بپردازندوکار کسبدست آوردن همایل بودند براي برنده شدن و ب

مستقیم خارجی منجر به تقویـت   گذاري سرمایه نیتأمعمومی و لزوم  ي

  .و فساد گردیده است ارتشاءهاي مبارزه با 

  .مبارزه با فساد روي آورده است به قوانین جدید

، گذاران سرمایهمنظور افزایش اعتماد محکمی را به هاي قدمگذاران هندي 

 يشـامل الیحـه   یمهمـ  در جلسات پارلمان، لـوایح . دانو عموم مردم برداشته

رسیدگی به شکایات و حمایـت از   يمقامات عمومی خارجی، الیحه ارتشاء

افزون بر این، تصـویب کنوانسـیون   . ارایه شده است ها شرکت يو الیحه

به هندوستان کمک کـرد   2011مبارزه با فساد سازمان ملل متحد توسط دولت در سال 

 يتحول مهم دیگر، پیشنهاد الیحه. تا تعهد خود به بهبود حکمرانی را به نمایش بگذارد

                                        
1 - Grievance Redressal and Whistleblower Protection Bill
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تصویر منطق       

انـندوستـه      

  

قانونی اخیر، يگردهایپ

و فساد را برجسته نموده است

ارتشـــاءفســـاد و 

. هندوستان است

ــین  ــفافیت ب ــتان را  ش ــل، هندوس المل

کنندگان رشوهپرداخت

بندي کرد که بیانگر وخامت مسأله استرتبه

درصد  15مقایسه با 

مایل بودند براي برنده شدن و ب

يها نگرششدن 

هاي مبارزه با تالش

  

قوانین جدید يدولت با ارایه

گذاران هندي سیاست

و عموم مردم برداشته ها شرکت

ارتشاءپیشگیري از 

و الیحه 1افشاکنندگان

مبارزه با فساد سازمان ملل متحد توسط دولت در سال 

تا تعهد خود به بهبود حکمرانی را به نمایش بگذارد
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بیشتر بـه   یباربخشاعتگیرانه و سختاست که هدف آن اتخاذ مقررات  1نظارت عمومی

  .باشدو فساد می ارتشاءمبارزه با 

  

  .تلقی ضعف در اعمال قانون درحال تغییر است

دلیل تحقیقـات  به گیرد میمورد پیگرد قانونی قرار  ندرت بهاین برداشت که فساد 

درحـال تغییـر اسـت، بـراي مثـال       ، برداشـتی هـاي برجسـته   اخیر و پیگردهاي پرونـده 

شـرکت ارتباطـات و    [کامدستگیري مقامات سابق در سطح کابینه در رسوایی امتیاز تله

یـک   عنـوان  بـه ارتشـاء به احتمـال زیـاد فسـاد و    . این امر است دیمؤ2جی 2]مخابراتی

موضوع سیاسی داغ به حیات خود ادامه خواهد داد و باعث خواهد شد تا احزاب سیاسـی  

  .ظهور برسانند يقانون، اراده خود را براي مبارزه با فساد به عرصه يبا اعمال فزاینده

  

  و فساد در هندوستان رشوهما از  يتجربه

و فساد مـورد ادعـا،   ارتشاءتحقیقات مربوط به  يخود درباره يما ازطریق تجربه

هـا  ایم که متأسفانه برخی از این چـالش هاي زیادي را مشاهده کرده، چالشها سالطی 

  :هستند مدتیطوالن

  

  

  

  

  

                                                          
1 - Lokpal Bill

2 - 2G telecoms
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  .رشوه به مقامات دولتی یک خطر جدي است

در برخـی مـوارد،   . شاخص ادراك فساد هندوستان در سال گذشته بدتر شده است

ها، از مسئولین پروژه مثالً در شرایطی که وجـوه  پروژهمقامات در مقابل واگذاري بودجه 

  .اندنهادهاي اهداکننده نیز در اختیارشان بود، انتظار پرداخت رشوه داشته
  

  آوردن امتیازات مالی دستبهمالی براي  هايدستکاري

یا سازندگان ممکن است با هدف تحصیل مال در شرایط خاصی به تقلب  متولیان

درصد از  16در پیمایش اخیر تقلب جهانی، . هاي مالی بپردازندارزیابیها و حسابصورت

   ایـن میـزان   . دهندگان هندي حاضر بودند عملکرد مالی سـاختگی را ارایـه دهنـد   پاسخ

