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 المستخلص:

هدفت هذه الدراسةةةةةةةت الل  ور ال قار اللداخت الدا اات ف  اقار  الحايل اوفقاال افي الا اوال الدالات لاقدداي        

ر  عن الجهات اللداخات ف  ال لاق، األقلت اوسقلشاقوت الصاق(، اIIAالدا ا  الصاقر  عن ال هد الاددقان الدا ااان )

الدا ا  هو  ط الدفاع اللئاس   ، خاعقبار ان القددايالرساقالحايل اوفقاال ا الق  ونظم عال الاددقان الدا ااان اوجاها

ام ف ا  خا اوال القدداي ، الك  وكون اللداخت الدا اات ف الت و خد ان وكون هنالك القزاالاهم لاحد الن اوفقاال االرسةةةةةةاق

فال خد الن ور ال أقاات رداخات  ،اع الحاصالؤسسات القطواثل اوفقاال آفت لارساق  ف  الاؤسسات الحكوالات االدالات. ا

 .اوفقاال اعالج الحايلها اال  لاحد الن عااااتوقاام اللداخت الدا اات إلقار  الحايل اوفقا

انظلاً ألهاات اللداخت اقارها اللئاسةةةةةةة  ف  وقاام الحايل اوفقاال وم وصةةةةةةةاام آلات إلقار  الحايل اوفقاال  ف       

اات هذه ا لات افقاً لاا اوال الدالات لاقددااقالحكوالات ف  ال ل الاؤسةةةةسةةةةات ي الدا ا ، ااألقلت اوسةةةةقلشةةةةاقوت، ، صةةةة 

. عال هذه اولات ولكز عال قار القدداي الدا ا  كادول لرلوي عال القكون الن (ERMإقار  الاحايل الاؤسةةةةسةةةةات )ا

لات ، الونر  القاخ ت أصةةةول الااسةةةقت ف ات الن الاونران ) الونر  القاخ ت األالور القلةةة ااات، الونر  القاخ ت اللةةةؤان 

 ، الونف القانونات(.  القاخ ت أالور القوعات خاوفقاال، الونرالاؤسست، الونر  القاخ ت عال الاحازن

 

 ، ال اوال القدداي الدا ا اوفقاال ، إقار  الحايل الاؤسست،اللداخت الدا اات :المفتاحية الكلمات 

 

 

 

 

 

 

A Proposed Model for the Role of Internal Control in Managing Fraud Risks in 

Accordance with Internal Auditing Standards 

 

Emad Mohammed Farhan 1 , Sattar Oleiwi Dahash  Al-Murshedi 2 

 

Abstract 

This Deliberating aimed to activate the role of internal control in administering fraud risks 

in accordance with the international standards of internal auditing issued by the Institute of 

Internal Auditors (IIA), and the guides issued by the supervisory authorities in Iraq, which 

regulate the work of internal auditors towards the risks of fraud and corruption, considering 

that  Internal audit is the main and important line of defense to reduce fraud and corruption, 

and for internal control to be effective, there must be an actual commitment to international 

auditing standards.  Fraud is a scourge of corruption in government and private sector 

institutions. It is imperative to activate monitoring and evaluation tools for internal control 

to manage fraud risks to reduce fraud and treat its risks. 

            Given the importance of control and its main role in assessing fraud risks, a 

mechanism was designed to manage fraud risks in government institutions in Iraq. This 

mechanism was designed in accordance with international standards for internal auditing, 

guidelines, and enterprise risk management (ERM).  The work of this mechanism focuses 

on the role of internal auditing as a manager of a work team consisting of six categories of 

employees (staff to follow up on operational matters, employees to follow up on financial 
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affairs, employees to follow up on the assets of the institution, employees to follow up on 

the work of stores, staff to follow up matters of fraud awareness, legal officer). 

 

Keywords : Internal Control, Enterprise risk management (ERM), Fraud, Internal audit 

standards 

 

 المقدمة:

القطورات الحةةاصةةةةةةاةةت ف  الرقل  األ ال  ف  نظلاً لاققةةدم ا        

عال السةةةقول القطاع ال ام ا الحاص  الجانب القكنولوج  ا الحدال 

عال فد سةةةةةةواد ، شةةةةةةهدت اللداخت الدا اات وطوراً ف  ودداي ونراذ 

السةةااسةةات االحطط الاو ةةوعت لقحقاي أهداس الاؤسةةسةةات، خسةةبب 

اروبايها الاباشةةل االاسةةاند لةقار   ا قارها اللئاسةة  ا الر ال ف  

عال  وقدوم اوسةةقلةةارات ف  الجال الحايل الاؤسةةسةةت ، فا  وقااز

اللداخت الدا اات خاللةةةةاولات عال السةةةةقول الجوانب الاالات ااوقاروت 

ات فت االرن خالاوائح االقوانان كا كد الن اولقزام  قأ جل ال لك الن أ ، اذ

االق اااات الاقب ت ف   ةةةةةان إيار الاؤسةةةةةسةةةةةات الحكوالات ا ال 

ذلك فقد شهدت ا انت األ ال  ولكازاً اا حاً  فضال عنالحكوالات. 

عال عالدت اللداخت االقدداي الدا ا  ف  وقاام الحايل الاؤسةةةةةةسةةةةةةت 

اذلك الن اجل الحد الن اونحلافات ا عاااات اوفقاال ا الرسةةةةةةةاق 

 قا ل الاؤسسات.

اعااه فقد قعت الحاجت لو ةةةةةة  آلات إلقار  الحايل اوفقاال       

نه ، اوقاام الل حد ال االاال لدا ا  لاحايل اوفق قدداي ا خت  ا ال ، دا

ادد وقسةةةةام هذا البح  الل  اسةةةةت الباف  ، وضةةةةان الابح  األال 

إقار   قضةةان ف النهجات البح  ا قراسةةات سةةاخقت، االا الابح  الثان 

، االا  الابح  الثال  الحايل اوفقاال ف  اوقخاات الاالات االلداخت 

ال ، ا وضةةةةةةان الابح  قضةةةةةةان وجلخت ال لاق ف  الكافحت اوفقاف

اللاخ  آلاةت الققلفت إلقار  الحةايل اوفقاةال ، ا الابحة  الحةاال  

 وضان اوسقنقاجات ا القوصاات.

 

 المبحث األول : منهجية البحث و دراسات سابقة :

 اوالً: منهجية البحث

 مشكلة البحث: -1

الا شةةةةةةهدوه اللداخت الدا اات ف  ا انت األ ال الن عدم االقثال       

اوال الدالات الحاصةةةةةةت خقنظام عال الاددقان الدا ااان ا كذلك لاا 

عدم اولقزام خاألقلت اوسةةةةقلشةةةةاقوت الصةةةةاقر  عن الجهات اللداخات 

اع الاحاات ، أقل ذلك الل وزاود فاوت اوفقاال ا الرسةةةةةةاق ف  القط

، اهةةذا الةةا وم وةةأكاةةده ف  الققلول الحكوال  ا الحةةاص ف  ال لاق

خحصةةةوص  2019فات ال الاات ف  سةةةنت  الصةةةاقر عن النظات اللةةةرا

ولواب ال لاق ف  الدال األكثل اسةةةقلةةةلاد لارسةةةاق  ااوفقاال فا  

( 162( اجاد ف  الالوبت )100( قرجت الن اصل )20فصل عال )

( قالت . اكذلك نجات هذه الحاوت خسةةةةةةبب عدم 180الن اجاال  )

 وقاام نظةةام اللدةةاخةةت الةةدا ااةةت لاحةةايل اوفقاةةال لةةدل الكثال الن

الاؤسةةةسةةةات الحكوالات ال لادات ، االن  الل الا سةةةبي فااكن القول 

لداخت الدا اات خان الالةةةةكات األسةةةةاسةةةةات لابح  ه  دصةةةةور وقاام ال

 -عااه واكن يلح القساؤوت اووات :لاحايل اوفقاال. ا

 هل ووجد وقاام لالداخت الدا اات لاحايل اوفقاال  ؟ -1

اوفقاال و زز قار اللداخت  هل واكن ادقلاح الات إلقار  الحايل -2

الدا اات ف  وقاام واك الاحايل، االا الدل ف الات هذه اولات ف   

 الحد الن عاااات اوفقاال ؟

 

 اهداف البحث: -2

إن الهدس اللئاسةةةة  لابح  هو انلةةةةاد الات  الققلفت  إلقار           

اا وقوافي ال   ا اال خ لدا ا الحايل اوفق قدداي ا ات لا لدال  لا اوال ا

(، اكذلك اوقلت اوسةةةةقلشةةةةاقوت ERMاإقار  الحايل الاؤسةةةةسةةةةت)

 الاحاات لاحد الن اوفقاال ا الرساق . ا هذا وحقي اوو  :

( ا قارها ف  إقار  ERMاوقراك  خإقار  الاحايل الاؤسسات ) -1

 الحايل اوفقاال.

ات  -2 لدا ااةت ف  الوفدات الحكوال خت ا دا وطوول ا ور اةل نظةام الل

الن  الل الاسةةةةةةاهات ف   ن اوفقاال االرسةةةةةةاقال لادات لاحد ال

 ادقلاح الوسائل ا األسالاب الق  وؤقي الل ذلك ال لض.

 

 أهمية البحث: -3

ونب  أهاات البح  اللئاسةات الن وو ةاحه لالةاكل اوفقاال            

قد لوفظ خا انت األ ال  زواق  ف   اال  ، ف ، ا إقار  الحايل اوفق

ت خقحاال ا وقاام اللداخت الدا اات خاحايل اوهقاام خالدراسات الحاص

أهاات  الن اوفقاال الانقلةةل  ، ا كذلك لاا لالداخت ا القدداي الدا ا 

الحران عال األالوال ا الااقاكات لاؤسةةةةةةسةةةةةةةات القطاع  ال ام ف  

االحاص  ف  ال لاق ، كذلك وكان األهاات ف  الاسةةةةةةاهات ال ااات 

اال اااةةت ا الق  وحةةدم ال لاق ف  ووجاةةه الاجهوقات الاسةةةةةةققبااةةت 

ات الن  الل  لدا ا خت ا ظام اللدا حاذ إجلادات وصةةةةةةحاحاه ف  ن وو

النظام. االاسةةةاهات ف  ور ال  انهار نقاي الحال ا الضةةة ف ف  هذا

 .إقار  الحايل اوفقاالف  قار اللداخت الدا اات 
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 فرضية البحث: -4

وسةةةةةةقند البح  إلل فل ةةةةةةات الراقها : )اعقااق الات إلقار  الحايل 

اوفقاال وسةةةةةةهم ف  و زوز عال اللداخت الدا اات ا الحد الن الحايل 

 اوفقاال(.

 

 منهج البحث:- 5

 النظلي ا ال اا  عال الا وأو :اعقاد البح  ف  الجانب 

الانهج اوسةةةةةةققلائ  ، ا ذلةةةك الن  الل اويالع عال اراد  -1

 الاصاقر ذات الصات خاو وع البح  .

الانهج القجلوب  الن  الل الاحاالت لقطباي آلات الققلفت إلقار   -2

 الحايل اوفقاال  ان الدائل  الاذكور .

 

 :ت سابقةاساثانياً: در

اال االن ه او زوز )  2016ال اودي  -1 إيار الققلح لرحص اوفق

 .الثقت خالباانات الاالات(

وضةةةةةان البح  اهداس الجانب النظلي القاثات خالق لس عال الرهوم 

اوفقاال االرهوم  الا اوالات الاحاسةةةةةةبات ا صةةةةةةائصةةةةةةها االا ه  

 طوات اإجلادات الدار  الاحاسةةبات ، اكذلك الق لس عال الرهوم 

الاحةةاسةةةةةةب  االكونةةاوةةه ، اكةةذلةةك  فحص اوفقاةةال االرهوم النظةةام

الق لس عال او قالس خان فحص اوفقاال االقدداي .ا خاان الرهوم 

الاحاسةةةةةةبت اانائرها ا اإليار الركلي لها لرهم إجلاداوها .اخاان 

الجاوعت الن األسةةالاب لان  اوفقاال كالحوكات ا اللداخت ا اللةةرافات 

 .ا الها

اوضةةةةان البح  اهداس الجانب القطباق  القاثات خو ةةةة  إجلادات  

الحاسةةةةبات واكن الن فحص اوفقاال االحد النه   خاا وسةةةةهم ف  سةةةةد 

ث لات النظام الاحاسةةةةب  لالةةةةلكات الاسةةةةاهات ال لادات. ا ادقلاح 

 إيار لرحص اوفقاال ا و زوز الوثودات الباانات الاالات.

ح لققووم إقار  الحةةايل () أناوذج الققل2018عا  اآ لان )  -2

 ((COSOاللداخت الدا اات ف  الوفدات الحكوالات عال افي إيار)

هدفت الدراسةةةةةةت الل الودوس عال الرهوم إقار  الاحايل اأنواعها 

اأسةة  إقاروها األاات وقاااها ااإلجلادات الاقب ت لاحد النها. كذلك 

الات خاان أهاات قار اللداخت الدا اات ف  رف  كراد  الوفدات الحكو

 (.COSOاوطوول أقائها ف  نل وطباي الكونات)

3- 2014  Sharma & Panigrahi  (A Review of 

Financial Accounting Fraud Detection based on 

Data Mining Techniques) 

اسةةةةةةق لاض الاحاسةةةةةةبت لان  اوفقاال الاال  عال أسةةةةةةا  وقناات 

 اسقحلاج الباانات

رهوم اوفقاال ايلق فحصةةةةةةه وهدس الدراسةةةةةةت الل الق لس عال ال

.االق لس عال وصةةةةةةنارةةةات عاااةةةت فحص اوفقاةةةال النةةةه االحةةةد

 .االق لس عال الطلائي الااكنت لرحص اوفقاال.

