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مع ًا نحمي المال العام

وقــد قامــت المفوضيــة بتقييــم “اســتراتيجية
المفوضيــة لمكافحــة االحتيــال” الصــادرة فــي العام
 ،2011حيــث تــم الوصــول إلــى نتيجــة أنه وعلــى الرغم
مــن كون هــذه االســتراتيجية صالحــة وفعالة كإطار
لسياســة المفوضيــة فــي حمايــة موازنــة االتحــاد
األوروبــي ،إال أنــه يجــب أن تتأقلم هذه االســتراتيجية

إن بنــاء الرجــال
أصعــب مــن بنــاء
المصانــع ،وإن الــدول
المتقدمــة تقاس بعدد
أبنائها المتعلمين
المغور له بإذن هللا الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان
(طيّب هللا ثراه)

نزاهة

ابتــداء من
انطالقــا مــن اإلجــراءات التــي تــم اتخاذها
ً
العــام  ،2011ســتعمل االســتراتيجية الجديــدة علــى
قيــام المفوضيــة باســتغالل البيانــات المتوفــرة
للوقاية من وكشف االحتيال ،حيث تركز على تحسين
جــودة واكتمــال المعلومــات ذات الصلــة ،وربــط
مصــادر مختلفــة للبيانات ووضع آليــات وأدوات أكثر
إتقانــ ًا للوصــول الســتنتاجات عمليــة .كمــا تســعى
االســتراتيجية إلــى تدعيــم اإلشــراف المؤسســي
للمفوضيــة علــى النواحــي المعرضــة لالحتيــال مــن
خــال إعطــاء المكتــب األوروبــي لمكافحــة االحتيــال
دور استشــاري وإشــرافي أكبــر .وســيقوم المكتــب
بمراجعــات إلزامية الســتراتيجيات مكافحة االحتيال
فــي جميــع إدارات المفوضيــة وبمتابعــة تطبيقهــا
ً
خاصــة مــع
حيــث ســيتواصل مــع جميــع األقســام،
رؤســاء الخدمــات المركزيــة في المفوضيــة (األمانة
العامــة ،الخدمــات القانونيــة ،اإلدارة العامة للموارد
البشــرية واإلدارة العامــة للموازنة) فــي هذا المجال

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن المفوضيــة طبقــت
“اســتراتيجية المفوضيــة لمكافحــة االحتيــال” فــي
العــام  2011والتــي حددت القواعد اإلرشــادية لجهود
المفوضية في هذا المجال ،مثل مبدأ عدم التساهل
مــع االحتيال باإلضافة إلى ثالثة إجراءات ذات أولوية
وهــي :إدخــال أحكام مكافحــة االحتيال فــي مقترحات
المفوضيــة لبرامــج الصــرف ضمــن اإلطــار المالــي
للفترة  ،2020 – 2014وتطبيق استراتيجيات مكافحة
االحتيال على مســتوى األقسام ،ومراجعة تعليمات
المشــتريات العامــة .وتبقــى القواعــد اإلرشــادية
ســارية حيــث تــم تطبيق كامــل اإلجــراءات التي تمت
اإلشارة إليها في استراتيجية العام .2011
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اعتمــدت المفوضيــة األوروبية بتاريخ  29أبريل 2019
اســتراتيجية جديــدة لمكافحــة االحتيــال تهــدف إلــى
تحسين إجراءات كشف والمعاقبة على والوقاية من
االحتيــال ،باإلضافــة إلى مســاندة جهــود المفوضية
المتواصلــة لخفــض عمليــات االحتيــال المتعلقــة
بموازنــة االتحــاد األوروبــي .وتدفــع االســتراتيجية
الجديــدة إلــى درجــة أعلــى مــن االتســاق والتنســيق
لمكافحــة االحتيــال ضمــن إدارات المفوضيــة
المختلفة وتمهــد الطريق إلجراءات مكافحة احتيال
مبنيــة علــى تحليل البيانات خالل الســنوات القادمة.
وتتمثــل الرؤيــة عبــر هــذه االســتراتيجية الجديــدة
إلــى تقويــة عمليــة اإلشــراف المؤسســي مــن قبــل
المفوضية فيما يتعلق باالحتيال وإلى دعم منظومة
مكافحة االحتيال القائمة حالي ًا .وصرح الســيد غونتر
أتــش أوتنغر ،المفــوض األوروبي للموازنــة والموارد
البشــرية في هــذا الخصوص باآلتــي“ :إن المفوضية
األوروبيــة ال تتســاهل مــع االحتيــال .ســيتم صــرف
كل يــورو مــن موازنــة االتحــاد األوروبــي بالشــكل
ّ
وســيحقق قيمــة مضافة لمواطنــي االتحاد.
األمثــل
ستســاعدنا هــذه االســتراتيجية علــى التركيــز علــى
الوقايــة من وكشــف ووقف االحتيــال .بجب أن نبقى
متفوقين على مرتكبي االحتيال”.