  .شکل معناداري از حد متوسط باالتر بودبه
  

  مدیریت ضعیف اسناد

ادعـاي   ازجملـه یافته، فرصت تقلب در اسـناد مالکیـت   هاي کمتر توسعه سیستم 

  .سازندمالکیت بر حقوق اراضی را فراهم می
  

  فشار از ناحیه مسئوالن پروژه

منـافع   يدهنـده تواند نشـان اعمال فشار براي انتخاب عامل و پیمانکار خاص می

  .مالی پنهانی باشد

  

  اطالعات محدود و غیرقابل اعتماد

پیمانکاران،  يبتوانند دربارهها مشکل ، غالباً شرکتدلیل وجود اطالعات اندكبه

هـاي   ایجـاد شناسـه  . پیمانکاران فرعی و دیگر عوامل به بررسـی موشـکافانه بپردازنـد   
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؛توسط دولت ممکن است این وضعیت را بهبود بخشـد  وکار کسببراي  1منحصر به فرد

  .خواهد بود زیبرانگ چالشاما کسب اطالعات دقیق و کامل تاریخی احتماالً 

  

عنوان مفري براي گریز از تنگناهاي اداري، امـر قابـل   و ستدهاي تجاري بهفساد در داد 

را بـا هـدف    رشـوه تمزدهاي پایین در بخـش دولتـی، خطـر    دس. شودقبولی تلقی می

  .دهدسریع و نادیده انگاشتن تخلفات افزایش می يها مساعدت

  

  

                                                          
1 - unique identifiers



    گزارش پژوهشی

  اي  تصویر منطقه

امـا وضـعیت    و فساد را داراسـت  رشوه، خطر باالیی از آفریقاتصور بر این است که 

در قعر نیمه پایینی شاخص ادراك فساد قرار دارند  ییآفریقاگرچه اکثر کشورهاي 

براي مثال بوتسوانا جلوتر از بسیاري از . بندي انفرادي کشورها بسیار متنوع است

، یعنـی  174سـومالی در رتبـه    کـه  یدرحـال قـرار دارد،   30ی در رتبـه  کشورهاي اروپـای 

  .گیردجاي میفاسدترین کشور جهان در این شاخص 

دلیل داشتن چندین اقتصاد درحال به وساز ساختهاي براي خیلی از شرکت

با این وجود، براساس پیمایش اخیر ما، فساد و امنیت . رشد سریع در جهان، جذابیت دارد

  .هستند گذاري سرمایهموانع مهمی براي 

  .وجود ندارد آفریقاو فساد در سرتاسر  رشوههیچ قانون مشترکی ناظر بر 

 آفریقـا از سـوي اتحادیـه    2008در سـال   کنوانسیون پیشگیري و مبارزه با فساد

اي است که چـارچوبی را   منطقه يا نامه توافقاین کنوانسیون، . مورد موافقت قرار گرفت

گذاري مشترکی در اما موجب توسعه رویکرد قانون دارد یمبراي پیشگیري از فساد مقرر 

  .سراسر منطقه نگردیده است
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تصویر منطقه       

  آفریقا       

  

  

  

  

  

  

  

تصور بر این است که 

  .پیچیده است

گرچه اکثر کشورهاي 

بندي انفرادي کشورها بسیار متنوع استاما رتبه

کشورهاي اروپـای 

فاسدترین کشور جهان در این شاخص 

براي خیلی از شرکت آفریقا

رشد سریع در جهان، جذابیت دارد

موانع مهمی براي 
  

هیچ قانون مشترکی ناظر بر 

کنوانسیون پیشگیري و مبارزه با فساد

مورد موافقت قرار گرفت

براي پیشگیري از فساد مقرر 

سراسر منطقه نگردیده است
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  و ناکارآمـد مـانع پیشـرفت در    هـاي سیاسـی غیرشـفاف    در برخی کشورها، نظام

هـاي   تقویت قوانین و رویـه  درحالاما کشورهاي بسیاري ؛شوندقوانین جدید می يارایه

  .و فساد هستند ارتشاءمبارزه با 

  