 

 المبحث الثاني

 اوالً: الرقابة الداخلية :

 مفهوم الرقابة الداخلية : -أ

حسةةةةةةةب القوداقةةات الزالناةت خو ةةدتقتم الرةةاهام اللدةاخةت الةدا ااةةت       

حسةةةةةب القطورات الحاصةةةةةات ف  الوفدات ، فهنالك خ، االحاصةةةةةات 

اللافل عدود   لذلك الارهوم ، كانت الالفات األالل وسال  )اللفات 

اللداخت اللةةةحصةةةات( ف  هذه الالفات كان الارهوم لالداخت الدا اات : 

الجاوعت الن الوسائل الق  وضان الحران عال النقدوت الن او قال  

ها   ا السةةلدت ، ااْلنم ثّما االقدتم  لقلةةال خ ا األصةةول األ لل  أهاا

ال  الانلةةةةةةا  الصةةةةةة ال  ا الرلقوت .  ا الاحزان ، اكانت وطبي ف 

اوسةةةاع فجم الانلةةةوت اوطورها ، أقال ذلك إلل  اوسةةةاع عااااوها ، 

ااوسةةةةاع نطاق الجاوعت اإلجلادات  ا الضةةةةواخط اللداخات ، لقكون 

لدا  خت ا دا ات الن الرهوم الل ثان ات ال كان ف  الجاوعها الالف الا  ات  ا

و طاّي عااهةا )اللفاةت  الضةةةةةةبط الةدا ا ( ، ا أقل ذلةك الل وطور 

الرهوم اللداخت الدا اات: الجاوعت الن الوسةةةةةةةائل ا اإلجلادات الق  

، ا كذلك لضةةاان الددت  وقبنااها  الانلةةأ  ، لحااوت النقدوت ا األصةةول

 (. 6:  2006، لا اااات الاثبقت خالدفاول .) ز اول ، الحساخات

خ د ذلك اوسةةةةةة   الرهوم اللداخت الدا اات ، لالةةةةةةال اإلجلادات      

الق   الثالثت اال اااات الحاصةةةةةةةت خالكراد  اإلنقاجات اهذه الالفات 

شار إلاه  الا اار ردم ) (  1واثل ) اللفات الكراد  اإلنقاجات ( ، ا الا أ

 "AU 320 ( الصةةةةةةةةاقر عن  "AICPA  ف  الرهوم  اللدةةاخةةت )

اكةةلا اإلجلادات   ،اةةت : الحطةةت القنظاااةةتالةةدا ااةةت ف  هةةذه الالف

االطلق الق  وقبنااها الوفد  اودقصةةةةاقوت الن أجل فااوت أصةةةةولها ، 

د الن صةةحت الباانات الاحاسةةبات الن  الل فحصةةها ، االا الدل  االقأكا

أهااقها، ا اوعقااق عااها ف  رف  الكراد  اإلنقاجات ، ا القأكاد عال  

( . 26:   2011السةةوالت. ) خداي ، اولقزام خالسةةااسةةات اإلقاروت ال

خ د ذلك فلت الرهوم هاكل اللداخت الدا اات   لقحقاي اهداس الوفد  

اودقصةةاقوت  ف  الالفات اللاخ ت ، خدو الن اللداخت الدا اات  خاعقبار 

( .  7:  2006أنا هاكل اللداخت الدا اات اكثل شةةةةةاووً. )  ز اول  ا 

وجبها : الجاوعت الن السةةةةةةااسةةةةةةات ا كان الرهوم اللداخت الدا اات خا

وعت الن دبل الوفد  اودقصةةاقوت ، ااألسةةالاب ا اإلجلادات الاو ةة

ف  أنا أهداس الوفد   وقم ووفال وأكاد النطق   القبولالق  الن  اللها 

 (.  25:   2017ساقم إنجازها .) أخو س اد ، 
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نت ( الن       ا الالفات الحاالسةةةةةةةت )اللفات وحقاي األهداس الا ا الا أ

ه خإقار  الوفد   الل قأثل   ات و ات : عاا لدا ا خت ا كان الرهوم اللدا ا 

اودقصةةةةةاقوت ، ا ال دود الن األيلاس ، ا الن  اللها وقم الحصةةةةةول 

عال وأكاد الناسةةةةةب ا لا  نهائااً ف  الا وق اي خاألهداس  ا وات: ثقت 

الققارول الاالات ، ا الدل اولقزام خالاوائح االقوانان الاالات ، افاعاات 

 (. 19:  2016والات اكرادوها) السااللائ  ، الا ا

 

 اقسام الــرقابة الداخلية:-ب

 األدسام ا وات  :  عالواكن وقسام  اللداخت الدا اات      

ن  الحطةةةت القنظاااةةةت  أاو : اللدةةةاخةةةت الةةةدا ااةةةت اإلقاروةةةت: وقضةةةةةةات

ااإلجلادات ا الوسائل  الق  واكن الن  اللها  وحقاي أكبل ددر الن 

إلنقاجات ، ا أوضةةا وأكاد وحقاي السةةااسةةات اإلقاروت .ا الن الكراد   ا

اإلجلادات الق  وو ةةة  الن دبل اإلقار  ، لقحقاي اللداخت اإلقاروت ، 

ه  الاوازنةةات القحطاطاةةت ، ا القكةةالاف الا اةةاروةةت ، ا اللسةةةةةةوم 

الباانات ا الحلائط ، ا قراسةةةت الودت ا الحلكت، ا الققارول الداروت 

(. ا هذه   180:  2015بات لا االاان) الذنابات ، ، ا البلاالج القدرو

اإلجلادات عاق ً ولوبط خطلوقت الباشل  خالنواف  الاالات ا السجالت 

 (.50:  2015الاحاسبات)نور الدون ، 

ات ،  ل  الحطت القنظاا ثا ات : ا و ا ات الاحاسةةةةةةب لدا ا خت ا اا : اللدا ثان

سبات  الاثبقت ااإلجلادات الق   وحقبل قدت الباانات ا ال اااات ا لاحا

ف  السجالت ، ا هل أنا هذه الباانات واكن اوعقااق عااها ، اوحدود 

 (. 135:   2012سالالت الا الجات الاحاسبات ) نظا  ا ال زب ، 

االن اإلجلادات الق  وو ةةةةةة  الن دبةةل اإلقار  ، لقحقاي اللدةةاخةةت 

الدا اات الاحاسةةبات ه  وحدود الاسةةؤالاات ا الرصةةل خان الواجبات 

الاق ار ةةت ف  األدسةةام الاالات، ا اسةةق اال لطلوقت القاد الازقاج ، 

لداروت ،  ات ، ا الوازون الالاج ت ا بت اإلجاال خات الالاد ا فسةةةةةةةا

االذكل  وسووت البنك ، ا نظام الجلق الاسقال  لااحزان)الذنابات ، 

 (. 179الصدر ساخي : 

اات  ، اكلُّ ثالثا : رداخت الضةةةةةةبط الدا ا  : ا وقاثتل  خالحطت القنظا

اسةةةةةائل القنسةةةةةاي ا كل  اإلجلادات  الق  وهدس إلل ووفال الحااوت 

الكافات  ألصول الاؤسست الن فاوت او قال  ا الضااع ، اكذلك 

، (. ا ولةةال وقسةةام ال ال 193،  2012سةةود اوسةةق اال.)عبد  ، 

ات ، خحا  وحضةةةةةة  كلُّ الونف لاالاج ت الن دبل  لذاو بت ا االالاد

، و قصةةةةةةةاصةةةةةةةات ا الاسةةةةةةؤالااتكذلك وحدود االونف آ ل ،ا

ااوسةةةةةةق اال لوسةةةةةةائل اللداخت الحدوت ا الازقاجت، االقاالان عال 

هد)الذنابات ، الصةةةةدر  الااقاكات ،االاونران  الذون ف  فوزوهم ال  

 (.180ساخي : 

راخ اً: القدداي الدا ا  :   و  دُّ دسةةةةم القدداي الدا ا   عنصةةةةلاً الهااً 

(، ا الباً الا وكون هنالك لب  50: 2019لااار ، لالداخت الدا اات) ا

خان الكثالون، فول الرهوم اقولةةت كالً الن )اللدةةاخةةت الةةدا ااةةت( ، 

ها نظااً  ا)إجلادات الضةةةةةةبط الدا ا (، ا)القدداي الدا ا (، اعدت

ف  ااد  أاللها الن فا    او ن   الرهوالاً اافداً، إوا أنا هنالك ا قالف

خةةت الةةدا ااةةت وقضةةةةةةاتن  الجاوع النظم الرهوالهةةا اقولقهةةا، فةةاللدةةا

الاو ةةةةوعت  الن دبل اإلقار  الن أجل ووجاه كلع ال اااات خالصةةةةرت 

الاطاوخت االراعات ، ا افقلام السةةةةةةااسةةةةةةات اإلقاروت الاو ةةةةةةوعت 

افااوت الاوجوقات ، ا بط قدت الباانات الاسجات، او  دُّ إجلادات 

الن الجاوعت الضةةةةةةبط الدا ا  ، اكذلك القدداي الدا ا  ، فاقات 

الونائف، الق  ولةةةةةةقال  عااها اللداخت الدا اات ) عنبل ا كانم ، 

(." او  ةةدُّ القةةدداي الةةدا ا  الثةةاخةةت الحاقةةت األ ال  الن  2:  2018

الجاوعةةت إجلادات اللدةةاخةةت الةةدا ااةةت ، اواكن القول خةةأن  اللدةةاخةت 

نا الجلق ا ةةةةة  اي الدا ا  و و ن  شةةةةةا اً ، إذم إالدا اات خدان القدد

اذ اإل وت القنر ّود لُّ عال كرا ات و  لدا ا خت ا خاللدا حاصةةةةةةةت  جلادات ال

افسةةةةةةن األقاد إوا إذا كانت هناك أقا  ف الت لققاام هذه اإلجلادات 

س  عال الةةدل فةةاعااقهةةا ف  وحقاي أهةةدافهةةا ا هةةذه األقا  ه   االق لا

 (. 158:  2018القدداي الدا ا ") عا  ا آ لان ، 

 

 االحتيال في االدبيات المالية والرقابةإدارة مخاطر ثانياً: 

 اوالً:  معنى الخطر : 

الرهوم الحطل ، اا الاحايل  الن الاراهام الاسقحدالت الن دبل   و د    

النا  ف  الحاا  الاوالات ، فا  و قصد خه  البا األا اع اا الحاوت 

الق  وقاثةةل خ ةةدم الاقان الن القحقي لانقةةائج الق  ولوةةدانهةةا ، اا ان 

وؤقي الل االل  ال الحبب لانر ، ا قراست الاحايل ه  الاو وع 

عدق  ناال ف   ات الاق اال ها عام اإلقار  ال ااعات، الن الن ال اوم اوجق

االقاالان ، ا عام اودقصةةةةاق ، ا عام اإلفصةةةةاد ، ا ان لكل عام الن 

هذه ال اوم  صةةةوصةةةااوه انظلوه لااحايل وحقاف عن خاد  ال اوم 

 (. 29:  2013األ لل . ) خا زاز اا لان ، 

لدا ااان  اددقان ا بل  ال هد ال ها  ا كذلك ع لفت الاحايل الن د خأن

:عدم الاقان لحدث الا واكن أن وكون له وأثال عال وحقاي األهداس. 

 , Hopkin) ا وقم داا  الاحايل الن فا  ال وادب ااوفقاالات

2017 : 16.) 

 

 ثانياً: مفهــوم إدارة المخاطر:

"نلأ الرهوم إقار  الاحايل لاق بال عن الحاجت الل الد ل شاالل      

وجا  عناصةةةةل ا القوالات خناد الانظاات عال أسةةةة  القرودت وحقي 

لها ددرات الق الات ف  الواجهت الاق الات ا األا ةةةةةاع الحارجات ا 
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ها ال دود الن الاحايل ") الورقات ،  ها ا وجنب ات الاحاطت خ لدا ا ا

ان  الاحايل ه  أفداث الحقاات واكن أن  ( ، ا خاا 665:  2014

وؤثل عال وحقاي أهدافها. اذاً إقار  الاحايل وق اي خرهم يبا ت الثل 

ات  جاخ ودات ، وضةةةةةة   طًطا إو هد ثل الق اا وا هذه األفداث ، افاث

 (. Doody, 2008:17لاقحراف النها) 

 

 ( : ERMثالثاً: إدارة مخاطر المؤسسة  ) 

الحايل الاؤسةةةةةةسةةةةةةت فدوثاً اذلك خسةةةةةةبب  خدأ اوهقاام خإقار         

( COSOالاحايل الكثال  الق  وواجه الاؤسةةسةةات ،اذ داالت لجنت )

خنلل الاحص لااراهام اللئاسات لاليار الاقكاالل ف   2002ف  عام 

 (،Enterprise Risk Managementإقار  الحايل الاؤسةةةسةةةت )

، فا  فدقت ثاانات  2004( ، ا الا دل عام ERMاالحقصةةلها )

ت لها ، ا أرخ ت اهداس ، إقار  الحايل الاؤسةةةةسةةةةت ه  أكثل الكونا

، ل خإقار  الاؤسست الن الجلق الجاوعت الن القواعد، إنها عااات وقأث

الق  وقم وطباقهةةةا ف  ا ةةةةةة  اإلسةةةةةةقلاواجاةةةت عبل  االاونران، 

( لقحدود األفداث الاحقاات الق  دد ERMالاؤسةةةسةةةت. وم وصةةةاااه )

ت اللئاسةةةات الق  وااز إقار  قار ، االسةةةااإلوؤثل عال الاؤسةةةسةةةت، ا

الاحايل الاؤسةةةةسةةةةات عن الا واكن اعقباره إقار  الاحايل الققاادوت 

ه  النهج األكثل وكاالالً أا كاًاا الذي وقم اوباعه ف  إقار  الاحايل. 

  (Stamler et  al , 2014 : 177-179.) 

 (IIA( الن دبل ال هد الاددقان الدا ااان )  ERMا دد ع لفت )     

اوسةةةةقجاخت لجاا  الاحايل الق  ا : نهج صةةةةارم االنسةةةةي لققاام خانه

 وؤثل عال وحقاي األهداس اوسقلاواجات االاالات لاانظات.