مــا ســيدعم حوكمــة المفوضيــة علــى منظومــة
مكافحــة االحتيــال .كمــا ســتقوم المفوضيــة بتعزيز
عمليــة متابعــة تطبيــق توصيــات المكتــب األوروبــي
لمكافحة االحتيال للتأكد من حسن التطبيق.
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بشــكل
يختص هذا القانون بالرشــوة ،والتي يُعرّفها
ٍ
عــام علــى أنها إعطاء شــخص فائدة ماليــة أو غيرها
بشــكل
لتشــجيعه علــى تنفيــذ واجباته أو نشــاطاته
ٍ
غيــر صحيــح أو لمكافــأة هــذا الشــخص علــى تنفيــذ
هــذا التصــرف .ويشــمل ذلــك محاولــة التأثيــر علــى
متخــذ قــرار من خــال منحه مصلحــة إضافية تتجاوز
بشــكل قانونــي ضمــن مناقصة.
مــا يمكــن تقديمــه
ٍ
بالتالي يتعامل هذا القانون حصري ًا مع الرشــوة ،وال
يغطي جرائم ذوي الياقات البيضاء أو جرائم االحتيال،
والســرقة ،وجرائم التالعب بالحسابات ،والمخالفات
المؤسســية ،وتبييــض األمــوال ،وجرائــم مخالفــة
قوانيــن التنافســية .وقد تكون أية مؤسســة عرضة
للمســاءلة القانونيــة فــي حال قيام موظــف تنفيذي
رئيســي مــن هــذه المؤسســة (مثــل عضــو منتدب)
بارتكاب جريمة عرض أو تقديم رشوة ،حيث ستكون
تصرفات هذا الموظف منســوبة للمؤسســة ككل.
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نظرة تعريفية :قانون مكافحة
الرشوة في المملكة المتحدة
لعام 2010

