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:الوحدة األولى
مقدمة عن االحتيال



ملحة عامة عن االحتيال

در األموال االحتيال أحد التحديات التي تواجه املنظمات بأشكالها املختلفة، فهو يعيق األداء ويه•
 عدة غير وقد يتخذ الضرر أ. واملوارد النادرة ويلحق األذى باملنظمة وبسمعتها وبقدرتها التنافسية

ً
شكاال

اء املنظمة فالضرر األكبر قد يكون ذلك الذي يلحق بأد. الخسارة املالية بحد ذاتها مهما بلغت قيمتها
.  ملخاطر متعددةوسمعتها ومصداقيتها وثقة السوق والجمهور بها وفي نهاية املطاف قد يؤدي إلى تعريضها

آليات إضافة إلى ذلك فاالحتيال يتكيف مع املتغيرات التي قد تطرأ على أي قطاع، فبالرغم من•
اقبة والتقص ي وشروط مراجعي الحسابات الخارجيين املستقلين وق واعد التدقيق الداخلي واملر

نشاطات ويصعب في الغالب استرداد األموال املهدرة بسبب. السلوك املنهي يستمر حدوث االحتيال
 
ً
اقبة عمليات االحتيال أقل ت. االحتيال، إن لم يكن مستحيال كلفة وأكثر لذلك تكون برامج مكافحة ومر

.فعالية من محاوالت استرداد تلك األموال املختلسة



تعريف االحتيال

.لخداعاخاللمنقانونيغيربشكلآخرشخصممتلكاتعلىاالستيالءهوببساطةاالحتيالتعريف

:أساسيةعناصر أربعةاالحتياليتضمن

.الحقائقتقديمعناالمتناعأومزيفةجوهريةبياناتعرض•

.االمتناعبذلكأومزيفةالبياناتهذهبأنعلمعلىبهاملشتبهكانإذا•

.قللحقائاإلغفالأواملزيفالبيانهذاعلىاالعتمادعلىعليهاملجنيحثعلىبهاملشتبهنية•

.  يام بذلكعتماد املجني عليه على هذا البيان املزيف أو اإلغفال للحقائق وتعرضه إلصابة أو ضرر نتيجة القا•



تعريف االحتيال

 
ً
:بهيقصداالحتيالفإنالقانونيبالكقاموسلتعريفوفقا

.ضرر اللهيسبببشكلالتصرفعلىآخرشخصلحملجوهريةحقيقةإخفاءأوللحقيقةمتعمدتحريف"

 ضرًرايكون أنيمكن
ً
".جنائًيايكون قدأومدنيا

 
 
وتاريخ(79/م)قمر امللكيباملرسومالصادراألمانةوخيانةاملالياالحتيالمكافحةنظاممناألولىللمادةوفقا

:فإنههـ10/09/1442

هاتينحدىبإأوريال،ماليين(خمسة)علىتزيدالماليةوبغرامةسنوات،(سبع)تتجاوز المدةبالسجنيعاقب“

 بارتكابهحقوجهدون للغيرمالعلىاستولىمنكلالعقوبتين،
ً
  تخداماسعلىينطوي (أكثرأو)فعال

طرق منأي 

".اإليهامأوالخداع،أوالكذب،فيهابمااالحتيال،



مثلث االحتيال

م والذي قام بمقابالت مع 1949نشأت نظرية االحتيال في البحث األساس ي الذي أجراه دونالد كريس ي عام 
لذي صدر عام سجين في الواليات املتحدة بغرض دراسة سلوك االختالس وقدم نتائج بحثه في كتابه ا209

رصة، ، الف(الدافع)الضغط : وافترض أن االحتيال ينتج عن ثالثة عوامل" أموال اآلخرين"م بعنوان 1953
.التبرير

به إلى مصدر تحدث عندما ينظر الشخص املوثوق ( االحتيال)يشير البحث باختصار إلى أن انتهاكات الثقة 
و أساس وهذا ه( الضغط)لحل مشكلة غير قابلة للمشاركة ( حل)باعتباره وسيلة مبررة ( الفرصة)الثقة 

.  مثلث االحتيال
التابعة (COSO)في لجنة املنظمات الراعية ، PCAOBتم تضمين إطار عمل مثلث االحتيال في معايير تدقيق 

، في دليل إدارة مخاطر االحتيال ( 2013)اإلطار املتكامل -تريدوايللرقابة الداخلية املنقحة من قبل لجنة 
.وبشكل رئيس ي في كتب املحاسبة واملراجعة، COSO (2016)الخاص بـ 



مثلث االحتيال

(Pressure-Motivation)الضغط -الدافع

و وصف كريس ي الضغط أو الدافع بأنه عبارة عن حاجة أ
ئية لخيانة مشكلة غير قابلة للمشاركة تسبق املخالفة الجنا

مشاكل تشكل العديد من املواقف املختلفة. الثقة املالية
حفاظ غير قابلة للمشاركة مثل البحث عن وضع معين أو ال

لى على الوضع أو مشكلة مالية ملحة، وقد خلص كريس ي إ
و أن األمور غير القابلة للمشاركة، سواء كانت حقيقة أ
.  قةمتصورة، توفر الحافز أو الدافع الضروري لخيانة الث



مثلث االحتيال

(Pressure-Motivation)الضغط -الدافع

:أنواع الدوافع
.املجرم املعتاد الذي يسرق من أجل السرقة: النفسية. 1
.الهيبة الشخصية، تحقيق الهدف: األنانية. 2
، وهذا مب: األيديولوجية. 3

ً
رر االحتيال ألسباب أسمى أخالقيا

".اآلخرين"املحتال في جعل الضحايا األشخاص 
حاجة ماسة للمال، والجشع، واإلنجاز : االقتصادية. 4

االقتصادي



مثلث االحتيال

(Opportunity)الفرصة 

 افترض كريس ي أن املشكلة غير القابلة للمشاركة ال تم
ً
ثل حافزا

ى أنه للمخالفة إال عندما ينظر إلى موقف الثقة عند الشخص عل
 للمشكلة، وبالتالي فإن الدافع وحده ال يؤدي إ

ً
لى ارتكاب يقدم حال

فرصة جريمة، حتى املجرمين األكثر دافعية يجب أن تتاح لهم ال
 ما يرجع توافر الفرصة إلى حقي. الرتكاب الجريمة

ً
قة أن غالبا

م تدريبهم األفراد املدربين على املهام الروتينية ملوقف الثقة قد ت
بارة بع. بشكل أساس ي على املهارات الالزمة لخيانة هذه الثقة

كم أخرى، يكون األفراد الذين يقومون بدور ما في وظائف التح
أو التحايل والسيطرة في وضع يسمح لهم بالتالعب بهذه الضوابط

.  عليها



مثلث االحتيال

(Opportunity)الفرصة 

:االحتيالالرتكابالفرصعلىاألمثلةأبرز 
.نالرئيسييللموظفينالثقةمنالكثيرمنح•
.املسؤوليات/املهامفصلعدم•
.املناسبالوقتوفيكاملةتسوياتإجراءعدم•
.لألداءمستقلةمراجعاتإجراءعدم•
.الداخليةالرقابةضعف•



مثلث االحتيال

(Rationalization)التبرير 

التوفيق أو" تعديل"افترض كريس ي أن التبرير يمكن املخالف من 
التالي فإن بين مجموعتين من القيم املتضاربة و أنماط السلوك، وب

وكه التبرير عبارة عن عملية يحاول من خاللها الشخص جعل سل
 
ً
ا التبرير يسمح هذ. الفعلي أو املقصود منه أكثر منطقية أو مبررا

اكلهم لألفراد بتصور انتهاكات الثقة كوسيلة مشروعة لحل مش
 في التب. التي ال يمكن مشاركتها

ً
أو في )رير قبل يبدأ املخالفون عموما

 حدوث الفعل، وأوضح كريس ي أن انتهاكات الثق( نفس وقت
ً
ة غالبا

زء من ما يتم تبريرها على أنها غير جنائية بشكل أساس ي، وهي ج
 عالالمسئوليةبعض 

ً
نها بشكل العامة التي ال يكون الفرد مسؤوال

.تام



مثلث االحتيال

(Rationalization)التبرير 

:االحتيالالرتكابالتبرير أمثلةأبرز 

 كانلقد"•
ً
."قرضا

."ذلكيفعلالجميع"•
 ر وأتقاض ىالكافيبالتقديرأحظىالأنا"•

ً
اتبا

 
ً
."منخفضا

."آخرينأشخاصملساعدةبذلكقمت"•
”يغطيها التأمين"•



تصنيف االحتيال

Occupational)املنهيأو الوظيفياالحتيال• Fraud): أواإلدارة،أواملوظفين،قبلمنمتعمدخداععلىينطوي

ما،ةبمنظمارتباطأوعالقةأيلهآخرشخصأيأوالعمالء،أوالبائعين،أواملتطوعين،أواألعضاء،أواملالك،

حتيالاال عملياتبعضارتكابيتم.املنظمةمننظاميغيربشكلأخرى خدماتأوأصول أوأموالعلىللحصول 

.املنظمةوخارجداخلجهاتبينأوواملوظفيناإلدارةبينبالتواطؤيحدثوبعضهااألفراد،قبلمن

بالجوائزفوز الاحتيال)املستهلكعلىاالحتيالالتأمين،فياالحتيالاألموال،غسل:مثلاالحتيالمنأخرى أنواع•

،(Cybercrimes)اإللكترونياالحتيال،(وغيرهاالهرمي،البيعأنواعبعضاالحتيالي،بونزي مخططرسوم،دفعمقابل

معلوماتعلىبناءً ةاملالياألسواقفيوالتداول االحتيالالضريبي،االحتيالوالبنوك،املاليةاملؤسساتفياالحتيال

.وغيرهاداخلية،



الوظيفياالحتيال

 ملنظمة فاحص ي االحتيال املعتمدين 
ً
من ( Occupational Fraud)فإن االحتيال الوظيفي ( ACFE)وفقا

:املمكن تعريفه بأنه

أو سوء أن يستخدم الفرد وظيفته من أجل تحقيق اإلثراء الشخص ي من خالل سوء االستخدام املتعمد"
."تطبيق موارد أو أصول املنظمة املستخدمة



الوظيفياالحتيال

:تصنف منظمة فاحص ي االحتيال املعتمدين االحتيال الوظيفي إلى ثالثة أنواع رئيسية وهي

االحتيال في القوائم املالية1.

اختالس األصول 2.

الفساد3.