( خانها : عااات وقم ونراذها الن دبل  COSOا كذلك علفها )      

الجا  إقار  الكاان ااإلقار  االاونران ا  لون ، اوقم وطباقها ف  

اؤسةةسةةت ، االصةةاات لقحدود األفداث ا ةة  اإلسةةقلاواجات اعبل ال

الاحقاات الق  دد وؤثل عال الاؤسةةةةةةسةةةةةةت ، اإقار  الاحايل لقكون 

 ةةةةةةان فداقها لااحايل ا لققدوم وأكاد ال قول فااا وق اي خقحقاي 

 (.Hopkin , 2017 : 98أهداس الاؤسست )

 

 (:ERMرابعاً: مكونات إدارة مخاطر المؤسسة )

القلاخطت ، وقم الن  اللها ا   ( الن ثاانات الكونات ERMوقكون )

السةةااسةةات ا اإلجلادات لقحقاي اهداس الاؤسةةسةةت ا واكن وو ةةاح 

 واك الاكونات خاوو  :

ااوً: البا ةت الةدا ااةت: "و ةد خا ةت اللدةاخةت خاكةانةت الاظاةت لااكونةات 

األ لل، افـةةةةةةة  فالت عدم فاعاات خا ت اللداخت ،فأن نقائج الاكونات 

رداخات فاعاتا اولةةةةةال خا ت اللداخت:  األ لل و وؤقي إلل  ةةةةةواخط

القصلفات االسااسات ااإلجلادات الق  و ك  اووجاه ال ام لةقار  

 2013ألوـةةةت افد  خحصوص اللداخت اأهااقها لااؤسست) الحالا ، 

( ، اولةةةال ال واالل الق  وؤثل عال خا ت اللداخت فاسةةةرت اإلقار   12:

القام األ الدات، اأسةةةةـةةةةةةةةةةاوب عااها، االنزاهت ااسةةةةناق السةةةةاطت ا

ااولقزام خةةةالكرةةةاد ، ا اإلقار  ا القةةةدداي ، ا الهاكةةةل القنظاا  ، 

ااسةةةناق السةةةاطت، ا الاسةةةؤالات ا سةةةااسةةةات ا الاارسةةةات الاوارق 

 (.Gamage, et al, 2014: 28)  البللوت

ثانااً ا ةةةة  األهداس: و قبل ا ةةةة  األهداس شةةةةلي السةةةةبي لقحدود 

قاي األهداس ، اذ وجب ان وقم اوفداث الاحقاات الق  وؤثل عال وح

ا ةةة  اهداس ونسةةةجم  ودعم رسةةةالت الاؤسةةةسةةةت ال  الحداق الاقبولت 

لااحايل فاها ، اوساعد ا   األهداس عال وقاام ا وحدود الاحايل 

داس ا اوحاذ اإلجلادات الواجبت لا الجت الاحايل ، فا  واثات اه

 :(Hopkin , 2010 : 59ف ات ) إقار  الحايل الاؤسست الن أرخ 

( اسةةةةةةقلاواجات: أهداس عالات الاسةةةةةةقول ، وقااشةةةةةةل ال  الهاقها 1

 اودعاها.

 ( ال اااات: اوسقحدام الر ال االكفد لاوارقها.2

 (  إعداق الققارول: الوثودات إعداق الققارول.3

 ( اوالقثال: اوالقثال لاقوانان االاوائح الا اول خها.4

وؤثل عال وحقاي  ثالثاً: وحدود اوفداث: ونب   وحدود اوفداث الق 

اهداس الاؤسةةةةةةسةةةةةةت ، ا هنالك ال دود الن اوفداث الق  وؤثل عال 

الا و وق وحقاي اوهداس ، اكجزد الن لاؤسست االن ثم اسقلاواجات ا

إقار  الحايل الاؤسةةةةسةةةةت و خد الن وصةةةةناف اوفداث الاحقاات الل 

ف ات ، لاقسةةةةةةنل لةقار  فهم ال الدات خان اوفداث ، اكذلك و زوز 

 ,COSOت الاسةةةةةةقحدالت كأسةةةةةةا  ف  وقاام  الاحايل. )الا اوالا

2004: 4.) 

راخ اً: وقاام الحطل: و قبل وقاام الحطل الن الاكونات الاهات إلقار  

الحايل الاؤسةةةةسةةةةت ا وقاثل خ اااات اوكقلةةةةاس  ا الققاام ا وحدود 

كاراةةت النجةةاح ا اجقاةةاز واةةك الاحةةايل، ا هنةةالةةك الحةةايل قا ااةةت 

داس ، وجب عال اإلقار  ا ةةةةة  القداخال ا ارجات وان  وحقاي األه

 (.Gamage ,et al, 2014, 28الالزالت لان  هذه الاحايل) 

جت الحطل: وق  عال عاوي اإلقار   خت اا ال ال جا  االسةةةةةةةاً: اوسةةةةةةق

الاسةةةةؤالات ف  إجلاد اسةةةةق لاض وهم الاحايل الاحقاات ا اوثار 

ف  الاقلوبت عااها ، ال  اعطاد وصةةةةةور اا ةةةةةح ف  القكالاف ا الانا

بت لا الجت الاحايل، اهنالك الاقلوبت الن وطوول اسةةةقلاواجات الناسةةة

أقاات  لاواجهت الاحايل ا ال الجقها ،وات اإلشةةةةار  الاها ف   أرخ 

يار إقار  الاحايل وقاثل ف  ) وجنب الحطل ، وحراا الحطل،  ا

 اللاركت الحطل، دبول الحطل(.

سةةةةةةاقسةةةةةةاً: األنلةةةةةةطت اللداخات: الن  اللها وقم القأكد خأن الق اااات 

الاصةةةةةةااةةةت الن دبةةةل اإلقار  وكون ف ةةةالةةةت ف  ونراةةةذ اإلجلادات 
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االسةةااسةةات ، كذلك وسةةاعد الاؤسةةسةةت عال القأكد خان وداخال ال الجت 

 (.COSO , 2004 :4الاحايل وم وطباقها خر الات)

 اوالات ااووصاوت عال ساخ اً: الا اوالات ا اووصال:  ولكز الا

يبا ت اجوق  الا اوالات الالزالت لالداخت الر الت الق  وسةةةةةةقحدالها 

األنظات لقطوول الثل هذه الا اوالات ، االققارول الالزالت لقوصةةةةااها 

خلةةةةكل ف ال. الا اوالات الطاوخت عال جاا  السةةةةقووات الاؤسةةةةسةةةةت 

لاسةةةةةةاعد  اإلقار  ف  وحقاي أهداس الاؤسةةةةةةسةةةةةةت . وقم اسةةةةةةقحدام 

اكذلك أيلاس  ارجات. وجب  ،الات الن دبل أيلاس قا ااتالا او

سرل الاسقول الذي وحقاجها  ووصال هذه الا اوالات الن أعال إلل أ

 ف  شكل اف  إيار زالن  وساعدهم عال القاام خاسؤالااوهم.

وسةةةةةاعد  -وداوت اآلات  -ثاالناً: الالادبت: أنلةةةةةطت اللداخت ه  أقاات 

واكن أن و اي وحقاي أهةةةداس عال الن  أا وقااةةةل الاحةةةايل الق  

الانظات ارسةةةةةالقها. وجب أن ونلةةةةةن اإلقار  أنلةةةةةطت رداخت لقحقاي 

أهداس ارسةةةةةةالت الانظات خر الات اكراد . ا أنلةةةةةةطت الالادبت ه  

السةةااسةةات ااإلجلادات الق  وسةةاعد عال  ةةاان اوحاذ اإلجلادات 

الالزالت لاواجهت الاحايل الق  ونطوي عااها وحقاي أهداس الكاان. 

اخناًد عااه ، فإن أنلطت اللداخت ذات الصات خالقدداي ولال)اللاج ت 

 األقاد، ال الجت الا اوالات ، القحكم الااقي ،الرصةةةةل خان الواجبات(

(Gamage, et al, 2014, 29.) 

 

 إدارة مخاطر االحتيال: خامساً:

لدا ااان )        اددقان ا ات IIAأصةةةةةةةدر ال هد ال نب جا  جا ( إلل 

( االا هد األاللوك  لااحاسةةبان ACFEلا قادون )الددق  اوفقاال ا

، إرشةةةةةةةاقات  2008( ف  أخلوةةل AICPAالقةةانوناان الا قاةةدون )

جدود  لاسةةةاعد  الاؤسةةةسةةةات عال و زوز ددراوها ف  إقار  الحايل 

اوفقاال. الققلول خ نوان إقار  الحايل األعاال الن اوفقاال: قلال 

ف  الاؤسةةسةةت ، خاا  عاا  اوقدم إرشةةاقات رئاسةةات ف  الن  اوفقاال

ف  ذلك إرشةةةةةةاقات فول إقار  الحايل اوفقاال الر الت. ددم الدلال 

و لوًرا جدوًدا لالفقاال و ان: اوفقاال هو أي ف ل أا االقناع الق اد 

وهدس إلل  داع ا  لون ، الاا وؤقي إلل  سةةةةار  الضةةةةحات ا   أا 

 فصول الجان  عال الكسب.

باع نهج إقار  الاحايل      اال أالًلا  او  د او حد الن فاوت اوفق لا

سقلاواجات الاؤسست ف  الكافحت اوفقاال. كاا جاد ف   الحوروًا ف  ا

الباان: الباقئ إقار  الحايل اوفقاال ه  نرسةةةةةةها إقار  أي الحايل 

وجةةاروةةت أ لل. الةةذلةةك ونب   وطوول الاةةارسةةةةةةةات إقار  الحةةايل 

 اات اوفقاال عال  لار الحطوي اأيل الاحايل اأيل اللداخت الدا

الق  وقم وطوولها لقابات القطابات الحوكات الاؤسةةسةةات اخاان اللداخت 

إقار  الحايل اوفقاال: قلال  1997الدا اات. ادد أا ح وقلول عام 

لااةةدراد أن الهةةدس النهةةائ  هو  اي ثقةةافةةت لاكةةافحةةت اوفقاةةال ف  

اإلقارات االوكاوت. كان الن الارقلض أن وقم ذلك الن  الل إعالن 

القسةةةةةةم ، أا خاان اولقزام لق زوز السةةةةةةاوك األ الد  ف   خاان الهات

 (.Smith , 2007 : 79جاا  أنحاد الانظات) 

" ا وقطاب وطباي إقار  الاحايل خاا فاها الحايل اوفقاال  ف      

الوفدات الحكوالات، الجاوعت الن الاقطابات األسةةةةاسةةةةات فقل وكون 

عا  ، اا لان ف الت االلج ت عال اوخقكار، اهذه الاقطابات ه ) 

،2018  :165-166:)- 

(  وجب إخالغ جاا  الاونران خلةةةةكل اا ةةةةح خسةةةةااسةةةةات إقار  1

 الاحايل، افوائد اإلقار  الر الت لااحايل.

(  وجةةةب عال اإلقار   اإلدلار خةةةإقار  الاحةةةايل، اقعاهةةةا، 2

 او زوزها، اولجا ها.

 كار.( وجب أن ودعم ثقافت اإلقار  القركال الادرا  الن  الل اوخق3

( وجةةةب أن وكون إقار  الاحةةةايل جزداً و وقجزأ الن عاااةةةات 4

 اإلقار  ف  الوفدات الحكوالات.

 ( وجب وقم أن رخط إقار  الاحايل خقحقاي األهداس خلكل اثاي.5

سواد كانت عال نطاق الحداق أا عال نطاق 6 (  لار  الاسادلت 

 ف  ااس  الوفد .

وجةةاق فلص الحةةدق  ( وجةةب أن و اةةل الاةةددقون الةةدا ااون عال إ7

 واكن الن وطباي أسلع ل ااات إقار  الاحايل عبل الانظات"

 

ساااادسااااً: دور الرقابة و التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية في 

 إدارة مخاطر االحتيال :

االقنةةةاالاةةةت ف  ال ةةةدوةةةد الن  واثةةةل اوفقاةةةال اللةةةةةةكاةةةت  طال      

الق  ، فا  وحدث فلص اوفقاال ف  واك الاؤسةةسةةات الاؤسةةسةةات

لدوها  ة ف ف  اوالقثال لاضةواخط الدا اات. اأن الضةواخط الدا اات 

 ال الكافات االض ارت وقاح فلًصا لألفلاق وروكاب الاارسات  ال 

أ الدات ااوفقاال ف  الاؤسةةسةةت. االن الضةةلاري القحقاي ف  هذه 

الالةةةكات خلةةةكل أعاي الن أجل الحصةةةول عال أنظات رداخت قا اات 

لل أن اللداخت الدا اات الر الت واكن أن وقال أفضةةةةةةل. االن نافات أ 

اوفقاال االحطأ البلةةةةلي ، اأ اًلا وضةةةةاف القاات إلل الاؤسةةةسةةةت 

اولكز عاااات ودداي "(. Bach, et al , 2018 : 681نرسةةةةةةها)

اوفقاةةال عال الن  اوفقاةةال أا عال القحقاي ف  فةةاوت اوفقاةةال 

 :ا واتالاحقاات اوقضان السانارووهات 

اوفقاال : اذلك الن  الل : كلةةةف نقاي الضةةة ف القنظااات  الن  -أ

 اال ااااوات الالقبه فاها ، ا القحدود الدداي لنقاي الض ف الا لافت.