وقــد حرصــت الحكومــة البريطانيــة عنــد إصــدار هــذا
القانــون علــى أن تأخــذ اإلجــراءات التــي طبقتهــا
الشــركات والمؤسســات لمكافحــة الرشــوة التــي
يرتكبهــا أفــراد باســمها بعيــن اإلعتبــار ،المبــادئ
الســتة التالية“ :اإلجراءات المتناســبة”“ ،االلتزام من
قبــل أعلــى مســتوى مؤسســي”“ ،تقييــم المخاطر”،
“العناية الواجبة”“ ،التواصل (بما في ذلك التدريب)”،
و”الرقابــة والمراجعــة” .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هذه
المبــادئ ليــس مفروضــة التطبيق بحرفهــا حيث أن
الهــدف منهــا تســهيل اإلجــراءات واألخــذ باإلعتبــار
للظــروف المختلفــة والمتعــددة التــي قــد تواجهــا
الشــركات والمؤسســات .فعلــى ســبيل المثــال،
تواجه الشــركات الصغيرة تحديات مختلفة عن تلك
التــي تواجه الشــركات الدولية ،بالتالي ســيتم تطبيق
هــذه المبــادئ بأســاليب مختلفــة ،علــى أن تكــون
النتيجــة فــي جميــع األحــوال تطبيــق إجــراءات فاعلة
وقويــة لمكافحة الرشــوة .لذلك ،يجــب التأكد من أن
تكــون إجــراءات الوقايــة مــن الرشــوة متناســبة مــع
ومرتبطــة بدرجــة التعرض لهذا الخطــر .ومع التأكيد
علــى حاجــة الشــركات والمؤسســات ذات النشــاط
المحلــي علــى إجــراءات للوقايــة مــن الرشــوة ،هناك
توافــق عــام علــى أن هــذه الجهــات ســتواجه مخاطر
التعــرض للرشــوة مــن قبــل أطــراف ذات صلــة أقل
مــن تلك ذات النشــاط الدولي ،علمــ ًا أنه من المرجح
أن تكون اإلجراءات المطبقة في الحالتين متطابقة.
وســيتم التعريــف بهذه المبادئ فــي هذا العدد وفي
أعداد قادمة.
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مــع ظــروف متغيــرة (مثــل برامــج تمويــل جديــدة
وأنمــاط مســتحدثة فــي االحتيــال ،تطــور تكنولوجيــا
المعلومــات ،إلــخ) .وقــد قامــت المفوضيــة فــي
ســبيل مراجعة االســتراتيجية بتنفيذ تقييم لمخاطر
االحتيــال بمشــاركة اإلدارات التنفيذيــة .بالتالــي،
عالجت “اســتراتيجية المفوضية لمكافحة االحتيال”
للعــام  2019بعــض التوصيــات الجوهريــة التــي
أصدرهــا الديــوان األوروبــي لمراجعي الحســابات في
تقريــر خــاص بعنوان “مكافحة االحتيــال في عمليات
الصــرف في االتحاد األوروبي :ضــرورة اتخاذ إجراءات
تصحيحيــة” ،والــذي اســتكمل “حزمــة الحوكمــة”
الصادرة عن المفوضية والمطبقة في نوفمبر 2018
حيث تم تحديد “المكتب األوروبي لمكافحة االحتيال”
كالطــرف الريــادي فــي تصميــم وتطويــر سياســة
مكافحــة احتيــال علــى الصعيــد األوروبــي ،باإلضافــة
إلى تكليفه بدور استراتيجي في النواحي المؤسسية
لمكافحــة االحتيــال بالنســبة لمجلــس اإلدارة
المؤسســية والــذي يضــم األمين العــام للمفوضية
والمديريــن العاميــن بالخدمــات المركزيــة (الموازنــة
والموارد البشرية والشؤون القانونية).

كمــا ينطبــق ذلك على أية مؤسســة عند قيام طرف
يــؤدي خدمــات لهــا – مثــل موظــف أو وكيــل – بدفــع
رشــوة بغــرض الحصول علــى عقود وأعمــال جديدة
أو لضمان استمرارية األعمال والعقود أو لتحصيل
أفضليــة فــي األعمــال لهــذه المؤسســة ،علمــ ًا أنــه
ّ
ولتجنــب
يمكــن لهــا الدفــع فــي مثــل هــذه الحــاالت
المالحقــة القضائيــة بقيامهــا بتطبيــق إجــراءات
مناسبة لمنع الرشوة.
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المبدأ األول:
اإلجراءات المتناسبة
يجب أن تكون إجراءات الوقاية من الرشوة من قبل
أطراف مرتبطة بالشركة  /المؤسسة متناسبة مع
الخطر المرتبط بالرشوة وإلى طبيعة وحجم وتعقيد
نشــاطات الجهــة التجاريــة .كما يجــب أن تكون هذه
اإلجراءات واضحة وعملية وســهلة التفسير وقابلة
للتطبيق بفاعلية.

> تعليق

 تختلــف درجــة التعــرض للمخاطــر من جهــة ألخرىبحسب طبيعة ونوعية األطراف المرتبطة بها .على
بشــكل ســليم
ســبيل المثال ،في حال قيّمت الجهة
ٍ
عــدم التعــرض لمخاطــر الرشــاوى مــن خــال ٍّ
أي من
األطــراف المرتبطــة بها ،لن تحتاج إجــراءات للوقاية
من مخاطر الرشــاوى التي قد تنتج عن هذا االرتباط.
بنفــس الســياق ،قــد يتــم تقييــم مخاطــر الرشــاوى

 الحظــت الحكومــة البريطانيــة أن تطبيــق هــذهبشــكل رجعــي علــى األطــراف التــي تــم
اإلجــراءات
ٍ
االرتباط بها سابق ًا أكثر صعوبة ،إال أن ذلك يجب أن
يتــم مــع الوقت ،من خالل تطبيــق مقاربة مبنية على
المخاطــر لتحديــد األولويــات ومــع مراعــاة مــا يمكن
تطبيقــه ودرجــة الرقابــة القائمــة علــى اإلتفاقيــات
والتدبيرات الحالية.