:الوحدة الثانية
اليةاالحتيال في القوائم امل



تعريف االحتيال في القوائم املالية

منظمة وذلك هو االحتيال الذي ينطوي على تحريف أو حذف متعمد ملعلومات جوهرية في التقارير املالية لل
الًبا من خالل فهو ينطوي على الخداع واإلخفاء املتعمد، غ. لغرض تضليل املستفيدين من القوائم املالية

اع األخرى من على عكس األنو . التوثيق املزور والتزوير والتواطؤ بين اإلدارة واملوظفين والجهات الخارجية
يال في القوائم املالية االحتيال، والتي يستغل فيها املوظفون واملحتالون املنظمة بطريقة احتيالية، فإن االحت

.تعمل فيه اإلدارة نيابة عن املنظمة لجعل املنظمة تبدو أكثر ربحية مما هي عليه في الواقع



مرتكبي االحتيال في القوائم املالية

Source: ACFE Report to the Nations, 2022



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 

 Fictitious( )املصطنعة)اإليرادات الوهمية : أوال

Revenues:)

الغرض من . يشمل تسجيل بضاعة مباعة أو خدمات لم تحدث

مها لجعل ذلك هو املبالغة في تقدير املبيعات املبلغ عنها أو تضخي

.املنظمة تبدو أكثر ربحية مما هي عليه



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 

(:مثال( )Fictitious Revenues( )املصطنعة)اإليرادات الوهمية : أوال

لقد . لشركاتسجلت شركة أجنبية تابعة لشركة محلية العديد من املبيعات الوهمية الكبيرة لسلسلة من ا
.  لسداد بشدةأصدرت فواتير املبيعات لكنها لم تقم بتحصيل أي من الذمم املدينة التي أصبحت متأخرة ا
كما قام رتب مدير الشركة التابعة األجنبية التأكيدات الكاذبة لحسابات املدينين ألغراض التدقيق

لفية كشفت فحوصات خ. باستئجار أشخاص للتظاهر بأنهم العمالء خالل زيارة من إدارة الشركة األم
ا ذات عالقة لم يت

ً
م الكشف العمالء عن أن بعض الشركات كانت وهمية بينما كانت شركات أخرى إما أطراف

دير الشركة وكشف التحقيق أن م. عنها أو تعمل في صناعات لن تحتاج إلى السلع التي ُيفترض توريدها
عية التي التابعة األجنبية وجه املخطط لتسجيل اإليرادات الوهمية لتحقيق أهداف اإليرادات غير الواق

.حددتها إدارة الشركة األم



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 

(:Fictitious Revenues( )املصطنعة)اإليرادات الوهمية : أوال

(التحذيرية)العالمات الحمراء 
مبلغ كبير بشكل غير عادي من الذمم املدينة التي فات موعد استحقاقها لفترة طويلة•
الذمم املدينة املعلقة من العمالء التي يصعب أو يستحيل تحديدها واالتصال بهم•
عمليات شطب أو زيادات متكررة في الذمم املدينة القائمة•
النمو السريع أو الربحية غير العادية، خاصة باملقارنة مع الشركات األخرى في نفس الصناعة •
عمليات مع التدفقات النقدية السلبية املتكررة من العمليات أو عدم القدرة على توليد تدفقات نقدية إيجابية من ال•

التقرير عن نمو األرباح 
ادية أو املعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة أو الكيانات ذات األغراض الخاصة التي ال تدخل في سياق األعمال الع•

. التي ال تخضع فيها هذه الكيانات للتدقيق أو املراجعة من قبل شركة منفصلة
(  متوسط املبيعات اليومية/ الذمم املدينة )نمو غير عادي في نسبة مبيعات األيام في الذمم املدينة •
حجم مبيعات كبير للكيانات التي ال يعرف جوهرها وملكيتها •
قر الرئيس ي زيادة غير عادية في املبيعات من قبل أقلية من الوحدات داخل الشركة ، أو في املبيعات املسجلة من قبل امل•

للشركة



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 

 
ً
:(Timing Differences)اختالفات التوقيت : ثانيا

حاسبية وتعني تسجيل اإليرادات أو املصروفات في فترات م

ن فترة غير صحيحة من أجل تحويل اإليرادات أو املصروفات بي

وأخرى وبالتالي زيادة أو تخفيض األرباح حسب الرغبة

:  ومن املمارسات الشائعة في هذا املجال



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 

 
ً
:(Timing Differences)اختالفات التوقيت : ثانيا

:االعتراف باإليرادات قبل استحقاقها1.

عة أو الخدمة األصل أن يتم االعتراف باإليراد عندما تفي املنشأة بالتزام األداء عن طريق تحويل السل

ة، فإن اإليراد ال املتعهد بها إلى العميل وبالتالي، حتى لو قام البائع باستالم مبلغ مقابل خدم( األصل)

.يتم االعتراف به حتى يتم تقديم الخدمة، وعندها يتم الوفاء بالتزام األداء



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 

 
ً
:(Timing Differences)اختالفات التوقيت : ثانيا

(:مثال)االعتراف باإليرادات قبل استحقاقها 1.

 هندسية وتركيبية قبل أن تكون مقبولة للعمالء
ً

ومع ذلك، فإن . تبيع منظمة منتجات تتطلب أعماال

.  م وقبول العميلاملنظمة تسجل إيرادات املبيعات قبل االنتهاء من املراحل الهندسية واالختبار والتقيي

ت بشكل خاص في حاالت أخرى، تتوقف املبيعا. وفي بعض الحاالت، ال تتم املبيعات ألسابيع أو شهور 

.على تجربة العميل وقبوله للمنتج



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 

 
ً
:(Timing Differences)اختالفات التوقيت : ثانيا

:العقود طويلة األجل. 2

يمكن . عبعادة يتم استخدام نسب اإلنجاز كوسيلة لقياس التقدم في املشروع، ولكن هذه الطريقة عرضة للتال 

ت قبل تحققها للمدراء التالعب بنسب اإلنجاز والتكاليف املقدرة إلنهاء مشروع اإلنشاءات وذلك لالعتراف باإليرادا

.وإخفاء التجاوزات في العقد



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 
 
ً
:(Timing Differences)اختالفات التوقيت : ثانيا

(:مثال)العقود طويلة األجل . 2

إعادة تصميم وهي شركة إنشاءات تجارية متخصصة في بناء مالعب كرة القدم، تشعر باآلثار السلبية لالقتصاد مع عدم وجود مشاريعكانت شركة الصفراء

ملدن تتكون من عدة مشاريع صغيرة إلعادة تصميم املالعب ومشروع ملعب جديد ضخم على طول الشاطئ بإحدى اكانت إيرادات الصفراء. جديدة أو مالعب

تواصلت شركة . ن الباطنومع ذلك، فإن اإليرادات من هذه املشاريع لم تكن كافية لتغطية النفقات العامة والتكاليف الخاصة باملقاولين واملقاولين م. الكبرى 

ملزمة بتعهدات راءومع ذلك، لحماية مصلحة البنك وتجنب التخلف عن السداد، كانت الصف. الصفراء مع البنك وحصلت على زيادة في االعتماد املستندي

لكل ربع سنة ( EBITDA)كان أحد هذه التعهدات هو الحفاظ على حد أدنى من األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء . ديون صارمة

مما سمح له -تقدير التكلفة اإلجمالية ملشروع امللعب الجديد خفض فريق إدارة الصفراء، EBITDAومن أجل الحفاظ على االمتثال لتعهد . وللسنة املالية

في حالة امتثال لتعهد سمح هذا التالعب في تقديرات التكلفة للشركة بالبقاء. وزيادة أداء املحصلة النهائية للمشروع-باالعتراف بأجزاء أكبر من اإليرادات 

EBITDA  .ومع ذلك، توقعت اإلدارة . االعتراف بخسارة في إجمالي مشروع امللعب الجديدلم تنخفض التكاليف الفعلية، وفي النهاية تعين على إدارة الصفراء

ما لم تؤت املشاريع عند. استخدام اإليرادات من املشاريع املستقبلية لتغطية الخسائر املتكبدة عن طريق نقل النفقات الجارية إلى فترات مستقبلية

.باإلعالن عن خسائر كبيرة، األمر الذي فاجأ البنكاملستقبلية ثمارها، بدأت الصفراء



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 

 
ً
:(Timing Differences)اختالفات التوقيت : ثانيا

:تسجيل املصروفات في فترة غير صحيحة. 3

املوازنة عادة يتم تسجيل املصروفات في الفترات غير الصحيحة بسبب الضغط ملقابلة توقعات•
.واألهداف أو بسبب عدم وجود رقابة محاسبية مناسبة

 إلى عدم تسجيل أنواع معينة من التكاليف في فترات تختلف عن الفترات التي حدثت بها يؤدي غ•
ً
البا

.   مقابلتها بشكل صحيح بالدخل الذي ساهمت بحدوثه



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 

 
ً
:(Timing Differences)اختالفات التوقيت : ثانيا

:تسجيل املصروفات في فترة غير صحيحة. 3

(التحذيرية)العالمات الحمراء 
ةالنمو السريع أو الربحية غير العادية ، خاصة باملقارنة مع الشركات األخرى في نفس الصناع•
ة إيجابية من التدفقات النقدية السلبية املتكررة من العمليات أو عدم القدرة على توليد تدفقات نقدي•

العمليات مع اإلعالن عن نمو األرباح
.زيادة غير عادية في الهامش اإلجمالي للربح بما يتجاوز النظراء في الصناعة•
رة املعامالت الهامة أو غير العادية أو شديدة التعقيد، ال سيما تلك التي تقترب من نهاية الفت•
(اليوميةمتوسط املبيعات/ الذمم املدينة )نمو غير عادي في نسبة املبيعات اليومية إلى املدينين •
(  تريات اليوميةمتوسط املش/ الذمم الدائنة )انخفاض غير عادي في نسبة املشتريات اليومية إلى الدائنين •



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 

 
ً
 Improper Asset)التقييمات غير الصحيحة لألصول : ثالثا

Valuations):

:تقييم املخزون. 1
 للمعايير الدولية فإن املخزون البد أن يتم تسجيله و •

ً
 للتكلفة وفقا

ً
فقا

.أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل
عدم تخفيض أو إعدام املخزون بسبب التلف أو التقادم وغيرها•

األصول عندما تنخفض القيمة إلى أقل من التكلفة يؤدي إلى تضخم ب
.وعدم تطابق تكلفة البضاعة املباعة مع اإليرادات