  .افزایش است درحالاعمال قانون 

از اجرایی شدن قانون اقدامات آلوده بـه فسـاد خـارجی صـورت      یتوجه قابلآمار 

و  وسـاز  سـاخت ازجملـه هـاي صـنعتی    در برخی بخشگرفته که مرتبط با رفتار تجاري

با عنایت به اهمیت اعمال قانون و توجه . بوده است آفریقاتأسیسات زیربنایی در سراسر 

، اعمال درمجموعاما؛اند کردههاي مرتبط با آن، برخی از کشورها مبادرت به اقدام  رسانه

دوازدهمـین پیمـایش جهـانی    هـاي  براساس یافته. قانون در سطح محلی، ضعیف است

در  کنندگان نظارتدارند که اظهار می ییآفریقادهندگان درصد از پاسخ 10تنها ما، تقلب

هـا  هاي فساد و حاضـر بـه اعمـال محکومیـت     کشورشان مایل به پیگرد قانونی پرونده

  .هستند
  

رتبه این کشـور در شـاخص ادراك فسـاد    . نتیجه دادن است درحالمبارزه رواندا با فساد  

ارتقـا یافتـه   2012در سـال   50به رتبه  2009در سال  89الملل از رتبه سازمان شفافیت بین

  .است

  

  آفریقاو فساد در  رشوهما از  يتجربه

ثبـت  (هـاي پیچیـده    دلیل فقدان سیسـتم به آفریقابسیاري از مخاطرات فساد در 

ضـعیف،   1هـاي کنترلـی  و محیط) است وکار کسبناپذیر فرایندهاي دستی بخش جدایی

                                                          
1 - control environments
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هـایی کلیـدي   دهد مـوارد زیـر ازجملـه چـالش    ما نشان می يتجربه. کندخودنمایی می

  :اند بانیگرهاي فعال در منطقه با آن دست به هستند که شرکت

  

  هاي غیررسمیپرداخت

تشـریفات  «بـه دلیـل سـطوح چشـمگیر      آفریقـا هاي ناروا از سوي تاجران در پرداخت

  .تواند افزایش یابدها و واردات کاال مینامهمجوزها، گواهی بادر ارتباط  خصوص به»اداري

  

  ها واسطه استفاده از

ــارگزاران و تســهیل ــهعوامــل، ک ــدگان ب ــذاکرات  »مســاعدت«منظــورکنن در م

بوده و  1ها، غالباً غیر شفاف وجوه پرداخت شده به این واسطه. گیرندقرار می مورداستفاده

  .قرار گیرد مورداستفادهارتشاءممکن است براي رد گم کردن 
  

  فساد خُرد

، ازدواج و گواهی تولـد و  2نظیر اوراق هویتیهایی  توان در بخشفساد خرد را می

    براسـاس گـزارش بـارومتر جهـانی فسـاد سـازمان شـفافیت        . گواهی رانندگی پیدا کرد

درصد افراد در منطقـه زیـر صـحراي     50بیش از  2011و  2010هاي الملل در سالبین

  .جهان استاند؛ یعنی بیش از هر نقطه دیگري در ، پرداخت رشوه را گزارش کردهآفریقا

یکـی از   درواقـع خواست مردم براي استفاده مسئوالنه از قدرت و خاتمه دادن به فساد، «

  .»باشداجتماعی کلیدي در زمان ما می 3هاي پیشرانه

  الملل بینسازمان شفافیت  رکلیمدسوارت،کوبوس د

                                                                                                                          

1 - non-distinct

2 - identification books

3 - drivers
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  ها باید چه اقدامی انجام دهند؟شرکت

و تأسیسـات   وسـاز  سـاخت هـاي بخـش   و فساد بـراي شـرکت   ارتشاءمواجهه با 

واگـذاري قراردادهـا و اخـذ مجـوز طراحـی یـا       . زیربنایی همیشه یک چالش بوده است

عمـومی مربـوط بـه ایـن      يمجوزها همراه با بسیاري از موارد اجرایی دیگـر در حـوزه  