> إجراءات
 تتضمــن سياســات الوقايــة مــن الرشــاوى لــدىً
عادة نواحــي عامة ،إال أنه
الشــركات والمؤسســات
من الموصى به إدراج اآلتي ضمن هذه السياسات:
• التزام الجهة بالوقاية من الرشاوى.
بشــكل عام للحد من مخاطر رشــاوى
• منهجيتها
ٍ
بعينها مثل تلك الناجمة عن تصرفات الوسطاء
والــوكالء أو تلــك المرتبطــة بمصاريــف الترفيــه
والترويــج ،ودفعــات التســهيل أو المســاهمات
والتبرعــات الخيريــة أو السياســية ،باإلضافــة إلى
نبذة عامة عن اســتراتيجيتها لتطبيق سياســات
الوقاية من الرشاوى.
 يجــب تصميــم إجــراءات تطبيــق سياســات الجهــةلمكافحــة الرشــاوى للتخفيــف مــن المخاطــر التــي

نزاهة

 يجــب أن تتناســب إجــراءات الوقايــة مــن الرشــاوىمع مخاطر التعرض للرشــاوى التي تواجهها الجهة،
مــا يتطلــب كخطوة أولــى تنفيذ تقييــم مخاطر أولي.
مما ال شك فيه أن درجة التعرض للمخاطر مرتبطة
بحجــم الجهــة وطبيعــة وتعقيــد نشــاطاتها ،إلى أن
الحجــم ليــس العامــل الوحيــد حيث أن هنــاك جهات
ذات نشــاط محــدود قــد تواجــه مخاطــر رئيســية
ً
تفصيــا .مــن
وســتتطلب بالتالــي إجــراءات أكثــر
المؤكــد علــى الرغــم مــن ذلــك ،عــدم إحتيــاج الجهات
بشكل عام إلجراءات كثيرة حيث
المحدودة النشاط
ٍ
بشــكل كبير على
يمكن لمثل هذه الجهات االعتماد
ٍ
تفســيرات شــفهية دوريــة للتعريــف بسياســاتها
للموظفين.

 قــد تكــون إجــراءات الوقايــة مــن الرشــاوى بشــكلتوجيهــات قائمــة بحــد ذاتهــا أو جــزء مــن منظومــة
أشــمل مثــل التعييــن أو إدارة المناقصــات فــي
الفضــاء العــام .بجميــع األحــوال يجــب أن تكــون
اإلجــراءات موضوعــة بشــكل يســمح بالتطبيــق
العملــي والواقعــي لتحقيــق أهداف الجهــة ُ
المعلنة
لمكافحة الرشاوى عبر مختلف نشطاتها.

العدد 2019 - 2

 تــم اســتخدام عبــارة “إجــراءات” فــي هــذا النــصلتشــمل سياسات الوقاية من الرشــوة واإلجراءات
لتطبيقهاُ .تبيّن السياســات موقف الجهة بالنسبة
لرفــض الرشــوة وكيفية قيــام هذه الجهــة بالحفاظ
علــى هــذا الموقــف والمســاهمة فــي وضــع ثقافــة
مؤسســية مرتبطــة بمكافحــة الرشــوة .لــذا تعتبــر
السياســات ضروريــة للوقايــة مــن الرشــاوى علمــ ًا
أن هــذا الهــدف يتحقــق فقــط عنــد تطبيــق هــذه
بشكل فعال.
السياسات
ٍ