اال الن  الل : الق -ب حقاي ف  اوهاالات الجهولت القحقاي ف  اوفق

قان قلال أا قلال ، االقحقاي ف  الا اوالات الحاصةةت الاصةةدر  الن 
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-Kagermann , et al , 2008 : 136) عن اوفقاال الالوكب 

فااا  ا وات(. اوجب عال الاددقان الدا ااان النظل ف  اوالور 137

 وق اي خاسؤالات الكلف عن اوفقاال:

لكل الن اإلقار  انلةةةةاي اللداخت الدا اات أقاار الحقارت فااا وق اي  -1

لنلةةةةاي اللداخت  اوعقااقيخالكلةةةةف عن اوفقاال. السةةةةار ال ال 

ت هو فحص اوقاام السةةققل ألنلةةطت الاؤسةةسةةت كحدالت لها. الدا اا

االهدس الن القدداي الدا ا  ف  الكلف عن اوفقاال هو الساعد  

أعضةةةاد الاؤسةةةسةةةت ف  أقاد السةةةؤالااوهم خلةةةكل ف ال الن  الل 

وزاودهم خالقحااالت االققاااات االقوصةةةةةةاات ااوسةةةةةةقلةةةةةةارات 

ولةال هدس االا اوالات الاق اقت خاألنلةطت الق  وات اللاج قها. 

 الالاركت و زوز الساطل  الر الت خقكارت ال قولت.

وقحال اإلقار  السةةؤالات إنلةةاد اصةةاانت نظام وحكم ف ال خقكارت   -2

ال قولت. إلل الحد الذي دد وكون فاه اوفقاال الوجوًقا ف  األنلطت 

كاا هو الحدق أعاله ،  اوعقااقيالق  وقم وناالها ف  سةةةااق ال ال 

وقحال الاددقون الدا ااون السةةةةؤالات الاارسةةةةت )اللعاوت الاهنات 

( فااا 1220الواجبت(كاا هو الحدق خلةةةةةةكل الحدق ف  الا اار )

وجةةب أن وكون لةةدل الاةةددقان اوق اي خةةالكلةةةةةةف عن اوفقاةةال. 

الدا ااان ال لفت كافات خاوفقاال لقحدود الاؤشةةلات الق  دد وكون 

فقاال ،اأن وكونوا القاقظان لارلص الق  دد وسةةاح دد اروكبت او

خاوفقاال ، اوقاام الحاجت إلل وحقاي إ اف  ، اإ طار الساطات 

 (.GARA , 2004 : 171الاحقصت) 

ادد أشةةةار ال هد الاددقان الدا ااان األاللوك  ف  الا اوال الدالات  -3

الق  أصةةدرها ، الل السةةؤالات الاددي الدا ا   ف  إقار  الحايل 

اار)  اال كاا البان ف  الا  وأ ذ  2-ت. 2210اوفق ("وجب أن 

الاددقون الدا ااون ف  اعقبارهم عند وحدود أهداس الهات القدداي 

افقاال اجوق أ طاد هاالت أا عاااات افقاال أا فاوت عدم وقاد 

أا الحايل أ لل")الا اوال الدالات لاااارسةةةةةةةت الاهنات لاقدداي 

(اثنةةاد  -1.أ.  2120ا اةةار) (." اكةةذلةةك ال 2017الةةدا ا  ، 

ناال  لدا ااان و اددقان ا جب عال ال الاهاات اوسةةةةةةقلةةةةةةةاروت و

الاحةةايل ذات ال الدةةت خةةأهةةداس هةةذه الاهاةةات ، كاةةا وجةةب ان 

 2120وكونوا القنبهان وفقاال اجوق الحايل أ لل . االا اار) 

( وجةةةب عال الاةةةددقان الةةةدا ااان اسةةةةةةق اةةةال ال لفقهم -2. أ. 

الن  الل  انجازهم لااهاات اوسةةةةقلةةةةاروت خالاحايل الاكقسةةةةبت 

اذلةةةك عنةةةد وقاام عاااةةةات إقار  الحةةةايل الاؤسةةةةةةسةةةةةةةةةت . 

لدا ااون - 3. أ .  2120االا اار) اددقون ا (عندالا وسةةةةةةةاعد ال

فانه وجب  ،اإلقار  ف  ا ةةة  اا وحسةةةان عاااات إقار  الاحايل

عااهم ان واقن وا عن او طالع خاي السؤالات  إقاروت الن  الل 

قار  الاحايل ف ااا.")الا اوال الدالات لاقدداي الدا ا  ، دااالهم خإ

2017 :13-14)". 

 

 المبحث الثالث

 تجربة العراق في مجال مكافحة االحتيال 

لطالاا شكل الرساق خكل صوره الصدر داي ا ارخاك ف  ال لاق      

ا خ ةد اجقاةاح الكووةت  ،  وم فلض الحصةةةةةةةار  1990. فر  عةام 

اوالل الل فلب الحااج عةةام الةةدال   عال ال لاق  أقل ف  نهةةاوةةت 

ات ، ا كذلك ، 1991 ات ال لاد ات القحق لدالار ف  البن الق  أقت الل ا

اودقصةةةةةةةةاق ال لاد  ، فةةازقاق الرقل ، كةةانةةت النقةةائج كةةارثاةةت عال 

خلةةكل  ااانحرضةةت رااوب القطاع ال ام ، ااصةةبح الرسةةاق السةةقلةةلو

كبال ف  كل الراصةةةةةةل الدالت ، اكذلك أجبلت الدالت  اللةةةةةةلكات 

الدالات الق  سةةةةةةاح لها  ف  ال لاق ، عال قف  اللشةةةةةةاال الن اجل 

 النحها ال قوق.

فقالل قال  ، ،  ضةةة  ال لاق  و 2003ا ف  اعقاب الحلب عام  

ا كان ف  ادقها سةةةةةةاطت القحالف الاؤدقت  ه  السةةةةةةاطت ال ااا ، ال  

لذي أقل  راق األالوال ، اوالل ا اجوق ال اوال القلا ات ف  الجال ان

الل ا قراد  األالوال ال لادات ا كذلك الااارات الداورات األالالكات. 

ا خ د صاا ت الدسقور لم وكن هنالك الحاالت جاق   2005ا ف  عام 

لا الجت الرسةةاق خكل اشةةكاله . ا دد اعقلس الدسةةقور خكل الن قووان 

الذي وأسةةةةةة  عام  ووحاقي )الجهاز األعال لالداخت اللداخت الاالات ا

( ، اكذلك ها ت النزاهت  ) ا ه  جهاز لاكافحت  الرسةةةةةةاق ، 1927

الق  نص   2004القحالف  الاؤدقت  ف  سنت  أنلن خقلار الن ساطت

( ،   102عال ولةةةةكااها افي الااق   2005نت الدسةةةةقور ال لاد  سةةةة

فقل 2005لكنه لم وقدم القراصال الحاصت خكارات عااهاا. االنذ عام 

، خق  كال الجهةةازون عةةاجزون عن أقاد عااهاةةا ،  2008عةةام  ، 

نقاجت القدهور ف  الو   األالن . فقد ا قال ال للات الن الونراهاا 

ات ال بار، الم وجل ، او لكت الققارول الصةةةةةةاقر  عنهاا  وحت رف

اوسةةةةةقراق  النها دط. ا ياات واك الرقل  ، لم وسةةةةةقدع البللاان أوًا الن 

الاسةةةةةةؤالان ، لققدوم األقلت عال عجز الحكوالت ، أا الرسةةةةةةاق ،عال 

داورات خأن الاااارات الن ال اااسةةةةةة  االل م الن ان هنالك اعققاق

 2014) شوقري اا لان،  الحكوالت وات سلدقها الن دبل السؤال 

(.كذلك انلةةةةةةاد الكقب الارقم ال ام  الذي أسةةةةةة  يبقا لقانون  32: 

سنت 57الارقم ال ام ردم ) ، ف  كل ازار  علادات االهات  2004( ل

ا كةةذلةةك القحقاقةةات ،  ،هةةذه الاكةةاوةةب ه  :القاةةام خاهةةام القةةدداي

االلاج ت األقاد ، لزواق  النزاهت ا الاحاسةةبات ا اللادبت الوزارات ، 

ألف ال  ال قاال ،ا سةةود اسةةق الل السةةاطت ، ااا الن  ا وحدود اوف

الاكاوب خإجلاد  القحسةةةانات عال البلاالج  القانونات ،ا ووصةةة  هذه
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الاطبقت ف  الوزارات ا سااساوها ا اجلاداوها فسباا وكون الناسباً، 

كاةةا وقوالون خةإجلاد القحقاقةةات اإلقاروةت ، ا وااةةك كةل الرقم عةام 

القانونات ، إلجلاد  القحقاقات ،  السةةاطت خإفالت القضةةاوا الل الها ات

 اإداالت الدعاال اإل افات.

إن ق ول ال لاق ف  ال ولاةةةت الن فاةةة  الققناةةةات اولاكقلاناةةةت،  

ااسةةةةائل اووصةةةةال الاقطور  ، ورقح آفاداً جدود  ، او ط  فلصةةةةت  

لاراسةةةةةةدون لا ب  خالاال ال ام ا القاام خ اااات اوفقاال ، "الاا نقج 

الدالات لاكافحت الرسةةةةةةةاق ، ااهاا اورادات اوالم عن ذلك اووراداات 

نت  حت الرسةةةةةةةاق لسةةةةةة حد  لاكاف ها  2003الاق "الق  انظم ال لاق الا

(، ا لةةذلةةك   3: 2018)قااق ،  2007سةةةةةةنةةت  35خاوجةةب القةةانون 

ااق  ) رادات األالم الاقحد  ، لاكافحت الرسةةةةةةةاق ،  5الزالت ال (  الن او

نراذ  السةااسةات الر الت الدال األعضةاد  فاها ، خو ة  ا ولسةا  ا و

االانسةةةةقت لاكافحت الرسةةةةاق ، و زز اللةةةةاركت  الاجقا  ، ا وجسةةةةد  

الباقئ سةةةةةةااق  القانون ، ا فسةةةةةةن إقار  اللةةةةةةؤان  ، ا الااقاكات 

ال اوالات ا اللةةةةةرافات ا النزاهت  ا الاسةةةةةادلت ، ا ونراذاً لاللقزاالات 

سةةةةةةاق،  الحاصةةةةةةت خال لاق  خاوجب اورادات األالم الاقحد  لاكافحت الر

الاذكور  سةةةاخقاً ،  دام الاجا  الالةةةقلك   لاكافحت الرسةةةاق خو ةةة  

الحطت الحاسةةةةةةات  لاكافحت الرسةةةةةةاق  ، ألال الل  ف  ال لاق  اياي 

( ،  2014 – 2010عااها ) اوسةةةقلاواجات الوينات لاكافحت الرسةةةاق 

اوكون هذه خاثاخت الحطت اللةاالات ا الارصةات ا قلال ال ال لاواجهت 

ذكل فاها ت ، ا هذه اوسةةةقلاواجات ا ان لم وكل الاسةةةقوواالرسةةةاق ف  

عناصل الثا  اوفقاال  خالصور  الاباشل  ، او انها دد وناالت واك 

ال ناصةةةةل  خالصةةةةور  الضةةةةانات  ا ذلك الن  الل القوصةةةةاات الق  

جادت خها واك اوسةةةةةةقلاواجات  إلفداث  الق الات ف  السةةةةةةااسةةةةةةت 

عال وضةةةةةةاي افقااوت ادوع  ااإلجلادات ا األنظات ، ا اي خا ت

اوفقاال ا الرسةةةةةةةاق خصةةةةةةور  عاالت  ، الهدس النها فااوت الحقوق 

لهم ، ا كذلك فااوت الاال ال ام كافت لااواينان ، اووفال الحدالات 

فضةةةةةةال عن ( . "  3:  2012الن الضةةةةةةااع ا الهدر.) الجاالاي ، 

داً الن الحطت الحاسةةةات فقد دام قووان اللداخت الاالات اووحاقي اانطال

فلصه عال ووفال ال ون لاوزارات االداائل ال ال اللوبطت خوازر  

الكون القدداي الدا ا  افد اهم عناصةةل اللداخت الدا اات ، خإصةةدار 

قلال وسةةةقلشةةةد خه افدات القدداي الدا ا  ف  عااها اوكون اسةةةا  

لدا ا ا اوم ال ال خه خاوجب كقاب قووان  ل ال ادسةةةةةةةام القدداي ا

اال خت ال لداائل اللدا اه عال الوزارات اا لذي وم و اا حاقي ا ات اوو

. 14 5 2007(ف 5 5 3303الا نات خاوجب الكقاب الالدم خال دق)

صرحت ( خان فاها الرهوم نظام 30اذ جاد الدلال اوسقلشاقي خـةةةةةةة ) 

اللداخت الدا اات االا وق  عال عاوي اإلقار  الن وصةةةةةاام اونراذ نظام 

  وضةةةةةةان لةقار  ال ااةةا وحقاي ا لكاكرودردةةاخ  قا ا  القكةةاالةةل 

أهدافها وسةةةةةةهم خالحد الن ناهل  الرسةةةةةةةاق اإلقاري االاال  خدرجت 

كبال ") الاصةةةدر: الدلال اوسةةةقلشةةةاقي لدووان اللداخت الاالات ل ام 

2007  .) 