ستخدم التالعب بالجرد الفعلي للمخزون، تضخيم تكلفة الوحدة امل•
 لت

ً
كلفة لتسعير املخزون، باإلضافة إلى عدم تعديل املخزون وفقا

.  البضائع املباعة



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 

 
ً
:(Improper Asset Valuations)التقييمات غير الصحيحة لألصول : ثالثا

(:مثال)تقييم املخزون . 1

يم مخطط لتعزيز تكليف الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع مكونات الكمبيوتر بتنظتم

هذا من " ميالوه"يتكون عنصر املخزون . القوائم املالية للشركة عن طريق منتج خيالي

ارجيين غالف معدني بدون مكونات داخلية، وقد تم إنتاجه فقط لخداع املراجعين الخ

من 27000ن تم توجيه املوظفين لتصنيع أكثر م. فيما يتعلق بقيمة مخزون الشركة

.ريالهذه العناصر لتضخيم قيمة مخزون الشركة بشكل خاطئ بأكثر من مليوني



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 

 
ً
:(Improper Asset Valuations)التقييمات غير الصحيحة لألصول : ثالثا

:املدينون . 2
• 

ً
.عادة ينتشر االحتيال في حسابات املدينين في الشركات املتعثرة ماليا

.يعات واملخزونفي كثير من الحاالت يحدث التالعب باملدينين بالتزامن مع االحتيال في املب•
ميين وعدم أكثر نوعين من االحتيال في تضخيم حسابات املدينين هما تسجيل مدينين وه•

.التسجيل بشكل صحيح لحسابات العمالء غير القابلة للتحصيل
 تنتج عن إيرادات وهمية•

ً
حسابات املدينون الوهمية عادة

روف ديون البد أن تقوم الشركات بإعدام حسابات العمالء غير القابلة للتحصيل بشكل مص•
ف الديون معدومة، وبالتالي يمكن للمدراء تضخيم حسابات املدينين بعدم تسجيل مصرو 

.  املعدومة



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 

 
ً
 :ةااللتزامات واملصروفات املخفي: رابعا

(Concealed Liabilities and Expenses  )

إسقاط االلتزامات أو املصروفات1.
خلص من قد يتم الت. وذلك بعدم تسجيلها في الدفاتر

 من تسجيلها في نظام ا
ً
لدائنين، فواتير البائع بدال

الكامل وبالتالي زيادة األرباح املبلغ عنها باملبلغ
.للفواتير



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 

 
ً
Concealed) :االلتزامات واملصروفات املخفية: رابعا Liabilities and Expenses  )

رسملة املصروفات بشكل غير سليم. 2
وذلك من أجل زيادة الدخل واألصول وإظهار املركز املالي للشركة بشكل أقوى •

ة فإن إذا تم رسملة نفقات غير مؤهلة لذلك كأصول وليس كمصروفات خالل فترة معين•
للفترة الدخل سيظهر بأكبر من قيمته الفعلية ولكن عند احتساب مصروف االستهالك

.القادمة فإن الدخل عن تلك الفترة سيظهر بأقل من قيمته الفعلية
ليل صافي قد يتم احتساب النفقات الرأسمالية كمصروفات عندما ترغب الشركة بذلك تق•

.الدخل العتبارات الضريبة أو لزيادة الدخل في الفترات القادمة



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 

 
ً
Concealed) :االلتزامات واملصروفات املخفية: رابعا Liabilities and Expenses  )

(مثال)رسملة املصروفات بشكل غير سليم . 2
يمة تحتاج الشاحنة إلى إصالحات بق. تمتلك شاحنة تعرضت لحادث ABCلنفترض أن شركة 

 من إنفاق . ريال إلعادتها إلى حالتها قبل وقوع الحادث5000
ً
ريال على الفور، تضيف 5000بدال

ترسمل)ريال بشكل غير صحيح إلى قيمة الشاحنة في الدفاتر 5000مبلغ  ABCشركة 
 ABCأصول وبالتالي حدثت مبالغة في قيمة. ليتم استهالكها على مدى عدة سنوات( املصروف

.ريال5000وصافي دخلها الحالي بمقدار 



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 

 
ً
Concealed) :االلتزامات واملصروفات املخفية: رابعا Liabilities and Expenses  )
اتعدم اإلفصاح أو التسجيل غير السليم لتكاليف الضمان والتزامات مردودات املبيع. 3

في تحصيل يحدث التسجيل غير الصحيح اللتزامات الضمان وإرجاع املنتج عندما تفشل الشركة•
من املحتم . نالنفقات املناسبة وااللتزامات ذات الصلة إلرجاع املنتج املحتمل أو إصالحات الضما

دث هذا ، عندما يح. أن يتم إرجاع نسبة معينة من املنتجات املباعة من قبل العمالء غير الراضين
ن مبلغ يجب على اإلدارة تسجيل املصروفات ذات الصلة كحساب مقابل للمبيعات، مما يقلل م

.صافي املبيعات املوضح في قائمة دخل الشركة
مصاريف وباملثل ، عندما تقدم الشركة ضماًنا على مبيعات املنتج ، يجب عليها تقدير مبلغ•

في حالة . بلغالضمان التي تتوقع بشكل معقول تحملها خالل فترة الضمان وتحمل التزام عن هذا امل
 ما يتم حذف التزام الضمان تماًما أو التقليل من ق

ً
يمته إلى حد االحتيال في التزام الضمان، عادة

.مجال آخر مشابه هو االلتزام الناتج عن املنتجات املعيبة. كبير



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 

 
ً
اإلفصاح غير السليم : خامسا

((Improper Disclosure:

يقع على عاتق اإلدارة مهمة اإلفصاح عن 
املالية املعلومات املهمة بشكل مالئم في القوائم

اتاإلفصاحوفي مناقشة وتحليل اإلدارة وهذه 
.ينبغي أال تكون مضللة



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 

 
ً
:Improper Disclosure))اإلفصاح غير السليم : خامسا

:تجاهل وعدم االعتراف بااللتزام1.

 لل
ً
 بعدم االعتراف بتعهدات القروض أو االلتزامات املحتملة وفقا

ً
معايير وذلك عادة

نظمة املحاسبية مثل ضمان الشركات للقروض الشخصية التي يتلقاها مسؤولو امل

.والخسائر املحتملة من القضايا املنظورة في املحاكم



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 

 
ً
:Improper Disclosure))اإلفصاح غير السليم : خامسا

:األحداث الالحقة. 2

ا تأثير كبير على األحداث التي تحدث أو التي تصبح معلومة بعد انتهاء الفترة والتي يكون له

رارات واملحتالين عادة يتجنبون اإلفصاح عن ق. القوائم املالية يجب اإلفصاح عنها

ها أو التي تشير املحكمة والقرارات التنظيمية التي تقوض قيم األصول التي تم التقرير عن

 على نزاهة اإلدارة
ً
.إلى االلتزامات غير املسجلة أو تلك التي تنعكس سلبا



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 

 
ً
:Improper Disclosure))اإلفصاح غير السليم : خامسا

:  احتيال اإلدارة. 3

يتم اإلدارة عليها التزام باإلفصاح للمساهمين عن أي عمليات احتيال مهمة

ملنظمة وعدم ارتكابها من قبل املدراء والتنفيذيين ممن هم في موضع الثقة في ا

.اإلفصاح عنها يعتبر من أشكال االحتيال



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 

 
ً
:Improper Disclosure))اإلفصاح غير السليم : خامسا

:  املعامالت مع األطراف ذات العالقة. 4

لتحكم وتحدث عندما يكون هناك عالقة تجارية بين املنظمة وجهة أخرى يمكن ا

تربطهم بإدارتها أو سياساتها التشغيلية من قبل املنظمة أو من قبل أشخاص

نها بشكل وال تعتبر احتيال أو مشكلة إال إذا لم يتم اإلفصاح ع. عالقة باملنظمة

.كامل



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 

 
ً
:Improper Disclosure))اإلفصاح غير السليم : خامسا

:التغييرات املحاسبية. 5

املحتالون في ولكن قد يفشل. البد من اإلفصاح عن التغيرات في املبادئ والتقديرات وغيرها

ا تسبب إعادة صياغة البيانات املالية بأثر رجعي بشكل صحيح لتغيير مبدأ محاسبي إذ

إلفصاح عن وباملثل ، قد يفشلون في ا. التغيير في ظهور القوائم املالية للمنظمة أضعف

لقابلة التغييرات الهامة في التقديرات مثل األعمار اإلنتاجية والقيم املقدرة لألصول ا

.  لالستهالك أو التقديرات األساسية لتحديد الضمان أو االلتزامات األخرى 



االحتيال في القوائم املالية( مخططات)أنواع 

 
ً
:Improper Disclosure))اإلفصاح غير السليم : خامسا

(التحذيرية)العالمات الحمراء 
الرقابة إشراف مجلس اإلدارة أو لجنة املراجعة غير الفعال على عملية إعداد التقارير املالية و •

الداخلية
هيكل تنظيمي شديد التعقيد يتضمن كيانات قانونية غير عادية•

و الدعاوى التاريخ املعروف النتهاكات قوانين األوراق املالية أو القوانين واللوائح األخرى ، أ•
اك املرفوعة ضد الكيان أو إدارته العليا أو أعضاء مجلس اإلدارة بدعوى االحتيال أو انته

القوانين واللوائح
ة ذات املالذ الحسابات املصرفية الهامة أو العمليات الفرعية أو الفروع في الواليات القضائي•

الضريبي والتي يبدو أنه ال يوجد لها مبرر تجاري واضح



الكشف عن االحتيال في القوائم املالية

 
ً
:اإلجراءات غير املالية: أوال

تشمل األمثلة الشائعة على ذلك عدد 

واقع املوظفين وتناوب املوظفين وعدد امل

تثمار واالستثمار في املعدات الجديدة واالس

ا في البحث والتطوير واستطالعات رض

العمالء وحجم وحالة مرافق اإلنتاج



الكشف عن االحتيال في القوائم املالية

 
ً
:اإلجراءات غير املالية: أوال

:بورترنموذج القوى التنافسية الخمس ملايكل 

.تهديد املنافسين الجدد1.

.تهديد املنتجات أو الخدمات البديلة2.

.القدرة التفاوضية للعمالء3.

.القدرة التفاوضية للموردين4.

.شدة الصراع التنافس ي5.