المرتبطــة باالعتمــاد علــى طــرف ثالــث خارجــي يمثل
شــركة أو مؤسســة فــي مفاوضــات مــع موظفيــن
حكومييــن أجانب بأنها مرتفعة وتحتاج بالتالي جهود
أكبــر وإجــراءات لــدرء هــذه المخاطر .مــن المرجح أن
تحتــاج الشــركات والمؤسســات إلــى اختيــار ووضــع
إجــراءات تغطــي مجــال واســع مــن المخاطــر إال أن
نظر أية سلطة قضائية في مدى مالءمة اإلجراءات
الم ّ
ضــروري للتركيــز علــى تلــك اإلجــراءات ُ
صممــة
للوقايــة مــن الرشــاوى مــن قبــل الطــرف المرتبــط
بالجهة الذي ارتكب جريمة دفع الرشوة.
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تم تحديدها باإلضافة إلى الوقاية من الممارســات
الغيــر أخالقيــة المقصــودة مــن قبــل األطــرف
المرتبطــة بالجهــة .وفيما يلي الئحة إرشــادية وغير
شــاملة للنواحــي التــي يجــب أن تشــملها إجــراءات
الوقاية من الرشاوى بحسب طبيعة المخاطر:
• التزام اإلدارة العليا في الجهة.
• إجراءات تقييم الخاطر.

المناسب والتدقيق واعتماد المصاريف.
• شفافية المعامالت واإلفصاح عن المعلومات.
• عمليــة إتخــاذ القــرارات ،مثــل إجــراءات تفويــض
الصالحيــات والتفريــق بيــن المهــام المتضاربــة
وتجنب حاالت تضارب المصالح.
• تطبيــق القواعد بما في ذلــك اإلجراءات التأديبية
والعقوبــات عند مخالفة قواعد الجهة المتعلقة
بمكافحة الرشاوى.

• تنفيــذ إجــراءات بالعنايــة الواجبــة للتحقــق مــن
األطــراف المحتمــل أن يتــم االرتبــاط بهــا أو تلك
التي توجد معها عالقات قائمة.

• اإلبــاغ عــن مخالفــات الرشــاوى بمــا فــي ذلــك
منظومات التبليغ.

• تقديــم الهدايــا ،ومصاريــف الترفيــه والترويــج،
والتبرعــات الخيريــة والسياســية ،وطلب دفعات
تسهيل.

• تفاصيل اإلجراءات التي تعتزم الجهة استغاللها
لتطبيــق إجــراءات الوقايــة مــن الرشــاوى ،مثــل
كيفيــة تطبيــق ذلــك علــى مشــاريع أو أقســام
مختلفة في الجهة.

• التعييــن المباشــر والغيــر مباشــر ،بمــا فــي ذلــك
التوظيف وشروطه واإلجراءات التأديبية واألجور.

• الرقابــة الماليــة والتجاريــة مثــل مســك الدفاتــر

• الرقابــة علــى ومراجعــة وتقييــم إجــراءات الوقاية
من الرشاوى.
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هل تعلم؟
تم حديث ًا إصدار النسخة األولى من “التقرير المعياري
لتطبيــق التكنولوجيا فــي مكافحة االحتيال” من قبل
جمعية محققي االحتيال المعتمدين
Association of Certified Fraud Examiners
بالتعــاون مع شــركة “ســاس” .ويســتعرض التقرير
نتائــج الدراســة المعياريــة لمســاعدة الشــركات
والمؤسســات علــى التعــرف علــى الوســائل
التكنولوجية التي يتم استخدامها في مجال مكافحة
االحتيال وللمساهمة في توفير التوجيه فيما يتعلق
بالتطبيق المســتقبلي لهذه التكنولوجيات من حيث
تقييمها لكي تبقى الشركات والمؤسسات متفوقة
علــى مرتكبــي االحتيــال المحتمليــن .وتجــدر اإلشــارة
هنــا إلــى أن التقــدم التكنولوجي ي ّ
لكل من
ُوفر فــرص
ٍّ
مرتكبــي االحتيــال ولألطــراف المك ّلفــة بمكافحتــه.
مــع اســتمرار المخالفيــن فــي التعرف علــى وتطبيق
وســائل متجــددة الســتغالل وتســخير التكنولوجيــا

نزاهة

• حوكمــة العالقــات التجاريــة مــع جميــع األطراف
المرتبطة ما قبل وما بعد التعاقد.