الن جانب ا ل فقد فقحت ها ت النزاهت افاق جدود ف  ايار الكافحت 

الدالات ، وسةةةااا الرسةةةاق ا ذلك الن  الل الق اان ال  الاؤسةةةسةةةات 

ات UNDPخلناالج األالم الاقحةد  اإلناةائ  ) ( ، ا النظاةت اللةةةةةةرةاف

الدالات ، ألجل فصةةةةولها عال الاسةةةةاعد  ا الدعم إلنجاز الهاالها ، 

 اوكاات هذه الاساع  ف  الاحاار اووات:

 .2011انضااالها الل اوكاقواات الدالات لاكافحت الرساق سنت  (1

لاق الل اوورادات ال لخات لاكافحت الاصةةةاقدت عال انضةةةاام ال  (2

 .2012( لسنت 94الرساق خاوجب القانون ردم )

 .لق زوز النزاهت ا الكافحت الرساق وولاها رئاست اللبكت ال لخات (3

نجةةاح السةةةةةةةاعاهةةا ف  الؤوال الةدال األيلاس ف  فاانةةا  عةام  (4

ف  رعةةةاوةةةت دلارون قالاان الهاان ، األال الا ن    2017

لدال  ثان  الاق اي  خالق اان ا ا اسةةةةةةقلقاق الاوجوقات ، ا ال

خان   ا الكافحت الرسةةةاق خجاا  اشةةةكاله .) وقلول  طوات ها ت 

 (3النزاهت لق زوز اجلادات الكافحت اوفقاال، 

  2017اووحاقي خإصدار قلال عام  كاا دام قووان اللداخت الاالات     

ن الهدس كا 2007الذي واثل الق دول األال لادلال الصةةاقر ف  سةةنت 

اوساس  الن هذا الق دول هو الساعد  الاددي الدا ا  ف  اقاد الاهام 

الحاصةةةةةةت خه  افي افدث الا اوال ا األسةةةةةةالاب االطلق الا قاد ، 

اوطباي افضةةةةل الااارسةةةةات ف  الجال  الققاام لراعاات نظام اللداخت 

حطاط ، الدا اات،  ا ةةةةةةاان جوق  القدداي الدا ا ، ف  اللفات الق

عداق الققارول ، اولةةةةةةال نطاق وطباي الدلال الوفدات اإ االقنراذ ،

الحكوالات الااولت الن الاوازنت ال االت لادالت اافدات القطاع ال ام 

الااولت ذاوااً.)الاصةةةدر :الدلال اوسةةةقلشةةةاقي لدووان اللداخت الاالات 

( كذلك دام خإصةةةةدار قلال  وحاال ا وقاام الاحايل  2017اووحاقي،

ل قووان اللداخت الاالات اووحاقي ، ا الذي وهدس  الاؤسساوات  الن دب

الل الحد الن ناهل  الرسةةةةةةةاق الاال  ا اإلقاري ، ا وحدود الحاوت  

الق  ولكل افد  ل ا الض ف ف  اإلقار  الا نات،الق  واثل نقاي الحا

لت الاقن ت ا ف  الاالك ،  أاجه الرسةةةةةةةاق الثل  القضةةةةةةحم ف  البطا

اوضةةةةارب الاصةةةةالح ، الهدر ف  اسةةةةق الل النروذ ا الصةةةةالفاات 

الاوارق ، السةةلدت ا او قال  ، القالعب ، سةةود اسةةق الل اسةةائط 

النقةةل ، الحصةةةةةةول عال االقاةةازات  ال اللةةةةةةلاعةةت ، اسةةةةةةق الل 

الاسةةةةةةاعدات ا الانح ل ال األ لاض الاحصةةةةةةصةةةةةةت لها ، اجوق 

الحسةةةةةةاخات الدائنت الوهاات ا إجلادات القسةةةةةةدودات الوهاات عال 

ف  الق اددات ا  اوفاوت  الاحالرت لاقوانان  أسةةةةةةاسةةةةةةها ، القوايؤ

القصةةةةد النها اوسةةةةقراق  الااقوت  اللةةةةحصةةةةات  ، اجوق اونراق عال 
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الالةةةةةةةارو  الوهااةت ا ال ال الوجوق  اصةةةةةةالً)قلاةل وحااةل ا وقاام 

 (.2017الاحايل الاؤسساوات ، 

، خإصدار قلال الؤشلات داا  النزاهتذلك  دام الدووان فضال عن   

الجهات الحا  ت لالداخت )الللاع النزاهت الاؤسساوات ( ، وأو  ف  

هذا الدلال ف  سةةةةةةااق اولات الاقب ت الن دبل قووان اللداخت الاالات  

اووحاقي ف  الاضةة  ددالاً نحو اإلصةةالح ، ا خاا ونسةةجم ال  الحطت  

( الق  فاالت رسةةم رؤل 2022 -2018)  اوسةةقلاواجات  لاسةةنوات

اللةةةةةةرافات ا النزاهت ، اوبن  األقاات الر الت  اسةةةةةةقلاواجات  لق زوز 

لقنراذ هذه اللؤل ، الن  الل وطباي اللةةةةةةلاع  الؤشةةةةةةلات داا  

النزاهت  ف  الاؤسةةةةةةسةةةةةةةات الحكوالات ، لقحدود نقاي  الضةةةةةة ف ، 

االاحايل الاحقاات   ف  أنلةةةةةةطت واك الجهات ، الق  دد  وق لض 

جهوق الابذالت ونقهاكات النزاهت ، ا خالقال  الاسةةةةةاعد   ف  قعم  ال

ال  هت) قل دائ  لانزا باع الانهج الو حت الرسةةةةةةةاق ، الن  الل او لاكاف

:  2018الؤشةةةةلات داا  النزاهت  ف  الجهات الحا ةةةة ت لالداخت ، 

3 .) 

"ادد كلةةةةةف رئا  ها ت النزاهت القا ةةةةة  )عزت ووفاي ج رل(    

قهااً إلل القضاد3070عن إفالت ) اأشار القا   ج رل،  الل  ،( ال 

الصةةةةةحر  الان قد لةعالن عن وقلول الها ت السةةةةةنوي ل ام  الاؤوال

لذون وات إفالقهم إلل  2018 إلل أن عدق الوزراد االن خدرجقهم ا

( ازولاً االن خدرجقه، صةةةةةةدر 11خاغ ) 2018القضةةةةةةاد  الل عام 

( الن ذاي الدرجات الحاصةةةةةةت 156( دلاراً خاإلفالت، ا)22خحقهم )

( دلاراٌ 224خحقهم )االاةةدولون ال ةةاالان االن خةةدرجقهم ، صةةةةةةةدر 

 خاإلفالت)الاصدر  الاود  اللسا  لها ت النزاهت (.

ذلك االن اإلجلادات ا الحطوات الاقب ت ف  الجال فضةةةةةةال عن     

 2018( لسنت  70الدووان  ردم ) الكافحت الرساق فقد وم صدار اوالل

الذي سةةةةةاق ( الذي خاوجبه وم ولةةةةةكال  )الاجا  األعال لاكافحت الر

، اعضةةووت  عضةةوون الن الجا  القضةةاد األعال،    وكون  خلئاسةةقه

ارئا  قووان اللداخت الاالات ، ارئا    ها ت   النزاهت ،االاثل عن 

الكاوب الارقلةةةةةةان ال اوال ." جاد اإلعالن عن هذا الاجا  خ د أن 

ا ةةة  ال لاق ف  الالوبت السةةةاقسةةةت علخاا االالوبت الثالثت علةةةل  

لدال فسةةةةةةاقا ف  ال الم عال ( نقطت ال  دائات أكثل ا168عالااا ب )

خاانات  عال  ود الققلول الاال  ااودقصاقي ال الا  الذي وحقوي

 ،( ها ت12الاقكونت الن )، عدود  وؤس  لها النظات اللرافات ال الاات

أهاهةةا البنةةك الةةدال  االانقةةدل اودقصةةةةةةةاقي ال ةةالا ، اال  خةةداوةةت 

ه جاد أهاها أن ،القلةةةةةةكال لهذا الاجا  افقول عال عد  الراردات

خصةةةةةةا ت الادانات وحاال فاها إثبات دانونات القلةةةةةةلو  اصةةةةةةاا ت 

الارلقات اوحدود الاهام افي أيل ادقصاقوت وؤشل فقاقت األا اع 

السةا ت ف  الهدر الواسة  لااال ال ام ا ةااع ثلاات البالق اسةاطل  

القول الاقنرذ  االداعات لاراسدون االارسدون .افقول ولكال الاجا  

أخلزهةةا : اإلسةةةةةةلاع خةةإكاةةال الانظوالةةت القةةانوناةةت  ( فقل 12عال )

لاكافحت الرساق ااولقزام خقاام الاسؤالان ف  الوزارات االاؤسسات 

القاخ ت لحكوالت خ داق االلةةةةحصةةةةاات السةةةةااسةةةةات ف  الجا  النواب 

خققدوم الكلةةةةةةوفات الاالات عن فقاقت الا واقاكونه الن الوارق اأالوال 

 ةةةةةة  الحطط االبلاالج الةةةالاةةةت ال  إلزام الوزارات خةةةإعةةةداق اا

اودقصةةةةاقوت الق  وسةةةةاعد عال اإلسةةةةلاع خقطباي البنوق الوارق  ف  

عال أن وقولل األجهز  اللدةةاخاةةت الهاةةت  ،هاكااةةت وةةأسةةةةةةا  الاجا 

الاقاخ ت االلصةةةد اوقاام سةةةااسةةةت الوزارات افحص فقاقت األقاات 

ا 2019االةةةةبةةةةلاالةةةةج الةةةةاةةةة ةةةةد  الةةةةن دةةةةبةةةةاةةةةهةةةةا") الةةةة ةةةةنةةةةاز ، 

https://albasaernewspaper.com/issues-and-

opinions/57776) 

وم اصدار الدلال اوسقلشاقي لاحد الن اوفقاال  ،  2019اف  سنت 

االرسةةةةةةةاق ف  الجهات الحكوالات ، اوم اعداق هذا الدلال لاسةةةةةةةاعد   

الجهات الحكوالات  عال إوجاق اا ةة  القداخال  لاحد الن  اوفقاال ، 

 -اشبهات الرساق ،اوهدس هذا الدلال الل :

ات ، وقم  - اا ف  الجهات الحكوال ووفال اللج  الوفد  لةقارات ال ا

اعقااقه  عند ا ة   القداخال ا اإلجلادات ، لاحد الن ادوع شةبهات 

الرسةةةةةةةاق ا فةةاوت اوفقاةةال ، ا الكلةةةةةةف عن ادوعهاةةا ، ا كةةل 

 اإلجلادات الق  ونب   ونراذها ف  فال ذلك .

ف  وقاام ا إقار   وقدوم الدعم ا الاسةةةةةةةاند   لاجهات الحكوالات  ، -

الحايل اوفقاال  االرساق خكل صوره ، خاا و زز القدرات الحاصت 

خقاةةك الجهةةات ، اوؤالن فةةاعااةةت نظم اللدةةاخةةت الةةدا ااةةت  عال النحو 

الانظم ا اوسةةةةقباد   ف  وحدود  ال اااات ا األنلةةةةطت  ذات الحطل 

 ال ال  ، الق  دد ونجم عنها ال ال اوفقاال  .

  لاجهات الحكوالات  عال ا   السااسات لاحد الن وقدوم الاساعد -

اوفقاال  ا شةةةةةةبهات الرسةةةةةةاق ، وقضةةةةةةان الاقطابات ا اللةةةةةةلاي  

 اإجلادات اللداخت  الق  الن شانها ان وساهم ف  الحد النها .

ال الن النطاي السةةةةةة   الابذال الن دبل       لدل اجادت فكل  هذا ا

ت ال ةةاالةةت  عال قووان اللدةةاخةةت الاةةالاةةت اووحةةاقي لاواكبةةت القوجهةةا

الاسةةةقول الوين   ا الدال  ، اللاالات لق زوز  النزاهت ، ا الحد الن 

ا عك  هذه القوجهات  ف  آلاات عااه ، فا   ،الرسةةةةةاق ا اوفقاال

وم ا ةةةةةة  الهدس  اوسةةةةةةقلاواج  األال ، ) و زوز الباقئ النزاهت  

االلةةةةرافات (، لاكون هذا الدلال ايار وقضةةةةان الجاوعت اإلجلادات 

لها قار ف  و زوز ددرات الجهات الحكوالات  لاحد الن شةةةبهات الق  

الرسةةةةةةاق ا اوفقاال ارصةةةةةةد ادوعهاا ، ا الق االل ال هاا ، خهدس 

سقدام ، لاكون جزداً الهااً  ساوك الاؤسس   القووم ، ا الا ولسا  ال

ف   النظوالت الحوكات  الحاصةةةةت  خاكافحت الرسةةةةاق  ف  واك الجهات 
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لاحد الن اوفقاال  ا الرسةةةةاق ف   )الاصةةةةدر: الدلال اوسةةةةقلشةةةةاقي

 (. 4-3:  2019الجهات الحكوالات ، 

 

 المبحث الرابع

 االلية المقترحة إلدارة مخاطر االحتيال

احةةايل اوفقاةةال االلاً الهاةةاً ا لو قبل وقاام  اللدةةاخةةت الةةدا ااةةت       

ساقناال هذا   لارواً عال السقول القطاع ال ام ا كذلك الحاص ، 

اال  ات الققلفت إلقار  الحايل اوفق ح  وصةةةةةةاام اانلةةةةةةةاد آل الاب

القضةةةةانت الهاكاات الحاصةةةةت خها ا الاهام الحاصةةةةت خالر ات الادرجت 

 .  ان واك الهاكاات . االاقطابات الالزالت لقطباي  واك اولات

 

 إدارة مخاطر االحتيال ) اآللية المقترحة (:     3-3-1

ا لات  اريت ال ال الق  الن  اللها الاكن القوصةةةةةةل  و د  هذه     

دقت سةةةةةةاخقاً ، ا كذلك   و دالل ال الجت الث لات ا الاحالرات الق  ف 

أقا   الهات ف  الجال وقاام اللداخت ا القدداي الدا ا  ف  الجال إقار  

ل ، وأو  فكل  انلةةةةةةةاد آلات  إقار  الحايل اوفقاال الحايل اوفقاا

( ، IIAعال  لار الا اوال الدالات لاقدداي الدا ا  الصةةةةاقر  عن )

( ف  ERMكذلك وسةةةةقاد فكلوها عال  إقار  الحايل الاؤسةةةةسةةةةت )

. كذلك أشةةةةار الدلال  الواجهت الاحايل الناوجت عن عاااات اوفقاال

اال ا الرسةةةاق ف  الجهات لحد الن عاااات اوفقاوسةةةقلشةةةاقي الل ا

، الصةةةاقر عن قووان اللداخت الاالات اووحاقي  2019الحكوالات ل ام 

الل  ةةةلار  الوداوت الن اوفقاال ا شةةةبهات الرسةةةاق الن  الل خناد 

ثقافت الؤسةةةةسةةةةاوات اا ةةةة  ايار السةةةةقدام لانزاهت، ا القلكاز عال 

الوع  الكاف  الن اإلقار  ف  فاوت اوفقاال ا شةةةةةةبهات الرسةةةةةةاق، 

االققاام اوال  لاحايل الرسةةةةةاق ا اوفقاال ، ا وقلول الققاام اوال  

لاحايل الرسةةةةاق ا اوفقاال ، ا سةةةةااسةةةةت  رداخت الرسةةةةاق ا اوفقاال  

الضةةةاون -االق  وقضةةةان )الاسةةةؤال عن ا ةةة  ا ونراذ السةةةااسةةةت 

القاخ ت القنراذ(.كذلك فدق الدلال األقاار  -القواصةةةةةةل  -السةةةةةةااسةةةةةةت 

ات  لاا ناان خو ةةة  ا ونراذ سةةةااسةةةت الحد الن االاسةةةؤالاات اللئاسةةة

اوفقاال ، اشةةةبهات الرسةةةاق ف  الوفدات الحكوالات ، ا خحصةةةوص 

ذلك فقم الدلال عال اإلقار  خأن وقوم خقحدود السةةةقول اقاري  وقألف 

الن رئا  فلوي ، ا الونران القحصةةةصةةةان لقنراذ سةةةااسةةةت الحد الن 

  -اوفقاال ، ا شبهات الرساق  ا وقألف الن :

اوكون السةةؤاوً عن  -: رئا  فلوي  اللادبت اوفقاال ا الرسةةاق:أاوً 

ا ةةةة  ا ونراذ السةةةةااسةةةةت، ا ونب   ان وقاق  خالاهارات ا الحبلات 

الاقلاكات الناوجت عن  دالت انارات كافات وقاح له الا لفت اللةةةةةةاالات 

ات لدائل  الحكوال نب عال ا وت الكبال  خجوا لدرا فت اا ، االواين  كا

اال الاحقال ادوعهاا ف  أنلةةةطت واك الدائل ،  طل الرسةةةاق ا اوفق

االن األفضةةةةةل ان وكون القرل اً ) ددر اإلالكان ( خحا  وأ ذ الودت 

 الكاف  لاقاام خهذه الاسؤالات ا وكون اروبايه الباشل  خالادول.