  .شودخواري خاص و خطر فساد میها موجب رشوه بخش

و مبارزه با  ارتشاءآمیز مبارزه با وفقیتهاي کلیدي براي حصول به برنامه مفعالیت

  :ها شامل موارد زیر استفساد براي شرکت

نهایـت  ایـن امـر بـی    -1رتبهایجاد فضاي اخالقی سالم در میان مدیران عالی

و مبارزه با فساد در دستور کـار مـدیران ارشـد     ارتشاءمهم است که مبارزه با 

.قرار گیرد

 هـاي  بررسی نوع و محل پروژه –و خطر فساد  ارتشاءتکمیل ارزیابی جامع از

 مدنظررو مورد شناسایی و اي که مخاطرات خاص پیشگونهدر دست اقدام به

.قرار گیرد

منظـور  بهو فساد ارتشاءانطباقی  يکه ارزیابی خطر کامل گردید برنامهزمانی 

مشخص نمودن تناسب آن با خطرات شناسایی شده مورد بازبینی مجدد قـرار  

.ردگی

منظور کمک به تضمین ایـن  هاي ارتباطی و آموزشی موجود به بازبینی برنامه

ـ  فرهنگ شـرکتی مطلـوب بـه    ، یکنکته که در عمل طق دور و اویـژه در من

اخیـر   دوازدهمین پیمایش جهانی تقلبدر . حاصل شده است پرخطر

                                                          
1 -Setting the correct tone at the top.
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 سازمانهاي مبارزه با فساد در از آموزش دهندگان پاسخدرصد از  55تنها ما، 

.اطالع داشتند خود

     بررسی موشکافانه پیمانکاران، پیمانکاران فرعی و عوامـل، همـراه بـا اعمـال

ها از قوانین مربوط به مبارزه نظارت مداوم براي حصول اطمینان از تبعیت آن

.و مبارزه با فساد ارتشاءبا 

 حصول اطمینان از وجود قراردادهاي شفاف با مشاوران و عوامل که معطـوف 

و مبـارزه بـا فسـاد هسـتند و بـه شـرکت، حـق         ارتشاءهاي مبارزه با  به رویه

 ازجملهوجوه پرداختی به مشاوران . کندبازرسی بر سوابق قراردادها را اعطا می

.ها باید در سطح مدیران ارشد، بررسی و تأیید شود پرداخت هزینه

ازاسـتفاده   مـداوم،  يهـاي عملیـاتی بـه شـیوه     داده يفعاالنه لیوتحل هیتجز

منظور کشف تعامالتی کـه خطـر برجسـته    به 1هاي قانونی داده لیوتحل هیتجز

.کندو فساد را نمایان می ارتشاء

  هـایی هماننـد تفریحـات شـرکتی، توجـه ویـژه بـه         نظارت دقیق بـر هزینـه

.، شرایط و زمان این تفریحات یا هدایا2خاص کنندگان افتیدر

   يخصـوص دربـاره  بـه  شـرکا تحقیق درباره کارکنان کلیدي، پیمانکـاران یـا 

گـذاري  هاي سرمایهکسانی که براي شرکت ناشناخته هستند مثالً در موقعیت

ــبدر . مشــترك ــانی تقل ــایش جه ــا  پیم ــا، تنه ــر م درصــد از 59اخی

مورد تأیید را گزارش  کنندگان نیتأمهاي  ، استفاده از پایگاه دادهدهندگان پاسخ

ــی از آن  ــاً نیم ــد و تقریب ــوابق   کردن ــا س ــت ی ــه بررســی مالکی ــق ب ــا موف ه

.اندطرف ثالث نشده کنندگان نیتأم

  

                                                          
1 - forensic data analytics
2 - specific recipient
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  انطباقی مؤثر مبارزه با فساد يهشت مرحله براي اتخاذ برنامه