• منظومة اإلعالن عن سياسات وإجراءات الجهة
والتدريب على تطبيقها.

لتنفيــذ مخططاتهــم واســتهداف ضحايــا جديــدة،
يجــب على المختصين بمكافحــة االحتيال أن يقوموا
كذلــك بتطبيــق التكنولوجيات الحديثــة األكثر فاعلية
للتعامل مع مجاالت التهديد المتطورة.
وقــد تــم ألغــراض هــذا التقرير إرســال اســتبيان رأي
ً
ســؤاال إلى  41,181عضو مــن جمعية محققي
مــن 19
بشــكل
االحتيــال المعتمديــن الذيــن تــم اختيارهــم
ٍ
عشــوائي ،يطلــب منهــم توفيــر معلومــات عــن
اســتخدام الشــركات والمؤسســات التــي يعملــون
فيهــا للتكنولوجيــات المختلفة ضمــن إطار مكافحة
االحتيــال .حيــث وتــم اســتالم  2,255رد منهــا 1,055
قابلــة لالســتخدام .وتبيــن النتائــج ُ
المجمعــة كيفيــة
تعاطــي مكافحــي االحتيــال مع هــذا المجال كما في
النقاط التالية.
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> تتوفــر مجموعــة مــن اآلليــات والتكنولوجيــات
التــي يمكــن اســتخدامها لتحليــل البيانــات لتحديــد
التهديــدات والفجــوات فــي الرقابة التي قــد تدل على
إمكانيــة وقــوع مخالفــة .وقد تم ســؤال األشــخاص
من خالل االســتبيان عن أنواع تحليالت البيانات التي
تطبقها حالي ًا الشركات والمؤسسات التي يعملون
فيهــا ضمــن مبــادرات مكافحــة االحتيــال ،باإلضافة
إلــى أنــواع التحليالت التي يتوقعــون أن يتم تطبيقها
أو نشــرها خالل العام أو العامين المقبلين .ويُظهر
الرســم الــذي يلــي أنــه مــا يقــرب مــن ثلثي الشــركات
والمؤسسات تستخدم آليات رفع التقارير بالحاالت
الغير منتظمة وتحديد الحاالت الشــاذة عن القاعدة
ضمــن مبادراتهــا لمكافحــة االحتيــال ،كمــا أن أكثــر
مــن نصفهــا قــد طبقــت منظومــة الرقابــة اآلليــة
علــى المخالفــات لقواعد وإجــراءات األعمال .وتعتبر

هــذه التقنيــات تقليديــة فــي مجــال التحليــات ويتــم
اســتخدامها منــذ فترة طويلــة ما يُبــ ّر ر تطبيقها من
قبــل هذه النســبة المرتفعة من الجهــات .كما ُتبيّن
نتائــج االســتبيان أن هــذه التقنيــات ســتبقى األكثــر
شــيوع ًا حيــث أن  72%من الشــركات والمؤسســات
تنــوي اســتخدامها خــال الســنتين المقبلتيــن.
أمــا بالنســبة آلليــات اســتعراض البيانــات ونمــاذج
التحليــات التنبؤيــة فهي أنواع أحــدث من التحليالت
ً
مقارنــة باآلليــات األخرى قد تــم تطبيقها كما أنه من
المتوقــع اســتخدامها مــن قبــل عــدد غيــر قليل من
الشــركات والمؤسسات خالل الســنتين المقبلتين،
حيــث يمكــن أن يتــم ذلــك مــن قبــل نســب مجمعــة
مــن  47%و 52%منهــا علــى التوالــي ضمــن مبــادرات
مكافحة االحتيال.