ا وقةةألف الن عةةدق  الن  -ثةةاناةةاً: فلوي اللادبةةت اوفقاةةال ا الرسةةةةةةةاق:

لةةدوهم ف  ردةةاخ  ف   الاونران الن ذاي الاهةةار  ا الحبل  ، ا

فضالً عن إالكانات عالات ف    ،الكلف عن فاوت الرساق ا اوفقاال

ا ةةةةة  الضةةةةةواخط ا اإلجلادات الق  الن شةةةةةأنها وحراف الاحايل 

اافقاةةال ادوعهةةا ، ا إجلادات الاقةةارنةةات  خان نقةةائج وقاااةةات 

الاحايل لاسنوات الساخقت ، ا وقارول الكلف عن اوفقاال ا الرساق 

اروبايهم خلئا  فلوي اللادبت  الرسةةةاق ا اوفقاال الباشةةةل .  ا وكون

االن األفضةةةةةل ان ولةةةةةال أعضةةةةةاد الرلوي الونران الثل ) الونر  

الونر  الاحاسبت  الاالات الان لدوهم قراوت خ ااات  –القدداي الدا ا  

الاونران القانوناان  –اعداق الققارول  الاالات ا الضةةةةةةواخط الاالات 

عاااات اوالقثال لقطباي القوانان ا القاخ ت االاسةةةةةؤالان عن القاخ ت 

الاونران الرناان اا اإلقاروان لالسةةةةةةقرةةاق  الن ال لفقهم  –اولقزام 

 خال اااات الاوالات (. 

ذلك ونب   عال اإلقار  ان وؤالن الق اام الاسةةةةةقال  فضةةةةةالً عن "   

للئا  ا فلوي رداخت اوفقاال ا الرسةةةةاق الن  الل زجهم ف  خلاالج 

فضةةةور النداات ا الاؤوالات  نفدوثت،  فضةةةالً ع اارش ودروبات

ذات الصات خساوكاات اوفقاال ا شبهات الرساق، ا كارات الواجهقها  

لق زوز القواصةةةةةةةةل ال  زالالئهم ا نظلائهم الن اللادب   الرسةةةةةةةةاق 

اان وكون لةةةدل فلوي ال اةةةل   ،ااوفقاةةةال ف  الجهةةةات األ لل

اال اللةةةةةةائ ت عال قالا لفت الكافات ف  الا وحص ف ات ا أنواع اوف

الق  وم ذكلها سةةةاخقاً، ا عااهم وحدود الحايل  السةةةقول الاؤسةةةسةةةت 

افقاال الاؤسةةةسةةةت الن  الل قراسةةةت خا ات القلةةة ال االقحكم لقحدود 

ف ات الاحايل اوقاااها، كذلك فحص الاحايل االق ل ةةةةةةةات الن 

النظور الاحقال ، لقحدود الا واكنه القحكم فاه أا القالعب خه لج ل 

اكنًا ، ا فهم قداي ألعلاض اوفقاال االصةةةةةاقر الباانات اوفقاال ال

الق  دةةةد وحقوي عال واةةةك األعلاض القنبةةةه لحةةةداث األعلاض 

 اال لفت كارات البح  عن واك األعلاض ف  الباانات "

لك  اسةةةةةةةت الباقئ ونظم عال      اه فان الااكن ان وكون هنا اعا

إقار   إقار  الحايل اوفقاال ، اكذلك خإالكانها ان وضةةةةةةان هنالك

 الحايل افقاال ف الت اهذه الاباقئ كاا الو حت خاوو  :

الابةةدأ األال: وخةةد الن اجوق خلنةةاالج إلقار  الحةةايل اوفقاةةال ، 

سات ا اإلجلادات ف  الا وحص اوفقاال ا الحايله.  ساا وقضان ال

خاإل ةةةةافت الل ذلك وخد ان وكون فلوي عال إقار  الحايل اوفقاال  

  .اوات الحالادعال اع  خاوفقاال ا الل

الابدأ الثان : ان وقوم فلوي ال ال خالةةةةةةةاركت الدول إقار  الحايل 

لك  اوفقاةال خققاام الق لض لاحةايل اوفقاةال خلةةةةةةكةل قاري ،اذ
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لقحدود الاحططات ا اوفداث الاحقاات الق  وحقاجها الاؤسةةةةةةسةةةةةةت  

 لاقحراف الن عاااات اوفقاال .

اات  جل وجنب عاا ات الن ا دائ اات الو ل  : ا ةةةةةة  الققن ثا بدأ ال الا

اوفقاةةةال الاحقااةةةت ا القحراف الن الحةةةايلهةةةا، ون الودةةةاوةةةت الن 

 فضةةةةالاوفقاال وكون ادل كارت ا ادل  سةةةةائل الن ادوع اوفقاال ، 

ذلك وخد ان وكون الونر  الاؤسست خان هنالك جهدا ا إجلادات  عن

لان وركل خ اااةةت  ال لقكون راقعةةاللةةةةةةةةدقه ونرةةذ لاواجهةةت اوفقاةةا

اوفقاال. ا وقضةةان الوداوت أوضةةا خو ةة  الضةةواخط ا السةةااسةةات 

الكراات خالحد الن الحايل اوفقاال الاحقاات الثل فصةةةةةةةل الواجبات 

 اا   سقوس ا فداق لاقرووا.

الابدأ اللاخ : القاام خو ةةةةة  وقناات الكلةةةةةف عن عاااات اوفقاال  

  وكلةةةةةف عن عاااات اوفقاال الواد ت ، ا ا ةةةةة  الضةةةةةواخط الق

 اوجب ان وكون واك الضواخط  الحرات ا سلوت  ال اا حت .

الابدأ الحاال : و خد ان وكون هنالك وقارول قاروت لةقار  خلةةةةةةأن 

اوفقاال الاحقال ، ا اسةةةةةةقحدام النهج الانسةةةةةةي لاقحقاي ، ا اوحاذ 

اإلجلادات القصةةحاحات الن اجل  ةةاان ال الجت اوفقاال الاحقال، 

ااعقااقاً عال  اكذلك الودت الاناسةةةةةةةب. ،ال الوجه الاناسةةةةةةةبع

( ا ايةةار IIAالا ةةاوال الةةدالاةةت لاقةةدداي الةةدا ا  الصةةةةةةةاقر  عن )

(ERM ا كذلك  الدلال اوسةةةةقلشةةةةاقي لاحد الن عاااات اوفقاال )

االرسةةةةةاق  ف  الجهات الحكوالات الصةةةةةاقر عن قووان اللداخت الاالات 

قال   ال قاد إلقار  الحايل  اووحاقي ، اخسةةةةةةبب عدم اجوق ايار

اوفقاال فانه الن الااكن صةةةةاا ت هاكل ونظاا  الققلح   لات اقار  

 .الحايل اوفقاال

واثل صةةاا ت  لذلك الهاكل القاثالً خالجهات   (1ردم )اللةةكل ا       

ا األيلاس ذات ال الدةةت خاجةةال  اللدةةاخةةت  عال عاااةةات اوفقاةةال  

هذه ها ت النزاهت اووحاقوت . او د ر  ا ااروبايها الاباشةةةةل ال  اإلقا

ا لات افد الاقطابات األساسات ا اللئاسات إلقار  الحايل اوفقاال ، 

لاا فاها الن  طت عال البنات عال ووجاهات ا إرشةةةةةةاقات الجهات 

ا اات ف  الجال الكافحت الدالات ا الاحاات ف   وقاام نظام اللداخت الد

 الحد النه .اوفقاال ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيكل التنظيمي المقترح آللية إدارة مخاطر االحتيال(: 1الشكل رقم )

  

ا واكن شةةةلح اوو ةةةاح )لاهاكل القنظاا  الاققلح ( أعاله  كاا    

 -وأو  :

ااوً: ها ت النزاهت :الجهت اللداخات اواسةةةةة  نلةةةةةاياً ا السةةةةةؤالاات 

اصةةةالفاات القارنت خالجهات اللداخات األ لل ، فا  وقاق  خالكز 

دانون  ا اسةةةةةةققالل الال  ا اقاري ، ا وقم ا قاار رئاسةةةةةةها الن دبل 

السةةةاطت القلةةةلو ات ، او ال الها ت عال الاسةةةاهات ف  الن  الرسةةةاق 

للةةةةةةرافات ف  إقار  شةةةةةةؤان الحكم عال جاا  االكافحقه، ااعقااق ا

 الاسقووات، عن يلوي) الاود  اللسا  لها ت النزاهت اووحاقوت(":
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  ،القحقاي ف  دضةةةةةةةاوا الرسةةةةةةةاق يبقا ألفكام هذا القانون

خواسطت الحققان، وحت اشلاس دا   القحقاي الاحقص، 

 اافقا ألفكام دانون اصول الاحاكاات الجزائات.

 الق  و وقوم الحققو الها ت خالقحقاي  القاخ ت دضةةةاوا الرسةةةاق

فاها، عن يلوي الاثل دانون  عن الها ت خوكالت رسةةةةةةاات 

 وصدر عن رئاسها.

  وناات ثقافت ف  القطاعان ال ام االحاص وقدر اوسةةةةةةققاالت

االنزاهت اللةةةةحصةةةةات اافقلام ا الداات الحدالت ال االت، 

ااعقااق اللرافات االحضوع لااسادلت ااوسقجواب، عبل 

 االج ال االـت لاقوعات االقثقاف.البل

  اعداق اللةةةلاعات دوانان فااا وسةةةاهم ف  الن  الرسةةةاق اا

الكافحقه ارف ها الل السةةةةاطت القلةةةةلو ات الاحقصةةةةت عن 

يلوي رئا  الجاهوروةةةت اا الجا  الوزراد اا عن 

يلوي الاجنت البللاانات الاحقصةةةةت خاو ةةةةوع القلةةةةلو  

 الاققلح.

  عبل الزام و زوز ثقةةةت اللةةةةةة ةةةب ال لاد  خةةةالحكوالةةةت

الاسةةةؤالان فاها خالكلةةةف عن ذالاهم الاالات، االا لهم الن 

انلطت  ارجات ااسقثاارات االوجوقات اهبات اا الناف  

كبال  دد وؤقي الل وضارب الاصالح، خإصدار و اااات 

ونظااات لها دو  القانـةةون خاا و وق ارض ال ه، ا ال ذلك 

 الن البلاالج.

  اوال السةةاوك اصةةدار ونظااات سةةاوك وقضةةان دواعد اال

او الد  لضةةةةةةاان اوقاد الصةةةةةةحاح االسةةةةةةاام لواجبات 

 الونارت ال االت.

  القاام خاي عال وسةةةاهم ف  الكافحت الرسةةةاق اا الوداوت النه

 -خلليان :

ان وكون ذلك ال ال  ةةلاروا اوصةةب ف  الكافحت الرسةةاق اا  -أ

 الوداوت النه.

 ان وكون فاعال االناسبا لقحقاي اهداس الها ت".  -ب

فأن اقراج ها ت النزاهت اووحاقوت  خالهاكل القنظاا  و  د اعااه       

االلاً الهااً ا قاعااً ف اوً لقسةةةةةةم القدداي الدا ا  ا كذلك ودعام لابدأ 

اسةةةةةققاللات الاددي الدا ا  ف  فال اجوق  لق ا الحالرات افقاالات 

حسةةةةةةةب الا جاد ف  الابح  األال الن  اعالن خالن دبل اإلقار  . ا 

صةةةدار أااالل اسةةةققدام اأفكام إقانت خحي عدق الن  ها ت النزاهت عن

الدولي الداائل ف  الحافظت ذي دار ، فر  هذه اجوق الاددي الدا ا  

الن وحت ساطت اإلقار  الن الااكن ان و ل ه لاض وي ف  عااه ا 

فأن  خالنقاجتان دام اوسةةةةةةققاللات الؤقواً الل  ةةةةةة ف اللداخت. ا  ثم

 .إلواام عال اولات ا قاار ها ت النزاهت االلاً  لارواً 

وقاثل الهام إقار  الاؤسست خحصوص إقار   ثانياً: إدارة المؤسسة:

الحايل اوفقاال خقحدود األهداس الحاصت خالاؤسست ، اكذلك القاام 

خقحدود ا و لوف الحايل اوفقاال ، ا الن ثم ا   األقاات اللداخات 

 ااوسقجاخات األ لل الالزالت إلقار   الحايل اوفقاال.