تا از برقراري چـارچوب   کردهاي را تهیه  هشت مرحله يارنست یانگ یک برنامه

  .نه اطمینان حاصل نمایدانطباقی قاطعا
  

ارزیابی خطر يبرنامهطراحی مبادرت به -1

شود؛ میـزان تعامـل شـرکت بـا     هاي شرکت ناشی میچه خطراتی از خود فعالیت

هـاي دیگـر اسـتفاده     چه میزان از عوامل و واسـطه شرکت نهادهاي دولتی چقدر است؛ 

نوع محیط تنظیمـی  در چه شرکت در کدام کشور مشغول به کار است؛ شرکت کند؛ می

کـار رفتـه کـه موجـب     هاي به ها و کنترلشناسایی سیاست ؟کندفعالیت می 1و مقرراتی

  .شودها میآن کاهش خطرات فساد و ارزیابی نقاط قوت و ضعف
  

سیاست مبارزه با فساد شرکتی يتوسعه-2

دولتـی و   يعدم تحمل رشـوه  ياعالم موضع صریح و بدون ابهام شرکت درباره

 ارتشـاء ها، درمورد موضـوعاتی نظیـر   این سیاست. تجاري در هر مقیاسی، ضرورت دارد

تجـاري؛ گـزارش غلـط یـا پیمانکـاري در اسـناد حسـابداري؛         يمقامات دولتی؛ رشـوه 

هاي مربوط ؛ و سیاست2کننده؛ امور خیریه و اعطاي هدایاي جمعیهاي تسهیلپرداخت

هدایا به مقامات دولتـی، دسـتورالعمل عملیـاتی ارایـه     به مسافرت، تفریحات و اعطاي 

  .خواهد کرد

  

  

  

                                                          
1 - regulatory environment
2 - charitable and community gift giving
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هاي مبارزه با فساد و کنترل ها استیساجراي -3

هاي مربوط بـه قـانون اقـدامات آلـوده بـه فسـاد        درصد پرونده 90دانیم که در می

گنجانــدن بنــدها و . انــدعوامــل و مشــاوران تجــاري خــارجی دخالــت داشــته خــارجی،

هـاي   شرکت باشد از کنترل يها استیسانطباق با قوانین و  يکه دربرگیرنده ییها ضمانت

همچنین صدور نوعی تأییدیه بـراي اطمینـان از انطبـاق صـورت     . شودیممهم محسوب 

هـاي خـاص و   مطمـئن باشـیم کـه پرداخـت    . شوداي کلیدي محسوب میپذیرفته، نکته

هاي مبارزه بـا فسـاد    مسئولیت بازرسی اینک باید پرسید آیا شما. شوندمی ثبت1هاموافقت

با مسافرت کارکنان، هدایا و تفریحات  تواند میاید؟ شرکت به چه نحوي را بر عهده داشته

کمـک خیرخواهانـه در مسـیر درسـتی      کنـد که تضمین  تهیه دستورالعملیبرخورد نماید؟ 

  .انجام شده و اعطاي هدایا بدون قصد و غرض بوده است
  

مالی مبارزه با فسادهاي  اجراي کنترل-4

هـاي  هاي مالی الحاقی در کشورهاي در معرض خطر باال و عملیات اجراي کنترل

بـر   این موارد ممکـن اسـت شـامل کنتـرل    . شودپرخطر از دیگر مراحل مهم تلقی می

. ، مهمـانی و تفریحـات باشـد   3، مسـافرت مـدیران  2هاي بانکی و تنخواه جزئـی حساب

هـاي در معـرض خطـر، مسـتلزم ارتقـاي       عوامل و واسطههمچنین معامله با مشاوران، 

  .هاست کنترل

اجراي الزامات شدید براي تصدي سمت حسـابداري بـراي معـامالت در معـرض     

منظور ترغیـب  بهحمایت کافی از مستندسازي و اختیار نمایندگی الزم ازجملهخطر باال 

  .گویی فزایندهشفافیت و پاسخ

  

                                                          
1 -approvals
2 -petty cash
3 -executive travel
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آموزش مبارزه با فساد-5

فسـاد دارنـد    يهاي جهانی فعال در کشورهایی کـه سـابقه  براي سازمانآموزش 

کارکنان محلی باید بدانند که فرهنگ شما ممکن است با فرهنگ . ضروري است يامر

ها باید تجویزي و عملی بوده و الزامات همچنین آموزش. ها تفاوت بسیار داشته باشدآن

را تبیین نماید و همچنـین   ارتشاءو قانون  قانون مبارزه با اقدامات آلوده به فساد خارجی

را براي کارکنانی کـه  و خطرناك هاي دشوار یا وضعیت »هاي قرمز پرچم«الگوهایی از 

  هـا بایـد بـه نحـو     آمـوزش . در ارتباط مستقیم با این موضـوعات هسـتند ارایـه نمایـد    