13%

اﻟﻨﻐﻤﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ  /ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ

نزاهة

13%

اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ  /اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻵﻟﻲ
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25%
13%

رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ

10%

ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم أو ﻋﺎﻣﻴﻦ

16%

ﻣﻄﺒﻖ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ

12%

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻮص

18%
13%

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت  /ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

22%
22%

ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ

30%
12%

إﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

35%
18%

اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻵﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﻘﻮاﻋﺪ
وإﺟﺮاءات اﻷﻋﻤﺎل

آﻟﻴﺎت رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺎﻟﺤﺎﻻت اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺸﺎذة ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة
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> يقــوم القــرار باســتخدام تحليــل البيانــات للرقابــة
علــى االحتيــال ضمــن إدارات وعمليــات بعينهــا
علــى مجموعــة مــن العوامــل تتضمــن إمكانيــة
الحصــول علــى البيانــات والعوائــق التكنولوجيــة أو
العمليــة ودرجــة المخاطــر التــي تــم تقييمهــا .وقــد
طلــب االســتبيان تحديــد نواحــي المخاطــر التــي يتــم
فيهــا تطبيــق تحليل البيانــات أو آليــات الرقابة اآللية
علــى المخالفــات لقواعــد العمــل ضمــن الشــركات

0%

10%

والمؤسســات للتعــرف علــى نواحــي الضعــف .تبين
بشــكل اســتباقي
مــن خــال اإلجابات أنه تتم الرقابة
ٍ
علــى البيانــات فــي مختلــف العمليات حيــث تصدرت
المشــتريات بنســبة  41%وتلتها المدفوعات بنسبة
 38%ثــم االحتيــال من قبــل العمالء بنســبة  35%ثم
الســفر والترفيه بنســبة  34%كما يظهر في الرســم
الذي يلي.

20%

30%

40%
41%

اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

38%

اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت

35%

اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻼء

34%

اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ

ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال

31%

اﻟﺮواﺗﺐ

30%

اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮردﻳﻦ

30%

اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ  /اﻟﻮﻟﻮج اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺼﺮح ﺑﻪ
/اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﻲ

اﻟﻤﺨﺰون

> إن الحصــول علــى دعــم اإلدارة التنفيذيــة عنــد
المباشــرة بتطبيــق تكنولوجيــات جديــدة لمكافحــة
االحتيــال ليــس بالمهمــة الســهلة فــي العديــد مــن
الشــركات والمؤسســات ،علمــ ًا أن جــزء رئيســي
مــن النجــاح فــي تخطــي ذلك يقــوم علــى التمكن من
توصيــف وإثبــات الفوائــد التــي ســتتيحها مثــل هــذه
التكنولوجيات .وطرح االســتبيان علــى األطراف التي
طبقــت تحليــل البيانات في برامــج مكافحة االحتيال
ً
ســؤاال عــن مــدى فائــدة هــذا التطبيق
الخاصــة بهــا

23%
22%
20%

وفق ًا لالعتبارات التالية:
 الكمية ،التمكن من مراجعة عدد أكبر من العملياتوتحديد حاالت أكثر من شبهة االحتيال.
 التوقيــت ،مــا يســمح بالتعــرف علــى وتحديــدالمخالفات بسرعة أكبر.
 الفاعلية ،من خالل أتمتة المهام التي تتطلب وقت. الدقة ،الناتجة عن انخفاض نسبة النتائج اإليجابيةالغير صحيحة.

نزاهة

اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت

31%
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اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

31%

اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﺷﻮة

50%
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يبين الرسم الذي يلي أن غالبية الشركات والمؤسسات تحقق عوائد مهمة من تطبيق التحليالت لمكافحة
االحتيال ،حيث ّ
صنفت ما بين  83%إلى  90%منها برامج التحليل الخاصة بها بأنها مفيدة جد ًا أو مفيدة إلى
ح ٍّد بالنسبة لالعتبارات األربعة المذكورة آنف ًا .وتصدر عامل “الكمية” من حيث الفائدة من خالل تأكيد 64%
مــن اإلجابــات أن ارتفــاع كمية المعامالت التي يمكن مراجعتها باســتخدام تحليــل البيانات مفيد جد ًا لبرامج
مكافحة االحتيال.