الكشف عن االحتيال في القوائم املالية

 
ً
:اإلجراءات غير املالية: أوال

وغير مالية التقرير السنوي للمنظمة، والذي يحتوي باإلضافة إلى القوائم املالية، على معلومات مالية

 املكونات التالية
ً
:قيمة، ورغم اختالف الصيغة والشكل، تتضمن التقارير السنوية مثال

.وصف مجال عمل املنظمة والصناعة•

.اإلجراءات القانونية•

.إدارة مناقشة وتحليل العمليات•

.أجور اإلدارة التنفيذية•

.املعلومات املتعلقة بمديري املنظمة وفريق اإلدارة التنفيذية•



الكشف عن االحتيال في القوائم املالية

 
ً
:املاليةالقوائمتحليلتقنيات:ثانيا

(:التحليل الرأس ي)تحليل الحجم املشترك 1.

ريق تحويل يقارن التحليل الرأس ي أو تحليل الحجم املشترك الحجم النسبي للحسابات الرئيسية عن ط

إلى نسبة جميع بنود قائمة الدخل إلى نسبة مئوية من اإليرادات وتحويل جميع بنود امليزانية العمومية

لقوائم املالية بغض تتمثل امليزة األساسية للتحليل الرأس ي في أنه يسمح بمقارنة ا. مئوية من إجمالي األصول 

لحجم النظر عن حجم املنظمة؛ وكما هو الحال مع التحليل األفقي، يمكن مقارنة القوائم املالية ذات ا

.املشترك داخل املنظمة بمرور الوقت، مع شركات مماثلة أو مع متوسطات الصناعة



الكشف عن االحتيال في القوائم املالية

 
ً
:املاليةالقوائمتحليلتقنيات:ثانيا

(:فقيالتحليل األ )تحليل االتجاه .     2

لتحديد(تليهاالتيةالفتر إلىمحاسبيةفترةمن)الوقتبمرورالرئيسيةاملاليةالقوائمعناصربيناألفقيالتحليليقارن •
 تتطلبقدالتيالتغييرات

ً
:بطريقتينالتحليلهذاإجراءويمكنوالفحص؛التحقيقمنمزيدا

oالتأثيراتآثاردتحديفيبالعملةاملطلقةباملبالغالتغييراتمقارنةتساعدأنيمكن:بالعملةاملطلقةاملبالغ
.(املختلفةالثابتةواملصروفاتاملدخالتأسعارفيالتغيراتمثل)الشركةعلىالخارجية

oاملئويةالنسبةفيالتغييراتتتبعيعتبر:املئويةالنسب 
ً
.املختلفةاماألحجذاتالشركاتمقارنةعندمفيدا

حيثمنالصلةذاتالتوجهاتمقارنةيمكنحيثالهام،االتجاههواألفقيللتحليلبالنسبةأهميةاألكثرالكشفيعتبر•
.الصناعةمتوسطاتمعأومماثلةشركاتمعالوقتبمرورالشركةداخلاملعامالتوحجموسرعةاتجاه



الكشف عن االحتيال في القوائم املالية

 
ً
:املاليةالقوائمتحليلتقنيات:ثانيا

تحليل النسب. 3
يمكن التعبير . اليةببساطة نسبة توضح العالقة بين عنصرين مذكورين في القوائم املالنسبة املاليةتمثل 

ة من خالل تحليل النسبة املالييتم . عن النسب في صورة كسور أو أعداد عشرية أو نسب مئوية أو عالقات
و رقابة داخلية في نظام ذ. يجب أن تساوي األصول الخصوم باإلضافة إلى حقوق امللكية: املعادلة املحاسبية

ن املعادلة جيدة، يتم تسجيل كافة املعامالت املحاسبية بطريقة تحافظ على توازن هذه املعادلة؛ ورغم أ
وازن املعادلة بسيطة من حيث التركيب الرياض ي، إال أنها عبقرية في بساطتها؛ حيث يؤدي الحفاظ على ت

لى املتالعب من الصعب ع. املحاسبية إلى ربط قائمة الدخل وامليزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية
 ما تكشف النسب املالية عن عدم االتساق

ً
نتيجة إلعداد بالقوائم املالية الحفاظ على هذا التناظر، وغالبا

.التقارير املزيفة



الكشف عن االحتيال في القوائم املالية
 
ً
:املاليةالقوائمتحليلتقنيات:ثانيا

تحليل النسب. 3



الكشف عن االحتيال في القوائم املالية

 
ً
:املاليةالقوائمتحليلتقنيات:ثانيا

:تحليل التدفقات النقدية.     4
ة املستلمة يتمثل الغرض من قائمة التدفقات النقدية في توفير معلومات حول مصادر التدفقات النقدي

يل أو االستثمار واملدفوعة للشركة خالل فترة إعداد التقارير، والتي قد يرجع السبب فيها إلى أنشطة التشغ
نقدي املبلغ يجب أن يساوي صافي التدفق النقدي من هذه األنشطة التغير العام في الرصيد ال. أو التمويل

 للبيانات، وترجع قيمتها إلى ح. عنه خالل الفترة
ً
 قويا

ً
قيقة أنها أكثر تمثل قائمة التدفق النقدي مصدرا

.القوائم املالية التي يصعب التالعب بها



الكشف عن االحتيال في القوائم املالية

 
ً
:املاليةالقوائمتحليلتقنيات:ثانيا

:تحليل التدفقات النقدية.     4
مقابلة النقد. أ

نة معينة يطابق تتمثل نقطة االنطالق لتحليل التدفق النقدي في التأكد من أن صافي التدفق النقدي لس
قض في هذا الصدد التغير في الرصيد النقدي املبلغ عنه من بداية السنة حتى نهايتها؛ حيث يشير وجود التنا

النقدية عدم ذكر كافة املعامالت( ب)لم يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بشكل صحيح، أو ( أ: )إلى أنه
.بدقة في قائمة الدخل وامليزانية العمومية



الكشف عن االحتيال في القوائم املالية

 
ً
:املاليةالقوائمتحليلتقنيات:ثانيا

:تحليل التدفقات النقدية.     4
مقارنات التدفق النقدي. ب

النقديةدفقاتالت)الحرالنقديوالتدفقالتشغيليالنقديالتدفقمثلالنقدي،التدفقمقاييسمختلفمقارنة
 التشغيلية

ً
ينحرفأنتوقعاملمن.الدخلصافيمعومقارنتهاالبعضببعضها،(الرأسماليةالنفقاتمنهامخصوما

 ذلك،ومعالتشغيلي؛النقديالتدفقعنالدخلصافي
ً
عالقاتبهاعبالتال تمالتياملاليةالقوائمتعرضماغالبا

.2000إلى1991منالفترةخاللإنرونلشركةالرئيسيةالنقديةالتدفقاتاملثالسبيلعلىمتوقعة،غيرواتجاهات
عالمةكانتوالتي،1997عاممنبدايةالحرةالنقديةوالتدفقاتالتشغيليالنقديالتدفقبينالفرق بهايالحظ
إالمشروعة،ألسبابالنقديالتدفقمقاييستتباينقدأنهمنالرغمعلى.بهاالتالعبتمالتيللتقاريرمبكرتحذير

.شكموضعبالتأكيدتكون والتباينالحجمبهذااالختالفاتإن



الكشف عن االحتيال في القوائم املالية

 
ً
:املاليةالقوائمتحليلتقنيات:ثانيا

:تحليل التدفقات النقدية.     4
مقارنات التدفق النقدي. ب



(1)دراسة حالة 

:بستZZZZلشركةالتاليةاملاليةالقوائمباستخدام

شتركاملالحجمذاتالدخلوقائمةاملشتركالحجمذاتالعموميةامليزانيةبإعدادقم-أ
1986و1985أبريل30فياملنتهيةاملاليتينالسنتينعنالقائمتيناتجاهوتحليل

.1986أبريل30فياملنتهيةاملاليةالسنةعنالنقديةالتدفقاتتحليلبإعدادقم-ب
:1986و1985أبريل30فياملنتهيةاملاليتينالسنتينعنالتاليةاملاليةالنسباحسب-ج

الربحية
اإلجماليالربحهامشنسبة•
املبيعاتعلىالعائد•
األصول علىالعائد•
امللكيةحقوق علىالعائد•



(1)تابع دراسة حالة 
الكفاءة

األصول دورانمعدلإجمالي•
املدينةالحساباتدوران•
باليوماملدينةالذمم•

املاليالرفع
األصول إلىالديون نسبة•
األصول إلىامللكيةحقوق نسبة•
امللكيةحقوق إلىالديننسبة•
املساهمينحقوق مضاعف•

السيولة
الحاليةالنسبة•
ل املتداو املالرأسصافي•

تقومتحليلللكذلكاشرحاالحتيال؟افتراضإلىتؤديقدشكوكأي(جب،أ،الفقراتفي)السابقتحليلكيثيرهل.د
.به



(1)تابع دراسة حالة 



(1)تابع دراسة حالة 



(1)تابع دراسة حالة 



:الوحدة الثالثة
اختالس األصول 



تعريف اختالس األصول 

س سرقة أو إساءة استخدام األموال أو األصول، ويشمل اختالس األصول على اختال هو•
،أو اختالس النقدية، أو البضاعة، أو األوراق املالية: بعض ممتلكات املنظمة مثل

 ما يحدث االحتيال في اختالس األصول عندما يس
ً
رق منها الكمبياالت وغيرها، وغالبا

.األشخاص املكلفون بإدارة أصول منظمة ما

تحقيق استخدام أصول املنظمة أو العميل ل" كما يمكن تعريف اختالس األصول على أنه•
.النقديةالنقدية وغير: وهناك فئتان رئيسيتان من اختالس األصول ". مكاسب شخصية



تعريف اختالس األصول 

في 86يمثل حيث يعتبر اختالس األصول  أكثر أنواع االحتيال املنهي التي يتم ارتكابها شيوًعا،
 للتقرير األممي لعام 

ً
الذي أعدته منظمة 2022املائة من مجمل االحتيال الوظيفي وفقا

حيث أفاد التقرير بأن متوسط خسارة هذا النوع من (. ACFE)فاحص ي االحتيال املعتمدين 
، وهو أقل من متوسط خسارة االحتيال في (دوالر100000)املخططات االحتيالية يبلغ حوالي 

 WorldComو Enronالقوائم املالية، والتي كانت موضوع الكثير من املشاكل املحيطة بشركة 
نها، في املائة فقط من عمليات االحتيال املبلغ ع9وغيرها ، والتي بالرغم من أنها تشكل ما يقارب 

 لتقرير عام 593000ولكن كان متوسط الخسارة فيها 
ً
.2022دوالر وفقا



أنواع اختالس األصول 

اختالس األصول 

(Asset misappropriation  )