د و هـاي داخـل شـرکت باشـ    هـا و مسـئولیت   اي هدفمند بوده، مبتنی بر نقـش شایسته

  .روزرسانی شوداي براي کارکنان جدید و انتقالی به دوره صورت به
  

  ها نظارت بر برنامه-6

هـاي   پـرچم «طریق شناسایی تخلفات احتمـالی یـا   قادر باشند تا ازباید ها سازمان

این مسأله یک بازرسی مبارزه بـا فسـاد   . میزان انطباق را مورد آزمون قرار دهند »قرمز

عنـوان  توانـد بـه  و فساد مـی  ارتشاءهاي مبارزه با در بهترین سناریو، تحلیل. مؤثر است

فرم گواهی مبارزه با فساد بایـد  . قرار گیرد مورداستفادهاي براي نظارت بر انطباق  وسیله

در اینجـا  . [اي مورد آزمون مجدد قرار گیرد صورت دورهشود و بهبراي کارکنان طراحی 

آیـا   ؟هـا وجـود دارد  سیاستهایی براي انطباق با که آیا آزمون ]این سؤال مطرح است

  باشد؟نتایج ملموس و شناخته شده عدم انطباق مشخص می
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1هاها و درآمدهاي مبارزه با فساد در ادغام رویه-7

هـاي ناشـی از   منظور اجتناب از خطر به دوش کشـیدن مسـئولیت  ها باید بهشرکت

 ارتشاءانطباق با اصول مبارزه با . دعاوي میراث، درآمدهاي بالقوه را به دقت بررسی نمایند

اي در سطح باال بوده و تمـامی خطـرات فسـاد بـالقوه      و مبارزه با فساد باید طرح یکپارچه

ها و درآمد نبایـد قبـل   مربوط به ادغام يها ظارتن. ناشی از سازمان جدید را در نظر بگیرد

  .سازي تداوم داشته باشداز درآمد متوقف شود، الزم است بعد از فرایند یکپارچه
  

ارزیابی مجدد خطر و برنامه تعدیل-8

 يبرنامه اي انجام شود تا تضمین نماید ورهد صورت بهخطر فساد باید  يهایابیارز

تغییـر و محـیط    درحـال وکـار  کسـب مبارزه با فساد براي مواجهه با خطـرات ناشـی از   

  .تکامل است درحال٢خارجی

  

                                                          
  م .شود ها گفته می شرکت به فرآیندهاي مربوط به ترکیب و اتحادها ادغام و درآمد شرکت یطورکل به-1

  م .گذراند هاي سازمان قرار دارند ولی بر سازمان تأثیر می عواملی که خارج از مرزبندي -٢
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  1ارنست یانگ يمؤسسه 

مشـاوره   يخود در ارایه يطریق تجربه

هاي مرتبط با بخـش   براي تعدادي از پرونده

و تأسیســات زیربنــایی و نیــز 

نحــو مطلــوبی خــود، بــه 2موفقیــت جهــانی

کنـیم  آمادگی خود را براي کمک اعالم مـی 

بـه   وکارتـان  کسبو فساد در 

برخی از مطالعات موردي اخیر 

  :باشد یم

  جهانی و ارزیابی خطر فساد

بـا   وسـاز  سـاخت هاي بزرگ و فساد براي شرکت ارتشاءمنظور ارزیابی خطر 

خـدمات   4تازگی از خـدمات بنگـاه  مشتریان ما به. همکاري داشتیم 3گروه موکلین ارشد

اند و ضرورت دارد تا اطمینان حاصـل شـود کـه بنگـاه      مند شدهبهره وساز

ـ    ارتشاءجدید رهیافت ثابتی را در قبال کاهش خطر  معرفـی بنگـاه   . دو فسـاد اتخـاذ کن

و  ارتشـاء ابـزار ارزیـابی خطـر    . و آسیا اجرا شده است آفریقاآزمایشی در 

یـا   ارتشـاء هاي انطباق مبـارزه بـا    سازد تا بر کنترلمشتریان ما را قادر می

بـر  منظـور تمرکـز   این ابزار، بـه . هاي فرعی متمرکز شوندمبارزه با فساد درمورد فعالیت

