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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 

 
ا
: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 

 
ا
:النقدية : أوال

:(Larceny of cash)اختالس النقدية.      1

السارق يهفيقوممخططأيوهياليدمتناول فياملوجودةالنقودسرقةأي:السائلةالنقديةاختالس-أ

مقرمنالنقودرق يساملوظف،املثالسبيلعلى)املنظمةمقرفيمتناولهفياملحفوظةالنقودباختالس

.(املنظمة

.النقديةاإليصاالتبسرقةاملحتالفيهيقوممخططأيهي:النقديةاإليصاالتاختالس-ب



أنواع اختالس األصول 

 
ا
: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 

 
ا
: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 

 
ا
: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 

 
ا
: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 

 
ا
: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 