املخزون و األصول 
 &Inventory)األخرى 

other assets))

سوء االستخدام 
(Misuse)

االختالس 
(Larceny  )

(Cash)النقدية 

اختالس النقدية 
(Larceny of cash)

املدفوعات االحتيالية          

 (Fraudulent 

Disbursements)

اختالس املتحصالت 

ل     النقدية قبل التسجي

 ((Skimming 



أنواع اختالس األصول 

 
ً
:النقدية : أوال

تعتبر عمليات التبادل النقدي جزًءا من 

. أعمالاألنشطة التشغيلية اليومية لكل منظمة

وع من يشمل ذلك املوظفين املتورطين في أي ن

قدية أنواع اختالس النقدية وتشمل اختالس الن

ت واملدفوعات االحتيالية وسرقة املتحصال 

. النقدية قبل التسجيل



أنواع اختالس األصول 

 
ً
:النقدية : أوال

:(Larceny of cash)اختالس النقدية.      1

السارق يهفيقوممخططأيوهياليدمتناول فياملوجودةالنقودسرقةأي:السائلةالنقديةاختالس-أ

مقرمنالنقودرق يساملوظف،املثالسبيلعلى)املنظمةمقرفيمتناولهفياملحفوظةالنقودباختالس

.(املنظمة

.النقديةاإليصاالتبسرقةاملحتالفيهيقوممخططأيهي:النقديةاإليصاالتاختالس-ب



أنواع اختالس األصول 

 
ً
:النقدية : أوال

Fraudulent Disbursements):)املدفوعات االحتيالية . 2

غراض غير هي أكثر أشكال اختالس األصول شيوًعا، وتحدث عندما يستخدم املوظف منصبه في العمل للتسبب في دفع بعض األ 

قسيم مخططات يتم ت. املناسبة، واملدفوعات االحتيالية هي مخططات احتيال يتم تسجيلها بالدفاتر وبالتالي يوجد مسار تدقيق

:  املدفوعات االحتيالية إلى األنواع التالية

فوترة هو عملية مخطط ال. املثال األكثر شيوًعا واألكثر تكلفة على املدفوعات االحتيالية هو مخطط الفوترة: مخططات الفواتير. أ

مية ،أو فواتير احتيال يتسبب فيها املوظف في قيام املنظمة بإصدار مدفوعات احتيالية من خالل تقديم فواتير لسلع، أو خدمات وه

:عادة ما يتم تصنيف مخططات الفواتير إلى ثالث فئات. متضخمة ،أو فواتير للمشتريات الشخصية



أنواع اختالس األصول 

 
ً
:النقدية : أوال

oالغطاءشركاتمخططات(Shell):سؤولمأواملوظفيقوموفيها.االحتيالارتكابهووحيدلغرضإنشاؤهاتموهميةكياناتهي

.الضرائبمنالتهرب،أواألصول تحويل،أوالرشاوى دفعأواألموال،لغسلالغطاءنظمةمباستخداماملنظمةفي

oمدفوعاتشاءإلنالحاليينالبائعينباسمالفواتيراملوظفون يستخدمعندماهذايحدث:املتواطئينغير البائعينمخططات

األمواليستغلثممنو معينبائعباسمالفواتيرويعدالتسليموأنماطالضحيةللمنظمةالبائعينقائمةاملحتاليدرسقد.احتيالية

.املعروفةغيراملنظمةمن

oباستخداميةشخصأغراًضااملوظففيهيشتري الذيالنظامهوالشخصيةاملشترياتمخطط:الشخصيةاملشترياتمخططات

.بهالخاصةالشراءبطاقةأواملنظمةائتمانبطاقة



أنواع اختالس األصول 

 
ً
:النقدية : أوال

قسيم هذا إلى يمكن ت. تعد مخططات كشوف املرتبات أحد أكثر أنواع عمليات االحتيال في مكان العمل شيوًعا:  مخططات الرواتب. ب

:  األنواع التالية

o ض الحصول في نظام كشوف املرتبات بغر " وهميين"يحدث هذا عندما يقوم املوظف بإنشاء موظفين (:الشبح)املوظف الوهمي

صد، أو بغير علم، أو شخًصا حقيقًيا يتم وضعه في كشوف املرتبات عن ق" الوهمي"يمكن أن يكون املوظف . على رواتبهم أو عالواتهم

.موظًفا سابًقا ،أو شخًصا وهمًيا

oبث زيادة معدل أجورهم، أو بزيادة أرقام مبيعاتهم، أو بالع: يحدث هذا عندما يغير املوظفون أجورهم من خالل:األجور املزورة

.بالراتب بأي شكل

oيحدث هذا عندما يتم تضخيم حجم املبيعات أو معدل العمولة عن طريق االحتيال:مخططات العموالت.



أنواع اختالس األصول 

 
ً
:النقدية : أوال

oهذه العمليةيحدث هذا عندما يبلغ املوظف عن العمل لساعات أكثر مما فعل في الواقع، مما يؤدي إلى تضخيم رواتبه في:تزوير سجل الدوام .

.جودغالًبا ما تتخذ سرقة الوقت شكل عامل يسجل في نوبة عمل مبكًرا، أو يعمل متأخًرا أو يسجل موعًدا مع زميل في العمل غير مو 

oضهم البعض عندما ال يتضمن هذا املخطط ترتيًبا للموظفين الذين يقومون بشكل احتيالي بتسجيل الحضور لبع: تسجيل الحضور لألصدقاء

.يتقاض ى املفقود أجره دون حضور مادي وأداء واجبات العمل. يكون أحدهم موجوًدا

oري ملراجعة سيؤدي اإلجراء الشه. يحدث هذا عندما يطلب املوظف سلفة على أجره ثم ال يسددها أبًدا:مخططات الرسوم والسلف املسبقة

.السلف إلى القضاء على هذه املشكلة

oيك يحدث هذا عندما يكتب املوظفون شيكات وهمية أو يأخذون شيك راتب موظف آخر غائب، ثم يصرفون الش:تحويل شيك الراتب

. ألنفسهم



أنواع اختالس األصول 

 
ً
:النقدية : أوال

ا شائًعا لالحتيال الوظيفي: مخططات سداد املصاريف.  ج
ً
تم تنفيذ هذا النوع ي. تعتبر ميزانيات السفر والنفقات هدف

فقات وهمية في من املخططات بشكل شائع من قبل موظفي املبيعات الذين يبالغون في تقدير النفقات أو يخلقون ن

:  مجاالت مثل ترفيه العميل وسفر العمل وتنقسم مخططات سداد املصروفات إلى أربع فئات عامة هي

الشخصية يحدث هذا عندما يستخدم املوظف حساب مصروفات املنظمة للمصروفات: ملصاريف املحرف وصفهاا•

شاء باهظ الثمن على سبيل املثال، قد يتم تسجيل مصروف على املنظمة مقابل ع. ويقدمها على أنها متعلقة بالعمل

.  ه، أو مصاريف الفندق لرحلة عمل تتحول الحًقا إلى ترفي"عشاء عمل"مع األصدقاء، بدعوى ذلك على أنه 



أنواع اختالس األصول 

 
ً
:النقدية : أوال

في . ا بشكل مبالغ فيههي تلك البنود املتكبدة كمصروفات تجارية مشروعة، ولكن املوظف يطالب به:املصروفات املبالغ فيها•

على . ما تم إنفاقههذه الحالة، يقوم للموظف تغيير املبلغ املوجود على إيصال، أو يضيع اإليصال ويقدم مطالبة بمبلغ أكبر م

ة ثم قام بإنشاء سبيل املثال، ربما يكون املوظف قد أقام في فندق منخفض السعر أو استخدم وسائل نقل منخفضة التكلف

 
ً
.  إيصاالت توضح طرق النقل أو اإلقامة األعلى سعرا

دة طرق هناك ع. يحدث هذا عندما يقدم املوظف نفس النفقات في تقارير متعددة: عمليات السداد والتعويض املتعددة•

طالبة به مرة أخرى على سبيل املثال، يجوز للموظف تقديم إيصال باملصروفات في تقرير واحد ثم امل. تستخدم لهذا االحتيال

م املطالبة أيًضا أو، يمكن للموظف تقديم مطالبة بتكلفة النقل، مثل تذكرة الطائرة أو القطار، ث". إيصال مفقود"كمصاريف 

.بسداد األميال كما لو كان يقود سيارته إلى املوقع



أنواع اختالس األصول 

 
ً
:النقدية : أوال

مصرفي يحدث هذا عندما يغير املوظف الشيكات بحيث يمكن إيداعها في حساب: مخططات التالعب بالشيكات.  د

ويمكن . مةقد يشمل ذلك التزوير أو تغيير معلومات املدفوع ألمره أو إصدار فحوصات يدوية غير مالئ. تحت سيطرته

:  تقسيم هذا إلى أربع فئات رئيسية

ا ويطبق بطريقة اح:مخططات تزوير الشيكات•
ً
تيالية توقيع مزور في مخطط تزوير الشيكات، يختلس املوظف شيك

كون قادًرا لتزوير شيك، يجب أن يحصل املوظف على شيك على بياض وأن ي(. الشخص الذي يوقع الشيك)معتمد 

ع متاًحا إال لألفراد يجب أال يكون الوصول إلى الشيكات الفارغة وطوابع التوقي. على تقديم تزوير مقنع لتوقيع معتمد

.املصرح لهم



أنواع اختالس األصول 

 
ً
:النقدية : أوال

يل الشيك من يحدث هذا عندما يعترض أحد املوظفين شيك منظمة مخصًصا لطرف ثالث ويقوم بتحو : مخططات املصادقة املزورة•

 . خالل التوقيع على اسم الطرف الثالث على سطر املصادقة على الشيك
ً
.  ا بتوقيع مزورعلى سبيل املثال، قد يكتب شخص ما شيك

(.يكمثل صرف الش)يمكن استخدام التزوير ملنع الشخص أو الكيان القانوني الذي تم الدفع له من الحصول على قيمته 

.  به الخاصعندما يقوم املوظف بتغيير املدفوع ألمره على الشيك ليتمكن من إيداع الشيك في حسا:تغيير املدفوع ألمره•

.الخاصةيحدث هذا عندما يكتب موظف لديه سلطة التوقيع على حساب منظمة شيكات احتيالية ملصلحته: تزوير االعتماد•



أنواع اختالس األصول 

 
ً
:النقدية : أوال

يط عندما تتم سرقة النقود كجزء من مخطط صرف السجل، يتم تسجيل إزالة النقود على شر :مخططات تسجيل الصرف. ه