                                        
    بـه خـود بگیـرد امـا     تبلیغـی هاي مؤسسه یانگ پرداخته و ممکن است جنبه اگرچه این بخش به بیان فعالیت

  .لی از فایده نیست ماي در زمینه فساد، اطالع از آن خامؤسسات مشاوره دلیل ارایه مدلی از فعالیت

2 - global reach

3 - senior client staff

4 -business

                                                                  

 ايتجربه مشاوره

طریق تجربهما از

براي تعدادي از پرونده

و تأسیســات زیربنــایی و نیــز  وســاز ســاخت

موفقیــت جهــانی

آمادگی خود را براي کمک اعالم مـی 

و فساد در  ارتشاءتا خطر 

برخی از مطالعات موردي اخیر . حداقل برسد

مشامل موارد زیر 

  

جهانی و ارزیابی خطر فساد ارتشاء

منظور ارزیابی خطر ما به

گروه موکلین ارشد

وساز ساختجهانی 

جدید رهیافت ثابتی را در قبال کاهش خطر 

آزمایشی در  صورت بهجدید 

مشتریان ما را قادر می ،فساد توسعه

مبارزه با فساد درمورد فعالیت

                                                          
اگرچه این بخش به بیان فعالیت -1

دلیل ارایه مدلی از فعالیتبه
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قرار گرفتـه   مورداستفادههاي در معرض خطر باال هبراي شناسایی کشورها و پروژ منابع،

  .است

هاي تجاري کلیـدي   ها به تغییرات اصالحی در رویهتالش ما، شرکت يدر نتیجه

  .در کشورهاي در معرض خط باال مبادرت ورزیدند

  

ادعاي پرداخت رشوه به مقامات دولتی در اروپا يتحقیق درباره

ادعاي پرداخت رشوه به مقامات دولتی، مشمول تحقیقـات   يموکلین ما در نتیجه

آوري و تحلیـل  ما به جمـع . مربوط به قانون اقدامات آلوده به فساد خارجی قرار گرفتند

المللی کارشناسـان افشـاي   تیم بین. مدارك مربوط به اتهامات مبادرت ورزیدیم يهمه

  .لکترونیکی را طی مدت سه هفته بررسی کردندمیلیون سند ا 15ما،  1الکترونیکی

هـا در طراحـی و اجـراي راهبردهـاي افشـاي      ما به موکلین و مشاوران حقـوقی آن 

؛کنـیم هاي محرمانه متعدد حقوقی کمک می بررسی داده يسختگیرانه و مؤثر و نیز نحوه

هاي الکترونیکی به مـوکلین خـود در    هاي مصاحبه و تحلیل داده ازطریق تلفیق تکنیک و

ابزارهـاي  . رسانیمتبعیت از کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده آمریکا یاري می

سـازد تـا   فناوري و رهیافت تحقیقاتی جامع ما این امکـان را بـراي مـوکلین فـراهم مـی     

  .ي کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ارایه دهندرا برا موقع بههاي  پاسخ

  

  

                                                          
1 -e-disclosure specialists
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  آفریقاتحقیقات در 

حسابرسی مشتریان، ما را به بررسـی مالحظـات نشـأت     يشوراي بیرونی کمیته

هـاي زیـادي بـه انجـام مصـاحبه و      ما سـال . گرفته از نظرات مدیر مالی جدید واداشت

قـانون اقـدامات   بررسی اسناد ترخیص کاالي گمرکی اقدام کردیم تا تخلفات احتمـالی  

 يهـاي مـا بـه هیـأت مـدیره و کمیتـه       یافتـه . را شناسایی کنیمآلوده به فساد خارجی 

  .حسابرسی گزارش گردید

هـاي   نترلهاي محلی و کها، اصالحاتی در سیاستتالش ما، شرکت يدر نتیجه

  .انجام دادند قانون اقدامات آلوده به فساد خارجیداخلی و نیز در برنامه انطباق خود با 

  