0%

50%

اﻟﻜﻤﻴﺔ

100%

اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

58%

اﻟﺪﻗﺔ

30%

28%

38%

45%

ﻣﻔﻴﺪ

40%

11%

14%

3%

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪ

العاميــن ُ
بشــكل ملحــوظ و38%
المقبليــن (17%
ٍ
بشكل طفيف) ،في حين لن تشهد هذه الميزانيات
ٍ
تغير ًا بالنسبة لـ 44%من اإلجابات ،مع توقع  6%من
اإلجابات أن يتــم تخفيضها خالل العامين المقبلين،
كما يظهر في الرسم الذي يلي.

40%

35%
30%
25%
20%

17%

15%
10%
4%

5%

2%

0%
ارﺗﻔﺎع ﻣﻠﺤﻮظ

ارﺗﻔﺎع ﻃﻔﻴﻒ

ﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮ

إﻧﺨﻔﺎض ﻃﻔﻴﻒ

إﻧﺨﻔﺎض ﻣﻠﺤﻮظ
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> علــى الرغــم من تحديد نســبة عالية من الشــركات
والمؤسســات للقيــود الماليــة كالتحــدي األكبــر
لتطبيــق التكنولوجيــات الحديثــة لمكافحــة االحتيال،
إال أن  55%مــن اإلجابــات علــى االســتبيان تتوقــع
ارتفــاع الميزانيــات الخاصــة بهــذا الموضــوع خــال

38%

ﻣﻔﻴﺪ ﺟﺰﺋﻴ ًﺎ

3%

نزاهة

ﻣﻔﻴﺪ ﺟﺪا

9%

2%

26%

64%

59%

8%

2%
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حريص
ُت ّ
صنــف حــاالت االحتيــال المرتبطــة بالرواتــب ضمــن
حــاالت االختــاس لغيــر النقــد ،حيــث يقــوم موظــف
أو أكثــر باســتغالل أنظمــة معالجة الرواتــب إلصدار
دفعــات غيــر مُ صــرّح بهــا .وقــد تــم تحديــد حــاالت
االحتيــال هــذه بحســب جمعيــة محققــي االحتيــال
المعتمديــن كاألكثــر انتشــار ًا بالنســبة للمخالفــات
المحاســبية واختالس الموظفين ،حيث أشار مسح
تــم تنفيــذه فــي العام  2018إلى حصولــه في  27%من
جميع الجهات.
تســتوجب عملية الوقاية من هذا النوع من عمليات
االحتيال أن يتم فهم كيفية وقوعها .بعض النواحي
الرئيســية التي يجب التأكد منها حيث أن وجودها قد
يدل على ضعف البيئة الرقابية:

> ضعــف الرقابــة علــى عملية إضافــة موظفين إلى
سجالت الموارد البشرية و/أو جداول الرواتب.

> عــدم القيــام بمطابقــة المجاميــع فــي جــداول
الرواتب الشهرية ،ومع الفترات السابقة.
> عــدم توفــر سياســة وإجــراءات مُ ّ
وثقــة ومُ عتمدة
لعمليــة إعــداد ومعالجــة وصــرف الرواتب ،مــا يؤدي
إلى تطبيق ممارسات عشوائية من قبل الموظفين
المعنيين.
> عدم ربط الدرجات المرتبطة بكل مُ سمى وظيفي
فــي نظــام إدارة المــوارد البشــرية بالنظــام المطبق
من قبل قســم صرف الرواتب مــا يتيح تعديلها عند
إنشاء جدول الرواتب الشهري.
> عــدم فــرض االســتفادة مــن اإلجــازات التعاقديــة
على جميع الموظفين.

>

ضعف إجراءات إدارة الزيادات على الرواتب.
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> عدم تعليق حســابات الموظفين الذين اســتقالوا
أو تم إنهاء خدماتهم في ســجالت الموارد البشــرية
وجداول الرواتب.

> تحديــات لمنظومــة الرقابة على عملية قيد بيانات
الحضــور للموظفيــن قبــل مباشــرة إعــداد جــداول
الرواتب.

نزاهة

> غيــاب الفصل بين وظائف ومهــام إعداد واعتماد
ومعالجة الرواتب.

> ضعــف الضوابــط علــى عمليــة تعديــل معــدالت
األجــور ،وعلــى قيــد ســاعات العمــل اإلضافيــة
والمكافآت.
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