هاتين وتندرج مخططات الصرف في السجل تحت. تم إدخال معاملة خاطئة بحيث يبدو أن صرف األموال كان مشروًعا. التسجيل

:الفئتين

ير املعاملة تش. تتم معالجة عملية االسترداد في السجل عندما يقوم العميل بإرجاع سلعة تم شراؤها من املتجر: الصرف الخاطئ•

آخر، ُيظهر استرداد بمعنى. التي تم إدخالها في السجل إلى أنه يتم استبدال البضائع في مخزون املتجر وإعادة سعر الشراء إلى العميل

.األموال النقدية التي يتم صرفها من السجل للعميل

ع، على الرغم من عدم في نظام االسترداد الخاطئ، يعالج املوظف املعاملة كما لو كان العميل يعيد البضائ:  املبالغ املستردة املزيفة•

 
ً
.وجود بضاعة عائدة فعليا



أنواع اختالس األصول 

 
ً
:النقدية : أوال

Skimming):)اختالس املتحصالت النقدية قبل التسجيل. 3

عرفلضحية،ااملنظمةدفاترفيتسجيلهاقبلالنقديةاألموالالختالسنظًرا.املحاسبةنظامفيإدخالهقبلاملنظمةمنالنقوداختالسهو
ُ
ت

،لهاتسجييتمالاملفقودةاألموالوألن،"الدفاترخارج"االحتيالعملياتباسمالتسجيلقبلالنقديةاملتحصالتاختالسمخططات
ً
فإنأبدا

قداألموالأنافاكتشللغايةالصعبمنيكون قدوبالتالي،.مباشرتدقيقأثرأيتتركالالتسجيلقبلالنقديةاملتحصالتاختالسمخططات

التسجيلقبلالنقديةاملتحصالتاختالسوتشمل.التسجيلقبلالنقديةاملتحصالتاختالسمخططفيللمحتالالرئيسيةامليزةهيهذه.اختلست

:يليما

يل مدفوعات يحدث املخطط األساس ي الختالس املبيعات عندما يقوم املوظف ببيع سلع أو خدمات إلى عميل ، ويقوم بتحص: مخططات املبيعات. أ

 من تسليمها إلى ص. العميل في نقطة البيع ، ولكنه ال يسجل املعاملة
ً
احب العمل وتسمى هذه يضع املوظف األموال املستلمة من العميل في جيبه ، بدال

. الحالة بمخطط املبيعات غير املسجلة 



أنواع اختالس األصول 

 
ً
:النقدية : أوال

بسهولة يعد االختالس من حسابات القبض أقل شيوًعا، ولكن يتم إخفاؤه: مخططات أوراق القبض. ب

في . ديةإذا سمحت إحدى املنظمات للموظف بالوصول إلى كل من سجالت املستحقات واإليصاالت النق

على مثل هذه املخططات ، يقبل املوظف املدفوعات على الحسابات ، ويسجل أن العميل سدد دفعة

 رسوًما على حساب املصروفات ، ويضع األموال في جيبه
ً
سيقوم بشكل عام ،. الحساب ، ويسجل خطأ

.املوظف بتوزيع رسوم النفقات على العديد من الحسابات املختلفة لتجنب اكتشافه



أنواع اختالس األصول 

 
ً
:االخرى واألصول املخزونسرقة:ثانيا

ذ اللوازم قد يشمل ذلك أخ. ينطوي اختالس األصول أيًضا على إساءة استخدام األصول غير النقدية، مثل املخزون وجميع األصول األخرى 

:  ويمكن تقسيم ذلك إلى. املكتبية للمنزل لالستخدام الشخص ي أو سرقة معدات املنظمة باهظة الثمن

(:Misuse)سوء االستخدام. 1

لوازم املكتبية على سبيل املثال، قد يتضمن ذلك موظًفا يأخذ ال. يحدث هذا عندما يستخدم املوظف مخزون املنظمة لالستخدام الشخص ي

.حتى لو لم تتم سرقة األصول، فإنها تتعرض لبلى إضافي يقلل من قيمتها. للمنزل لالستخدام الشخص ي

(:Larceny)السرقة . 2

ك إلى الفئات ويمكن تقسيم ذل. يحدث هذا عندما يقوم املوظف بجرد من مباني املنظمة دون محاولة إخفاء السرقة في السجالت املحاسبية

:الفرعية التالية



أنواع اختالس األصول 

 
ً
:االخرى واألصول املخزونسرقة:ثانيا

املوظفاتطلبمخزوننقلخاللهامنيتمالتيالعمليةأثناءاملخزونموظفيسرق عندماهذايحدث:والتحويالتاألصول طلبات.أ

.آخرإلىموقعمنداخلًيا

يقرالاملوظفنلك،سلعةاملوظفمعاملتعاونينأحد"يشتري "عندماالكاذبةاملبيعاتمخططاتتحدث:الكاذبةوالشحناملبيعات.ب

مبيعاتستنداتمبإنشاءاملوظفيقومعندماتحدثوالتيالكاذبة،الشحنمخططات.مبلغأيدفعدون البضائعالشريكويأخذبالبيع

.بيعهتمبلبالفعل،ُيسرق لماملفقوداملخزونأنإلظهارمزيفةشحنووثائقمزيفة

تحدث.السهاواختالبضائعلشراءالسلطةتلكشراءسلطةلديهموظفيستخدمعندماالشراءمخططاتتحدث:واالستالمالشراء.ج

.املنظمةفياستالمهاعنداملنظمةقبلمناملشتراةاألصول املوظفيختلسعندمااالستالممخططات

.بيةاملحاسالسجالتفيالسرقةإخفاءمحاولةدون املنظمةمبانيمنبجرداملوظفيقومعندماهذايحدث:مخفيةغير سرقة.د



الكشف عن اختالس األصول 
.إجراء عمليات جرد املخزون على أساس منتظم والتحقق من سجل األصول -

.مراجعة املشتريات لتحليل االتجاه والتحقيق في املخالفات-

راء الصحيحة إجراء مطابقة ثالثية للفاتورة وأمر الشراء وتقرير االستالم للتأكد من أن املنظمة تدفع مقابل عمليات الش-

.والنظامية

.ألصول املاديةلالوصول والحفظ اآلمن -

.فصل الطلب عن استالم اإلمدادات وإدارتها لزيادة عدد نقاط االتصال-

التخزين املقفل وجرد املخزون املنتظم لإلمدادات باهظة الثمن-

.تحديد طلب املنتجات عالية التكلفة بما ال يزيد عن عنصرين، أحدهما لالستخدام واآلخر للنسخ االحتياطي-

.  املراجعة والحصول على موافقة قوية ألي تغييرات تطرأ على الحساب املصرفي وأرقام التوجيه-

.مراجعة امليزانية للفروق الفعلية والتحقيق-تنفيذ رقابة -

.التفويض والتسجيل والحفظ: فصل وظائف معالجة النقد إلى موظفين مختلفين-



الكشف عن اختالس األصول 

التي تشير تورط املوظفين في اختالس األصول ( التحذيرية)العالمات الحمراء 

موظفين بأسلوب حياة فخم ال يتناسب مع رواتبهم-

املوظفين الذين ال يأخذون إجازة-

املوظفون الذين يتأخرون بشكل روتيني في مقر العمل ويعملون في عطالت نهاية األسبوع-

نصائح أو شكاوى متكررة حول موظف معين-

نقص املخزون-

موظف يتردد في مشاركة وظيفته-

عدد كبير من عمليات الشطب في حسابات القبض-

.املوظفون الذين يبدو أنهم يشعرون أن القواعد ال تنطبق عليهم-



(2)دراسة حالة 

ثالث شركات وقام املوظف بعمل فواتير مزورة من خالل. ارتكب موظف بجامعة ميسوري احتيال لفواتير مشتريات مختلفة بالجامعة

لسة للمقامرة، استخدم املوظف األموال املخت. صورية يمتلكها املوظف وقام بعمليات شراء شخصية باستخدام بطاقة ائتمان جامعية

.يروشراء السيارات واألشياء الفاخرة األخرى، وشراء األجهزة املنزلية، وإعادة تصميم املنزل، وقضاء اإلجازات، وسداد الفوات

:النتائج املترتبة
تم فصل املوظف بعد أن اكتشف مسؤولو الجامعة أن املصاريف الشخصية املتكبدة على بطاقة ائتمان املشتريات-
 .تم التحقيق في القضية من قبل مكتب التحقيقات-
.عاًما13ألف دوالر على مدار 781تم محاكمة املوظف السابق، الذي أدين الحًقا في املحكمة باختالس أكثر من -
.اعترف املوظف السابق بأنه مذنب في تهمة االحتيال عبر البريد وتهمة االحتيال على بطاقة االئتمان-
 .دوالر كتعويض وقضاء عقوبة بالسجن ملدة أربع سنوات في السجن781000أمرت املحكمة املوظف السابق بدفع -

:املطلوب
الداخلية للمساعدة في وتقديم املشورة لإلدارة والتوصية بالضوابط( باالستعانة بمثلث االحتيال)تحليل املشكلة وتحديد أسبابها 

.حماية أصول املؤسسة



:الوحدة الرابعة
مكافحة االحتيال



دور الحوكمة الرشيدة في الحد من ممارسات االحتيال

 لتعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ➢
ً
فإن ( OECD)وفقا

:الحوكمة تعني
يحدد . فيهااإلجراءات والعمليات التي بموجبها يتم توجيه املنظمة والتحكم"

شاركين في هيكل حوكمة املنظمة توزيع الحقوق واملسؤوليات بين مختلف امل
حة مثل مجلس اإلدارة واملديرين واملساهمين وأصحاب املصل-املنظمة 
“.ويضع القواعد واإلجراءات التخاذ القرار-اآلخرين 

ة لجنة الجوانب املالية لحوكمة الشركات، والتي تعرف باسم لجن➢
كادبوري أوضحت بأن الغرض األساس ي من حوكمة الشركات هو

ة عن لتشجيع االستخدام الفعال للموارد وكذلك املطالبة باملساءل"

”.اإلشراف على تلك املوارد

يها املالك كما تبرز أهمية وجود حوكمة قوية في املنظمات التي ال يكون ف➢
.  مسؤولون عن وضع استراتيجيات املنظمة والقيام بأعمالها



دور الحوكمة الرشيدة في الحد من ممارسات االحتيال

:في اآلتيأهميته حوكمة الشركات وتظهر 

يه وعدم محاربة االحتيال الداخلي في املنظمات وعدم السماح بوجوده او باستمراره، بل القضاء عل. 1