وم ا قاار دسةةم القدداي الدا ا  لاأ ذ  -ثاً: قساام التدقيق الداخلي :ثال

الهةةام رئا  فلوي اللادبةةت اوفقاةةال ا فسةةةةةةةب الةةا ارق ف  الةةدلاةل 

اوسقلشاقي ، اوكون السؤاوً عن ا   ا ونراذ السااست، اونب   

ان وقاق  خالاهارات ا الحبلات الاقلاكات الناوجت عن  دالت انارات 

لفت اللةةةةةاالات ا الدراوت الكبال  خكافت جوانب عال كافات وقاح له الا 

الةةدائل  الحكوالاةةت ، االواين  طل الرسةةةةةةةةاق ا اوفقاةةال الاحقاةةل 

ادوعهاا ف  أنلةةةةةطت واك الدائل ، االن األفضةةةةةل ان وكون القرل اً 

)ددر اإلالكان ( خحا  وأ ذ الودت الكاف  لاقاام خهذه الاسةةةةةةؤالات 

 النزاهت خالققارول الداروت .اوكون اروبايه الباشل  خالادول ا خها ت 

ذلةةك ا خةةاوعقاةةاق عال الا ةةاوال الةةدالاةةت لاقةةدداي  فضةةةةةةال عن      

( ، اكةذلةك اوعقاةاق عال الةدلاةل IIAالةدا ا  ا الصةةةةةةةاقر  عن )

اوسقلشاقي الصاقر عن قووان اللداخت الاالات اووحاقي ف  ال لاق 

اددي ( هنالك إجلادات اانائف الاكن ان وقوم خها ال2019ل ام )

 -الدا ا   ف  الجال إقار  الحايل اوفقاال اه  :

 ( لدا ا  1112اكد الا اار قدداي ا ( عال اللئا  القنراذي لا

زواق  عال الهام القدداي الدا ا  الثل  ،وول  أقاار إ ةةةةةةافات

 اوالقثال ا إقار  الاحايل.

 ( عال او ةةةذ خنظل اوعقبةةةار 2000اكةةةد الا اةةةار ردم )

الحايلها ا أهدافها او زوز اسةةةةةةقلاواجاات الاؤسةةةةةةسةةةةةةت ا 

خت اووفال  ،الحوكات اإقار  الاحايل اات اللدا ا كذلك عاا

 القوكاد الاالئم خاو وعات .

 ( قدداي 2010اكد ال اار ( عال ولةةةةةةةاار اللئا  القنراذي لا

فول إقار   النالدا ا  ال  اإلقار  ال ااا االجا  اإلقار  خدو 

لئا  القنراذي االزام قار ال ،الاحايل ا فهم اوسقلاواجاات

لاقدداي الدا ا  كاسةةةةةةقلةةةةةةار فقط ف  فالت عدم اجوق ايار 

 إلقار  الاحايل قا ل الاؤسست .

 ( الن هذه الا اوال عال قار 2120اكد الا اار الدال  ردم )

القدداي الدا ا  ، ف  وقاام ف الات ال اااات الحاصةةةةةةت خإقار  

 الاحايل ، ا ال ال عال وحسانها.

 ت إنلةةةةةاد اصةةةةةاانت نظام وحكم ف ال وقحال اإلقار  السةةةةةؤالا

خقكارت ال قولت. إلل الحد الذي دد وكون فاه اوفقاال الوجوًقا 

ف  األنلةةطت الق  وقم وناالها ف  سةةااق ال ال ال اقي كاا هو 

الحدق أعاله ، وقحال الاددقون الدا ااون السةةةؤالات الاارسةةةت 

كل الحدق ف   ات الواجبت(كاا هو الحدق خلةةةةةة وت الاهن )اللعا
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( فااا وق اي خالكلةةةف عن اوفقاال. وجب أن 1220الا اار )

وكون لدل الاددقان الدا ااان ال لفت كافات خاوفقاال لقحدود 

الاؤشةةةةةةلات الق  دد وكون دد اروكبت اوفقاال ، اأن وكونوا 

، اوقاام الحاجت إلل القاقظان لارلص الق  دد وسةةاح خاوفقاال

 ، اإ طار الساطات الاحقصت.وحقاي إ اف 

  ( وجةةةب أن وةةةأ ةةةذ الاةةةددقون -2.ت.2210)  الا اةةةاراكةةةد

الةةدا ااون ف  اعقبةةارهم عنةةد وحةةدوةةد أهةةداس الهاةةت القةةدداي 

أا عاااات افقاال أا فاوت عدم  الهاتافقاال اجوق أ طاد 

 وقاد أا الحايل أ لل.

 (اثناد الاهاات اوسةةةةةقلةةةةةاروت وجب -1.أ.2120اكد الا اار )

ات ال الدت خأهداس عال الاددقان الدا ااان وناال الاحايل ذ

افقاةةال عال ن وكونوا القنبهان هةةذه الاهاةةات ، كاةةا وجةةب ا

 اجوق الحايل أ لل .

 (2.أ. 2120اكد الا اار- ) وجب عال الاددقان الدا ااان أنه

اسةةةةةةق اال ال لفقهم خالاحايل الاكقسةةةةةةبت الن  الل انجازهم 

ا ذلك عند وقاام عاااات إقار  الحايل  ،لااهاات اوسقلاروت

 الاؤسست .

 (عندالا وسةةاعد الاددقون الدا ااون -3.أ . 2120اكد الا اار )

اإلقار  ف  ا ةةةةةة  اا وحسةةةةةةان عاااات إقار  الاحايل فانه 

وجب عااهم ان واقن وا عن او ةةطالع خاي السةةؤالات إقاروت 

 الن  الل دااالهم خإقار  الاحايل ف ااا.

 ( وجةةب أن وقاق  الاةةددقون -2.ت.1210اكةةد الا اةةار ردم )

خةةالا لفةةت الوافاةةت الق  و اكنهم الن وقاام الحةةايل الةةدا ااون 

اوفقاال االكارات الق  و دول خها الاؤسست واك الاحايل. الكن 

لا  القود اً النهم أن وكون لدوهم نر   بل  اللةةةةةةحص الذي 

 وكون السؤالاقه اللئاسات اكقلاس اوفقاال االقحقاي فاه

 ( كد الا اار ردم ( عال:" وجب عال نلةةةةةةةاي -2.ت.2120ا

قدداي الدا ا  وقاام افقاال فداث عاااات افقاال اكارات ال

 إقار  الاؤسست لاحايل اوفقاال .

وم اقراج سةةةةةقت ف ات ف   رابعاً: فريق مراقبة االحتيال و الفسااااااد :

الهاكل الاققلح وحت السال فلوي اللادبت اوفقاال ا الرساق افسب 

الن   الا ارق ف  الدلال اوسةةةةةةقلشةةةةةةاقي فان الرلوي القكون الن عدق

هذا  الت ل هام ال ا هار  ا الحبل  ، ا وكان الا الاونران الن ذاي الا

الرلوي ككةل ان وكون لةدوهم ف  ردةاخ  ف  الكلةةةةةةف عن فةاوت 

الرسةةةاق ا اوفقاال، كذلك لدوهم  إالكانات عالات ف  ا ةةة  الضةةةواخط 

ااإلجلادات الق  الن شةةةةةةأنها وحراف الاحايل ا افقاال ادوعها ، 

ارنات  خان نقائج وقاااات الاحايل لاسةةنوات ادااالهم خإجلادات الاق

السةاخقت ، ا وقارول الكلةف عن اوفقاال ا الرسةاق ا وكون اروبايهم 

خلئا  فلوي اللادبت  الرساق ا اوفقاال الباشل  ا الاقاثل خـةةـةة ) دسم 

القدداي الدا ا (. اعاات وم وصةةةةناف هذا الرلوي الل سةةةةقت ف ات الن 

ئات اوسةققصةاد وم وحدود الاهام لكل الاونران ، اخاوسةق انت عال دا

 -ف ت ، ا عال النحو اوو  :

 -مهام موظفي متابعة األمور العامة و التشغيلية في المنشأة: (1

 . الاقاخ ت الداروت لانظام الدا ا  ف  الاؤسست 

 .الاقاخ ت الداروت ألعاال ا ساوك الاونران اثناد الداام 

  أنظات الحاسوب.القاخ ت اولقزام خالسااسات الاطبقت عال 

 خان الونائف.  القاخ ت اولقزام خالرصل الكاف 

  القاخ ت ألسةةةةةةااد الاونران ا اعداقهم ف  أجهز  الحاسةةةةةةوب

  ان دوائم اللااوب.

 . القاخ ت إجلادات وداول الاونران 

   القةةةاخ ةةةت إجلادات  القوناف  االقحراز االققاام االقلفا

 االق ووا االنقل أا الرصل.

 اايات لق ااناتفرظ نسةةةةةة  افق لدل   القواجد  وكون واعد الب

 الاددي الدا ا .

  ولةةرال لاباانات ا  اي الحاسةةوب خأردام سةةلوت و و لفها او

 الاونف الاصلح له خالد ول.

 ال لس الحاصت خ اااات الدائل   نظام وسقالم ا وساام الراواح

 الق  وحقوي عال الوثائي ا الاارات اللساات.

 اد ف  الاؤسست .القاخ ت وطباي  نظام داا  األق 

 .القاخ ت أالاكن فرظ او قام ف  الاؤسست 

 جازات اوجباروت لاونر  الحساخاتالقاخ ت ونراذ خلناالج او. 

 .القاخ ت السجالت ا وقارول ادسام الاؤسست 

   القاخ ت صةةاانت ألجهز  الحاسةةوب ا هل هنالك خلاالج الضةةاق

 لارالاسات  الثبقت ف  واك األجهز .

  اإجلادات اصةةةةةةالفاات الد ول القاخ ت الدانت سةةةةةةااسةةةةةةات

 لانظام.

  القاخ ت إجلادات فرظ ا فهلسةةةت اا ةةةحت لاوثائي االاارات

 الاهات.

  القاخ ت الطابات الاقدالت الن دبل الاونران لاحصةةةةةةول عال

 دالت اا خلاالج الن الدائل  ) الثل الحصةةةةةةول عال الدااد اا  

 الحصول عال رعاوت صحات(.

 ف  الا وحص القاخ ت السةةةةةةااسةةةةةةات الاكقوخت الن دبل اإلقار  

 الحايل اوفقاال.

 -مهام موظفي متابعة الشؤون المالية : (2

 .القاخ ت نظام ا إجلادات فااوت النقد 
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  القأكد الن ان أالان الصةةةنداق أا الالةةةلس عال اسةةةقالم النقد

 السققل عن القسجال ف  السجالت اأعداق اللاكات.

 . القاخ ت اصووت القبا  ال الاسق اات 

  الحساخات الاالات .القاخ ت السجالت ا 

 .القاخ ت الاطاخقت خان سجل االان الصنداق ا األسقاذ ال ام 

 . القاخ ت كلوفات اللااوب ا الات اعداقها 

  ًعال الاسةةةةقجدات  القاخ ت وحدوثات البلناالج الاحاسةةةةب  خنادا

 الق  وطلأ عال النظام الاال .

  القاخ ت عال لجان الالةةةةةةقلوات ف  الدائل  ا كذلك القاخ ت

 لقلوات.الوازنت الا

 .القاخ ت يابات الللاد 

  القاخ ت عقوق اللةةةةةةلاد ا السةةةةةةجالت الحاصةةةةةةةت خا اوالات

 الاجهزون.

 -مهام موظفي متابعة أصول المؤسسة: (3

 . القاخ ت السجالت الحاصت خالاوجوقات الثاخقت لااؤسست 

  القاخ ت السةةةةااسةةةةات الاو ةةةةوعت الن دبل الاؤسةةةةسةةةةت خلةةةةأن

 اسقهالك الاوجوقات.

  االا دات ااسةةةةةةةائط النقل االقوائم القاخ ت صةةةةةةاانت ا وت

 الاالات الحاصت خ اااات الصاروف الودوق االصاانت.

  القاخ ت سةةةةةةجالت عهد  الاوجوقات ا القأكد الن الاوجوقات

 وحت الساطل .

 -مهام موظفي متابعة عمل المخازن : (4

 جالت الاحزنات الاحدثت ا القدواتالقاخ ت الحساخات ا الس. 

 حازن.القأكد الن ا قصاصات أالناد الا 

 . القاخ ت البطادات الاحزنات 

 .القاخ ت عال لجان الرحص ا اوسقالم 

 .القاخ ت السقندات اسقالم ا صلس الاواق 

  القاخ ت الاطاخقت الداروت خان خطادات الصةةنف ف  الاحازن

 اخطادات دسم الحساخات الاحزنات.

  القاخ ت الققارول الا  د  الن دبل إقار  الاحازن خحصةةةةةوص

اواق القالرت االاقضةةةةةةلر ، الاواق الق  )الاواق اللاكد ، ال

 وصل الل فد الطاب(.

 .القاخ ت نظام شطب الاواق 

 .القاخ ت جلق الاواق الاحزنات 

  القةةأكةةد الن أن الالةةةةةةةةاركان ف  الجلق لا  لهم عالدةةت

 خالحااز  الاحزنات االسجالت الاحزنات.

  القاخ ت الوسةةةةائل الاو ةةةةوعت الن دبل الاؤسةةةةسةةةةت لحااوت

 الاحزان.

  السةةجل الذي  وقضةةان ال اوالات وذاكل الالاج ت ا القاخ ت

 الطاخققه ال  القذاكل الصاقر  ا الر اات.