  تحقیقات افشاگرانه در آسیا

اطالعاتی بود که از گروهی  يي یک شرکت دربارههادنبال هشداراین تحقیق به

  .ها به دست آورده بوداز شرکت

قانونی خارجی و شوراي عمومی مـوکلین و  ما ارتباط کاري نزدیکی با دو شرکت 

طـور مرتـب بـه    از ما خواسته شد تا به. رییس حسابرسی داخلی در هر کشوري داشتیم

مدیران، حسابرس خارجی و نهایتاً به کمیسیون بورس و اوراق بهـادار آمریکـا    يکمیته

  .گزارش دهیم

جر بـه افشـاي   د و مننتالش ما، موکلین ما را قادر ساخت تا به سرعت عمل نمای

داوطلبانه موضوعات خاص مربوط به قانون اقدامات آلوده به فساد خـارجی گردیـد کـه    

ما به شوراي خارجی در شناسـایی و تـدوین    عالوه به. ازطریق تحقیقات شناسایی شدند

  .تدابیر اصالحی یاري رساندیم
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  تجربه و دستاورد جهانی

  و تأسیسات زیربنایی ما وساز ساختشبکه 

 ينـه یدرزمهزار کارشناس  7و تأسیسات زیر بنایی ما متشکل از  وساز ساختتیم 

هزار نفر از مشـتریان امالکـی در سرتاسـر     4خدمات به  يامالك است که درحال ارایه

. فراوانـی برخوردارانـد   يافراد ما داراي سـوابق متنـوع بـوده و از تجربـه    . جهان هستند

هاي اند و درعین حال، در بخشخدمت کرده ها در بخش صنعتی و دولتیبسیاري از آن

  .اند مربوطه را اخذ نموده يها نامهیگواهاي دارند و دیگر هم تجربه خدمات حرفه

هاي اثبات شده بـراي مواجهـه بـا    تیم کارشناسان ما از ابزارهاي پیچیده و روش

خدمات تجاري و فنـی در   يبرند و به ارایهها بهره میترین چالشترین و مشکلپیچیده

، 1شامل حسابداران قانونی، کارشناسان رسمی تقلـب  گروهاین . پردازندیمسطح جهانی 

، معمـاران، مـدیران   3بـرداران  نقشـه ، 2ها، نـاظران کارشناسان فناوري قانونی، اقتصاددان

 عمیق ما در این بخش ما را قادر يدانش و تجربه. باشدمی 4ریتأخگران پروژه و تحلیل

  .سازد تا به شیوه مؤثر به مشتریان و مشاوران حقوقی مشاوره دهیممی

  

  تجربه و دستاورد جهانی ما

دهیم و جـایی  کنیم، خدمات با کیفیت باال ارایه میما در سطح جهانی فعالیت می

ما بیش از . کنیماز دانش بومی استفاده می هستند فعالیت درحالکه در آن مشتریان ما 

داریم که در  5بررسی تقلب و رسیدگی به اختالفات يمتخصص دربارهکارشناس  1600

                                                          
1 -certified fraud examiners

2 -regulators

3 - quantity surveyors,

4 - delay analysts

5 - dispute services
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سـالمت تجـاري، تحقیقـات،     ينـه یدرزمکشور مستقر هستند و داراي تجربیـاتی   150

  .باشندیماختالفات و فناوري قانونی 
  

  اعمال فشار براي انتخاب پیمانکاران خاص، 

  .دهنده منافع مالی پنهان باشدتواند نشانمی

  

اي اصلی هستیم که در سرتاسـر اروپـا، خاورمیانـه،    تنها سازمان خدماتی حرفهما 

بنابراین، ما بـراي  ؛کنیمفعالیت می 1، تحت ساختار واحدي به نام امیاآفریقاهندوستان و 

، هندوسـتان،  المنـافع  مشـترك ظهـور کشـورهاي مسـتقل     درحـال تجارت در بازارهاي 

. ایـم می اروپا رویکرد بدون مرزي را در پیش گرفتهیو نیز بازارهاي دا آفریقاخاورمیانه و 

هاي خود تکیه کنیم، در اسـرع  سازد تا به نحوي مؤثر بر توانمندياین امر ما را قادر می

صنعتی حاصـل از   يهایمان را براي خدمت به مشتریان مهیا کنیم و از تجربه وقت تیم

  .ماییماستفاده ن میدهیمکشور ارایه  87در تمامی خدماتی که

  .با رنگ تیره نشان داده شده است هایی که در پوشش بررسی نبودندکشور

                                                          
  م. آفریقامخفف اروپا، خاورمیانه، هندوستان و  -1
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