.السماح بعودته مرة اخرى 

التنفيذيين الى ضمان النزاهة واالستقامة للعاملين كافة في املنظمات بدًء من مجلس االدارة واملديرين. 2

.أدنى عامل فيها

.صالحمحاربة االنحرافات وعدم السماح باستمرارها والسيما تلك التي يشكل وجودها تهديد للم. 3



دور الحوكمة الرشيدة في الحد من ممارسات االحتيال

ي واملساءلة، تهدف الحوكمة إلى زيادة قيمة املنظمة في نظر جميع األطراف املعنية عن طريق إدخال تحسينات على األداء التنظيم

:ويتحقق هذا عبر األهداف الفرعية التالية

.ضمان وجود إدارة مهنية مستقلة تصدر التوجيه السليم وتشرف على عمل املنظمة. 1

.إدخال نظم التدقيق والرقابة وإدارة املخاطر بما يضمن منع واكتشاف وتحليل النتائج غير املرغوب فيها. 2

.ال أفضلدعم إدارة املعلومات وممارسات اإلفصاح بهدف االرتقاء بالشفافية من أجل تحقيق إنتاجية أعلى وكفاءة وممارسات اتص. 3

.حماية حقوق املالك واملساهمين وغيرهم من األطراف املعنية بما يكفل استدامة وازدهار املنظمة. 4

.تعزيز مبادئ املسئولية واالستدامة واملشاركة لصالح األطراف املعنية من الداخل والخارج. 5



دور الحوكمة الرشيدة في الحد من ممارسات االحتيال

 ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية كاالت
ً
:يترتكز الحوكمة الرشيدة على عدة مبادئ وفقا

.ضمان وجود أساس ألطار فعال لحوكمة الشركات1.

.حقوق املساهمين2.

.املعاملة املتكافئة للمساهمين3.

.دور أصحاب املصالح في حوكمة الشركات4.

.اإلفصاح والشفافية5.

.مسئوليات مجلس اإلدارة6.



دور الحوكمة الرشيدة في الحد من ممارسات االحتيال

 
ً
:ضمان وجود أساس ألطار فعال لحوكمة الشركات: أوال

 يمكن لك
ً
افة املشاركين كي يتم ضمان وضع إطار فعال لحوكمة الشركات فإن من الضروري وجود اساس قانوني وتنظيمي ومؤسس ي فعال

ة وتنظيمية في السوق االعتماد عليه في انشاء عالقاتهم التعاقدية الخاصة وعادة ما يضم إطار حوكمة الشركات على عناصر تشريعي

.  تقاليدهاوترتيبات للتنظيم الذاتي وااللتزامات االختيارية وممارسة االعمال التي هي نتاج الظروف الخاصة بالدولة وتاريخها و 

 
ً
: حقوق املساهمين: ثانيا

:ينبغي ان يكفل إطار حوكمة الشركات حماية حقوق املساهمين من خالل التأكيد على االتي. 1

تامين اساليب تسجيل امللكية.  أ

نقل او تحويل ملكية األسهم .  ب

.الحصول على املعلومات الخاصة باملنظمة في الوقت املناسب وبصفة منتظمة.  ج



دور الحوكمة الرشيدة في الحد من ممارسات االحتيال

.ظمةللمساهمين الحق في املشاركة وفي الحصول على معلومات كافية عن القرارات املتصلة بالتغيرات االساسية باملن. 2

.ينبغي ان تتاح للمساهمين فرصة املشاركة الفعالة والتصويت في االجتماعات العامة للمساهمين. 3

 تتناسب مع يتعين اإلفصاح عن الهياكل والترتيبات الرأسمالية التي تمكن اعداد معينة من املساهمين ممارسة درجة من الرقابة ال. 4

.حقوق امللكية التي يحوزونها

 
ً
:املعاملة املتكافئة للمساهمين: ثالثا

جانب كما ينبغي ان يجب ان يكفل إطار حوكمة الشركات املعاملة املتكافئة لجميع املساهمين ومن بينهم صغار املساهمين واملساهمين اال 

.تتاح لكافة املساهمين فرصة الحصول على تعويض فعلي في حال انتهاك حقوقهم



دور الحوكمة الرشيدة في الحد من ممارسات االحتيال

 
ً
:دور أصحاب املصالح في حوكمة الشركات: رابعا

وأن يعمل يجب أن ينطوي إطار حوكمة الشركات على اعتراف بحقوق أصحاب املصلحة كما يرسمها القانون 

لعمل وتحقيق أيضا على تشجيع التعاون بين املنظمات وبين أصحاب املصالح في مجال خلق الثروة وفرص ا

.االستدامة للمشروعات القائمة على أسس مالية سليمة

 
ً
:اإلفصاح والشفافية: خامسا

ل املتصلة ينبغي أن يكفل إطار الحوكمة تحقق اإلفصاح الدقيق وفى الوقت املالئم بشأن كافة املسائ

.بتأسيس املنظمة ومن بينها املوقف املالي واألداء وامللكية وأسلوب ممارسة السلطة وغيرها



دور الحوكمة الرشيدة في الحد من ممارسات االحتيال

 
ً
:مسئوليات مجلس اإلدارة: سادسا

فعالة لإلدارة يجب أن يتيح إطار حوكمة الشركات الخطوط اإلرشادية االستراتيجية لتوجيه الشركات، كما يجب أن يكفل املتابعة ال

.التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة وأن تضمن مساءلة مجلس اإلدارة من قبل املنظمة واملساهمين

لعوامل ولكي تتمكن الشركات، بل والدول من االستفادة من مزايا تطبيق قواعد الحوكمة يجب أن تتوافر مجموعة من املحددات وا

ول على مزاياه يعتبر األساسية التي تضمن التطبيق السليم لقواعد الحوكمة وفي حالة توفر تلك العوامل فأن تطبيق هذا املفهوم والحص

:امرا مشكوكا فيه وتشمل هذه املحددات والعوامل على مجموعتين هما

ى اخرى وهي وهذه املحددات تمثل البيئة او املناخ الذي تعمل من خالله املؤسسات والتي قد تختلف من دولة ال: املحددات الخارجية. أ

:عبارة عن

 القوانين التيالقوانين واللوائح التي تنظم العمل باألسواق مثل قوانين الشركات وقوانين سوق املال والقوانين املتعلقة باإلف. 1
ً
الس وأيضا

.تنظم املنافسة والتي تعمل على منع االحتكار



دور الحوكمة الرشيدة في الحد من ممارسات االحتيال

.وجود نظام مالي جيد بحيث يضمن توفير التمويل الالزم للمشروعات بالشكل املناسب. 2

لومات التي كفاءة الهيئات واألجهزة الرقابية وذلك عن طريق احكام الرقابة على الشركات والتحقق من دقة وسالمة البيانات واملع. 3

.تنشرها وأيضا وضع العقوبات املناسبة والتطبيق الفعلي لها في حالة عدم التزام الشركات

بين واملراجعين دور املؤسسات غير الحكومية في ضمان التزام اعضائها بالنواحي السلوكية واملهنية واالخالقية مثل جمعيات املحاس. 4

.ونقابات املحامين على سبيل املثال

:املحددات الداخلية. ب

تخاذ القرارات داخل وهي تشمل على القواعد واألساليب التي تطبق داخل املنظمة والتي تتضمن وضع هياكل ادارية سليمة توضح كيفية ا

اإلدارة واإلدارة املؤسسات واملنظمات وتوزيع مناسب للسلطات والواجبات بين االطراف املعنية بتطبيق مفهوم الحوكمة مثل مجلس

ى تحقيق املصالح التنفيذية وأصحاب املصالح وذلك بالشكل الذي ال يؤدي إلى وجود تعارض في املصالح بين هؤالء االطراف، بل يؤدي إل

.على املدى البعيد



دور الحوكمة الرشيدة في الحد من ممارسات االحتيال

:تساهم الحوكمة في الحد من االحتيال بشكل عام من خالل

صميم فال يوجد أسلوب واحد يناسب جميع سياسات إدارة مخاطر االحتيال، لذا يجب ت: وضع سياسة شاملة إلدارة مخاطر االحتيال. 1

.  محتويات سياسة كل منظمة ولغتها وفقا ألهداف املنظمة وبيئتها وملف مخاطرها

ضطلع بها جميع يجب توثيق أدوار ومسؤوليات إدارة مخاطر االحتيال التي ي: تحديد األدوار واملسؤوليات في برنامج إدارة مخاطر االحتيال. 2

ارة املخاطر ويشمل ذلك مجلس اإلدارة، ولجنة املراجعة، واإلدارة العليا وموظفي املهام املساندة، وموظفي إد. املوظفين بشكل رسمي

: تعامل مع املنظمة، مثلوالرقابة، واملوظفين القانونيين، وموظفي االلتزام، وجميع املوظفين اآلخرين، باإلضافة إلى األطراف األخرى التي ت

.املقاولين والعمالء



دور الحوكمة الرشيدة في الحد من ممارسات االحتيال

:تساهم الحوكمة في الحد من االحتيال بشكل عام من خالل

:التركيز املستمر على إدارة مخاطر االحتيال والتواصل بشأنه بعدة طرق، منها ما يلي. 3

ل، واتخاذه كركيزة       إجراء تدريب إلزامي على مكافحة االحتيال على مستوى املنظمة واالنطالق منه لتوعية جميع املوظفين حول االحتيا•

.أساسية ألي من جهود إدارة مخاطر االحتيال

.تنظيم فعاليات دورية للتوعية باالحتيال وتشجيع النقاشات التي تتناوله في جميع مستويات املنظمة•

تناول مسائل عرض نموذج قيادي متميز إلدارة مخاطر االحتيال، حيث يجب أن يكون املديرون التنفيذيون قدوة ُيحتذى بها وذلك ب•

.االحتيال بحزم، وااللتزام بالضوابط والسياسات، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية عندما تخفق اإلجراءات السابقة



دور الحوكمة الرشيدة في الحد من ممارسات االحتيال

لثغرات التي تظهر التقييم الدوري ملستوى فعالية األنشطة التوعوية التي تقدمها املنظمة بشأن االحتيال وقياس التقدم املحرز وا•

طي موضوعات قد يشمل ذلك إجراء مسح سنوي للموظفين لتقييم مدى معرفتهم ببرنامج إدارة مخاطر االحتيال، والذي يغ. بمرور الوقت

قق من اإلبالغ عنها، معرفة املوظف بكيفية اإلبالغ عن مسائل أخالقية أو رصد سلوكيات سيئة، السلوكيات السيئة املرصودة والتح: )مثل

ير أخالقية دون فعالية تعامل املنظمة مع السلوك غير األخالقي املحقق أو املثبت، قدرة املوظف على اإلبالغ عن سلوكيات أو ممارسات غ

.(الخوف من االنتقام منه

ق أهداف التعلم تقييم مستوى فعالية التدريب اإللزامي على مكافحة االحتيال على مستوى املنظمة من خالل التعرف على مدى تحق•

بل التدريب وبعده، ثم االستقصاءات قبل التدريب وبعده ملقارنة مستوى فهم املهارات واملفاهيم ق: املذكورة باستخدام منهجية ثابتة، مثل

.القيام بتهيئة منهج لتدريب ومواده وتعديلها بناء على نتائج التقييم

رأ على مخططات التعديل الدوري لبرامج التدريب اإللزامي على مكافحة االحتيال على مستوى املنظمة ملواكبة التحديثات التي تط•

. االحتيال ومخاطره، ولوائحه وسياساته وما إلى ذلك



أنظمة مكافحة االحتيال

:نظام الرقابة الداخلية.  أ

اسات السي" تم تعريف نظام الرقابة الداخلية بانه 

حقيق واإلجراءات املتخذة من قبل اإلدارة التي تكفل ت

ي أهداف املنشأة وتضمن التنفيذ املنظم والعمل

دارية للعمليات بما في ذلك االلتزام بالسياسات اإل 

اء واملحافظة على املوجودات واكتشاف ومنع األخط

املالية ودقة القيد واكتمال السجالت وتهيئة البيانات

".املطلوبة واملعول عليها في الوقت املناسب



أنظمة مكافحة االحتيال

:نظام الرقابة الداخلية.  أ

قوم بها إدارة عملية متكاملة ت"بأنها ( األنتوساي)كما عرفتها املنظمة الدولية لألجهزة الرقابية العليا 

 
ً
 معقوال

ً
 بان األهداف وموظفي إحدى الجهات أثناء سعيها ألداء مهامها ويتم تصميمها بحيث توفر ضمانا

:العامة التالية يتم تحقيقها

ال، ومؤثر•  .تنفيذ العمليات التشغيلية بشكل نظامي وأخالقي، واقتصادي، وفع 

.استيفاء التزامات محاسبة املسؤولية• 

.االلتزام بالقوانين واللوائح املعمول بها• 

.تفادي خسارة األصول • 



أنظمة مكافحة االحتيال

:مجلس اإلدارة.  ب

رة بطريقة ان مجلس اإلدارة الجيد يضمن للمستثمرين في املنظمة بأن رأس املال الذي تم استثماره يجري استخدامه من جانب اإلدا

قيمة املنظمة رشيدة ويستخدم لتحسين األداء االقتصادي للمنظمة وذلك عن طريق مهمة املجلس الرقابية وهو ما يؤدي بدورة الى زيادة

نفيذين بصفة خاصة والرفاهية االجتماعية بصفة عامة ، كما يضمن لهم عدم الضياع في حالة إساءة استخدامه من قبل املدراء الت

مرين وبدون املراقبة من وينبغي أن نتذكر دائما أن املدراء مالم تتم مراقبتهم باستمرار سيفضلون مصالحهم الشخصية على مصالح املستث

ية بدال من قبل املجلس سيظل الخطر ماثال على الدوام في أن يقوم املدراء باستخدام موجودات املنظمة ومواردها ملصالحهم الشخص

أعمال يشوبها املصلحة العامة او في عدم أداء أعمالهم بطريقة تتسم بالكفاءة وقيامهم بتحصين أنفسهم عن طريق قيامهم بارتكاب

.االحتيال والتزوير 



أنظمة مكافحة االحتيال

:لجان مجلس اإلدارة.  ج

س اإلدارة مشغولة نظرا لكبر حجم األعمال التي يقوم مجلس االدارة بمناقشتها وتحليلها خصوصا في املنظمات الكبيرة حيث تكون مجال

ن الوسيط بين وتتعقد أعمالها ومهامها مما يؤدي بالنتيجة الي قيام تلك املجالس بإنشاء العديد من اللجان التي تكون مهمتها ان تكو 

ائف مجلس اإلدارة العاملين واعضاء مجلس اإلدارة الذين يصعب مشاركتهم في املجلس ، وامليزة الرئيسية لهذه اللجان انها التحل محل وظ

تصرف أو عمل وانما تقوم برفع تقرير مفصل للمجلس،  واملجلس هو صاحب الكلمة النهائية ويتحمل املجلس املسئولية الكاملة ألي

:ةتوص ي به اللجان ويكون انشاء هذه اللجان حسب طبيعة نشاط املنظمة اال ان أكثر املنظمات تقوم بإنشاء اللجان اآلتي

لجنة املراجعة •

لجنة التعينات واملكافآت•

لجنة الجودة•

لجنة ادارة املخاطر•



أنظمة مكافحة االحتيال

:املراجع الخارجي. د

ي مه بإبداء رأيه الفننتيجة ملا يقوم به املراجع الخارجي من إضفاء الثقة واملصداقية على املعلومات املحاسبية واملالية وذلك من خالل قيا

ملالية لذلك فإن املحايد في مدى صدق وعدالة القوائم املالية التي تعدها املنظمة من خالل التقرير الذي يقوم بإعداده ومرفق بالقوائم ا

ن مشكلة دور املراجعة الخارجية أصبح جوهري وفعال في مجال الحوكمة ألنه يحد من التعارض بين املساهمين واالدارة، كما أنه يحد م

.عدم تماثل املعلومات ويحد من عمليات االحتيال في املنظمة

األنظمة والقوانين التي تنظم عمل املنظمات. ه

ة واملراجعة أن الحوكمة هي مزيج من األنظمة الخارجية مثل قوانين الشركات وقوانين البورصة وسوق األوراق املالية ومعايير املحاسب

وني لعملية الرقابةالدولية وغيرها من األنظمة والقوانين ذات العالقة بتحسين األداء وتعتبر مواد وأنظمة الشركات املرجع الرئيس ي والقان

ن قبل العاملين واإلشراف واملساءلة على أداء املنظمات كما يشكل النظام الداخلي في كل منظمة املرجعية النظامية لإلجراءات املتبعة م

 حيث يختلف النظام الداخلي لكل م
ً
نظمة باختالف واملوظفين واإلدارات التنفيذية من أجل تحقيق األهداف والخطط املوضوعة مسبقا

.حجمها وطبيعة نشاطها هذا في املؤسسات والشركات الخاصة



أنظمة مكافحة االحتيال

إضافة إلى ذلك . ةومن هذه األنظمة في اململكة نظام الشركات السعودي ونظام السوق املالية ونظام مكافحة االحتيال املالي وخيانة األمان

ادرة عن مجلس هيئة فهناك قوانين لتنظيم اإلبالغ عن االحتيال وحماية املبلغين مثل الئحة اإلبالغ عن مخالفات نظام السوق املالية الص

لمبلغين ومساندتهم السوق املالية والتي تتضمن قنوات اإلبالغ والبيانات الالزم توافرها في البالغ وشروط منح وتحديد مبلغ املكافأة ل

 والحفاظ على السرية مع األخذ في االعتبار اإلجراءات القانونية في حال ثبوت البالغات بسوء الني
ً
ة عن واقعة غير وحمايتهم قانونيا

. الصحيحة 

:اإلفصاح والشفافية. و

هم أفضل تحتاج املنظمات في سياق عملها االعتيادي إلى معلومات دقيقة وسليمة من أجل ضمان استمراريتها من أجل الوصول إلى ف

قية وواضحة للبيانات املالية، وتوفير معلومات ومؤشرات عن أداء املنشآت والشركات والوحدات االقتصادية األخرى وإعطاء صورة حقي

.ومتوازنة عن نتائج نشاطها وأوضاعها املالية



أنظمة مكافحة االحتيال

:الوسائل التي تستخدمها اإلدارة ملنع ومكافحة االحتيال

تبر الوسيلة األكثر حيث انه من املتعارف عليه أن منع االحتيال أسهل من اكتشافه وتع: زيادة االنطباع بأنه سيتم اكتشاف االحتيال•

.فعالية ملنع االحتيال، فمتى ما شاع االنطباع بأن االحتيال سيتم اكتشافه بكل األحوال قلت إمكانية ارتكابه

تخدام حيث تعطي االنطباع بأن اإلدارة جادة وحازمة في البحث عن أي احتيال محتمل ويمكن اس: إجراءات املراجعة االستباقية•

.إجراءات املراجعة التحليلية، استجواب تقييم االحتيال، املراجعة املفاجئة: وسائل مثل

حتيال بشكل دوري البد أن ينضم جميع املوظفين لبرامج تدريبية للتوعية عن اال :  إعداد برامج توعية للموظفين عن مكافحة االحتيال•

وسائل اإلبالغ عن تشمل التعريف باالحتيال وكيف يضر املنظمة واملجتمع وكيف يتم التعرف على االحتيال باإلضافة إلى تعريفهم ب

.االحتيال والعقوبات املترتبة على االحتيال

أن أي فعل مشبوه البد أن يتم توعية املدراء بأبرز العالمات التحذيرية من االحتيال والبد أن يعلم املوظفون :  الرقابة اإلدارية الفعالة•

.سيتم مساءلتهم بشأنه



أنظمة مكافحة االحتيال

:الوسائل التي تستخدمها اإلدارة ملنع ومكافحة االحتيال

ذكر أمثلة له وموقف هذه السياسة البد أن تحدد تعريف االحتيال وت:  إنشاء سياسة ملكافحة االحتيال وتبليغها لجميع الجهات املعنية•

.اإلدارة تجاهه وتحدد كذلك الجهات املسؤولة عن مكافحة وكشف االحتيال في املنظمة

: تطوير نظام التزام ونظام أخالقي فعال من خالل•

(Tone at the Top)أن يبرز دور القدوة لإلدارة في مكافحة االحتيال ➢

.  نظام فعال لإلبالغ عن االحتيال➢

.نظام فعال ملكافحة وكشف االحتيال➢

.إنشاء وإيصال امليثاق األخالقي للمنظمة➢

.نظام تدريب وتوعية فعال➢

.لعقوبة املخالفمعينة واضحة تقديم حوافز للملتزمين والتأكد وضع معايير ➢



 لكم
ً
شكرا
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