 -مهام موظفي متابعة أمور التوعية باالحتيال : (5

  ( اال خال قوخات عال اللوبك  اوفق ظام القوعات  القاخ ت ن

الثةةل إرشةةةةةةةاقات اخوسةةةةةةقلات فول عقوخةةات الطلق الن 

 األ لل ( الونارت اا الحب  اا ال قوخات القانونات

 . يباعت الققارول الحاصت خ ال الرلوي أعاله 

ا و وققصةةةةةةل عال هذه الر ت عال الاقاخ ت فقط ، خل وجب 

عااهم  اي ثقافت الؤسسات دووت وثبط عاااات اوفقاال ون 

هذه الثقافت الن اهم اسةةةةةائل القوعات خاوفقاال ا الكلةةةةةف 

 عنه ، ا الوداوت النه.

وقاثةةةل الهاةةةت الاونف القةةةانون   -مهاااام الموظف القاااانوني: (6

 القاخ ت عاااات اوالقثال لقطباي القوانان ا القاخ ت اولقزام.

قلىوىل و   الو أواله فقط ، بف  عظفال يقتصرررررررل وظف الظونو ال

ظظكن ان يقدم الظسرررررلودل و الدوم للريق فلي  وظف  دالل ظ لطل 

 ف .االحتيلف بظل يتع   فل االدلة  و التحقيقيلت بعظ يلت االحتيل

 

خ د انقهاد الهام فلوي تقرير مهمة إدارة مخاطر االحتيال:   3-3-2

ال ال  وقم رف  وقلول الل دسةةةةم القدداي الدا ا   خداره وقوم القسةةةةم 

خ ااات وقووم نظام اللداخت الدا اات ، ا الهااله الحاصت خإقار  الحايل 

وت اوفقاال اولف  وقلوله الل ها ت النزاهت خاعقبارها الجهت القنراذ

لا قوخات  ا إداالت الدعاال  ةةةةةةد الاقوريان خاوفقاال ، ا خالودت 

ذاوه ولف  وقلوله  الل اإلقار   االاكن صةةةةةاا ت الققلول الاقدم لقاك 

 -الجهات خالطلوقت القالات :

فلصنا عال ان وكون  اوالً: التقرير المقدم الى هيئة النزاهة:

ذي وقم رف ةةه هو الققلول الةة الققلول الاقةةدم الل ها ةةت النزاهةةت

 :ا وات، ا ذلك لألسباب ااوً 

وأ ال ارسةةةةةةةال الققلول الاكن ان وؤقي الل القد ل ف  عال  .1

 إقار  الحايل اوفقاال ا و اال النقائج.

ارسال الققلول الل الجهات الانرذ  خصور  قاروت وساعد عال  .2

القةةاخ ةةت اعاةةال فلوي إقار  الحةةايل اوفقاةةال ا ولةةةةةةجا ةةه 

 القواصات.لاواصات اوعاال خصور  

وسةةةةةاعد القنراذ ا اجلاد الالزم خأسةةةةةلع ادت عال كبح ر بت  .3

الالةةةةةةبوهان خ اااةةات اوفقاةةال ف  القاةةام خ اااةةات افقاةةال 

 السققباات .

ارسةةةةةال الققلول الل الجهت الانرذ  خأسةةةةةلع ادت  وسةةةةةاعد ف   .4

 و زوز اللرافات ا ف الات اعاال إقار  الحايل اوفقاال.
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 لاققلول الاققلح أعاله:واثل وصااااً ( 2ردم )االلكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : التقرير المقدم الى هيئة النزاهة2الشكل رقم )

 

وقضةةةةةةان هةذا الققلول فةاوت  ثاانيااً: التقرير المقادم الى اإلدارة :

ها راصةةةةةةاا اال  او لك ا قالس  ،اوفق كذلك األقلت ا القوثاي ، اهنا

خسةةةةةةاط عن الققلول الاقدم الل ها ت النزاهت ، فر  هذا الققلول وات 

إ ةةةةافت اللفي  واثل القوصةةةةاات خلةةةةأن عاااات اوفقاال الواد ت ا 

االلةةكل ردم  وقاااها ا األالور الحاصةةت خاحايل اوفقاال الاحقاات.

 ( واثل الققلول الاقدم الل اإلقار  :3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: التقرير المقدم الى اإلدارة3الشكل رقم )
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الن  الل الا  سةةةةةبي الن شةةةةةلح ورصةةةةةاا  اووزو   لااسةةةةةؤالاات ا

االاهةةةام خان فلوي إقار  عاةةةل اولاةةةت الاققلفةةةت إلقار  الحةةةايل 

و زوز الدار اللئاس  لالداخت الدا اات  ف  اوفقاال االق  وساهم ف  

حت بات صةةةةةة ات البح   وقاام الحايل  الن  الله واكن اث ا فل ةةةةةة

الاقضةةةةةةانت )اعقااق الات إلقار  الحايل اوفقاال وسةةةةةةهم ف  و زوز 

 عال اللداخت الدا اات ا الحد الن الحايل اوفقاال(.

 

 المبحث الخامس

 االستنتاجات و التوصيات

 اوالً: االستنتاجات:

 ااب قار اإلقار  ف  الا وحص قراسةةةةةةةت اوحاال ال واالل الق   -1

وؤقي الل اوفقاةال ا الاقاثاةت خاثاة  اوفقاةال ) الرلصةةةةةةةت ، 

 الض ط ، القبلول(.

وطباي فقاق  خاةةا وصةةةةةةةةدر الن ال ةةاوال قالاةةت  ا اقلةةت عةةدم  -2

اسةةةةةةقلشةةةةةةاقوت الحاات ونظم عال افدات القدداي الدا ا  ف  الا 

 الوحص إقار  الحايل اوفقا

وجد  إقار  لاحايل اوفقاال خلكل اا ح ا ورصاا  الحدق  وو  -3

 الصالفاات ا الاهام  ان الهاكل القنظاا  لادائل  .

و ووجد  أقاات رداخات الو ةةةةةةوعت الن دبل اإلقار  لاوداوت الن  -4

 اوفقاال ا الواجهت الحايلها ا عالج اوفقاال .

الدا ا  ف  الا  و ووجد  طت ونظااات الو ةةةوعت الن دبل الاددي -5

لدا اات إلقار  الحايل اوفقاال افي  وحص وقاام اقاد اللداخت ا

قل  الن دبل اإلقار  .  الات ال قاد  ا ال 

 

 ثانياً: التوصيات

وخةةد الن اجوق نظةةام ردةةاخ  الصةةةةةةام خةةاوعقاةةاق عال الكونةةات  -1

(ERM  ا كذلك وطوول الرهوم اللداخت الدا اات افقاً إلقار ، )

 الاحايل.

القأكاد عال الدار الر ال ا اللئاسةةةةةة  لالداخت الدا اات ف  وقاام  -2

 الحايل اوفقاال  .

 ةةةةةةلار  اولقزام خالا اوال الدالات لاقدداي الدا ا  ف  الجال  -3

 اقار  الحايل اوفقاال.

 لار  انلاد الات  اصت خإقار  الحايل اوفقاال افقاً لاا اوال  -4

( ERMالحايل الاؤسةةةةسةةةةت ) الدالات لاقدداي الدا ا  ، ا إقار 

 .ااقراج واك اولات ف  الهاكل القنظاا  لااؤسست.

 لار  ووفال اسائل ا أقاات ا خناوت الحصصت إلقار  الحايل  -5

ناوت  ال زالت عن ادسةةةةةةةام  قأكاد عال ان وكون الب اال ا ال اوفق

اافدات الدائل  لضةةةةةةاان عدم وكوون ال الدات اوجقااعات خان 

 دائل  الاا وؤثل ساباً عال أعاالهم.فلوي ال ال ا الونر  ال

 

 المصادر

 أوال: ًالمصادر العربية:

  ، 2017الا اوال الدالات ، لاااارسةةت الاهنات ، لاقدداي الدا ا 

، ولجات الجا  فكام جا ات  الاددقان الدا ااان  ف  لبنان ، 

 اشلاس ناج  فااض

  خا زاز ، خن عا  ، ا دنةةةداز عبةةةد الكلوم ، ا فبةةةار عبةةةد

إقار  الاحايل . الالةةققات الاالات . الهندسةةت الاالات ،  اللزاق،

، الؤسةةةةةةسةةةةةةت الوراق لانلةةةةةةل ا القوزو ، عاان، 1، ي 2013

 األرقن .

   لظن  ، هاا اللاان إخلاهام، الدل فاعاات قار القدداي الدا ا

، قراسةةةت وطباقات COSOف  وقووم إقار  الاحايل افي ايار 

الت الاجسةةةةةقال،  عال القطاعات الحكوالات ف  دطاع  ز  ،رسةةةةة

 ، كاات القجار  ، دسم الاحاسبت ا القاوول ،  ز .2016

  ،عا   الد صةةةةةباح ، ا فسةةةةةان عا  الحسةةةةةن ،ا ثاالل كانم

أناوذج الققلح لققووم إقار  الحةةةايل اللدةةةاخةةةت الةةةدا ااةةةت ف  

، الجاةةت جةةاال ةةت COSOالوفةةدات الحكوالاةةت عال افي إيةةار

-Aجزد ، ال2أرخال ال ااات ، اصدار  اص ، ال دق: –جاهان 

 .2018، أواول 

  ال اودي ، إخلاهام ن ام ، ايار الققلح لرحص اوفقاال ا الن ه

نت الن  ح  وطباق  ف  عا ات" خ اال نات ال اا خالب قت  ا و زوز الث

اللةةةةةةلكات الاسةةةةةةاهات ال لادات الادرجت ف  سةةةةةةوق ال لاق 

، رسالت الاجسقال ، جاال ت كلخالد ،  2016لألاراق الاالات"،

 اق، عاوم الحاسبت.كاات اإلقار  ا اودقص

  شةةوقري سةةوجات، سةةقاسةة  روقلةةارق، الكافحت الرسةةاق، ايل

قسةةةةقوروت لانطقت اللةةةةلق األاسةةةةط اشةةةةاال افلوقاا ، اللكز 

ال اااات اونققالات الدسةةقوروت ، الاؤسةةسةةت الدالات لادواقلايات 

 .2014ا اونقحاخات ، خلناالج األالم الاقحد  اإلناائ ،

 قاري االاال  افي دانون قاااق الحسن عا  ، جلائم الرساق او

دانونات، وت  النها. قراسةةةةةةةت  ، ها ت 2018ها ت النزاهت االودا

 النزاهت ، قائل  البحوث ا الدراسات.

 ،2017الدلال اوسقلشاقي لدووان اللداخت الاالات اووحاقي 

  قلال الؤشةةةةةلات داا  النزاهت  ف  الجهات الحا ةةةةة ت لالداخت

 روت ال لاق ..جاهو2018،الللاع النزاهت الاؤسساوات ،
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  الدلال اوسةةةةقلشةةةةاقي لاحد الن اوفقاال ا الرسةةةةاق ف  الجهات

، قووان اللداخت الاالات اووحاقي ، جاهوروت 2019الحكوالات، 

 ال لاق.

   الجاالاي ، فقاح الحاد فسان ، قار الثا  اوفقاال الاال  ف

 ، قراست دانونات .2012خناد اسقلاواجات الكافحت الرساق، 

 بد   ، قلال القدداي الدا ا  افي الا اوال الورقات ،  اف ع

، الؤسست الوراق  1، ي  IIA   ،2014الدالات  الصاقر  عن  

 لانلل ا القوزو  ، عاان.

  الحالا ، اواان الؤود ، وحسةةةةةةان فاعاات نظام اللداخت الدا اات

، خحةةة  النلةةةةةةةور ف  الجاةةةت ال اوم COSOافي أناوذج 

 .2013( ، 70، ال دق ) ( 19اودقصاقوت ا اإلقاروت ، الاجاد)

  خداي ، عبد السةةةةةةالم  اا  ، اثل هاكل نظام اللداخت الدا اات

عال وحقاي أهداس اللداخت ، قراست فالت  COSOافقا ويار 

، رسةةةالت الاجسةةةقال  2011الانظاات األهاات ف  دطاع  ز  ، 

 ،الجاال ت اإلسالالات ، كاات القجار  ، ز  ، فاسطان.

 ال الدت خان عناصةةل اللداخت  أخو سةة اد، وسةةلل الحاد الوسةةل،

الةةدا ااةةت اجوق  الققةةارول الاةةالاةةت ) قراسةةةةةةةةت الاةةداناةةت عال 

، الجةةاال ةةت 2017الاصةةةةةةةةارس ال ةةاالاةةت ف  دطةةاع  ز  ( ، 

 اإلسالالات ، كاات القجار  ،  ز  ، فاسطان.

 16-  عنبل ، اسةةةال جبار ، ا كانم آالال الحاوق ، قار القدداي

ظام اللد لدا ا  ف    فحص ا وقاام ن لدار  ا ات ، ا لدا ا خت ا ا

الاقاالت ف  قووان اللداخت الاالات  اووحاقي ، الالكز  القدروب   

 . 2018لانقسب   عدق الن ازرات الدالت ، 

  ز اول ، هلام ، نحو نظام الكقلان  لالداخت الدا اات وقالدم ا

ات ،الجات  اال خت ال ات ، الجات اللدا جار  اولكقلان طت الق أنلةةةةةة

لاجاوعت ال لخات  لألجهز  ال ااا نصةةةف سةةةنووت وصةةةدر عن ا

، كانون األال  49لالداخت الاالات ا الاحاسةةةبات ، وون ، ال دق 

 . 2006قوسابل 

  نظا  ، إوهاب ، ا ال زب  هان  ، ودداي الحساخات  ، اإليار

، قار اائل لانلةةةةةل  االقوزو  ،عاان ،  1، ي 2012النظلي ،

 األرقن .

 قدداي ا ود ، ال دا لدون ، افاد  قا لاا اوال نور ا لاحاسةةةةةةب   اف

، قار الجنان  لانلةةةةةةل ا القوزو   ،  1( ، ي 2015الدالات ، )

 األرقن .

  ، 2012عبد  ،  الد االان ، القدداي ا اللداخت  ف  البنوك  ،

 ، قار اائل لانلل ا القوزو  ، عاان ، األرقن . 1ي 

  الذنابات ، عا  عبد القاقر ، ودداي  الحسةةةةةةاخات  ف   ةةةةةةود

، قائل   5، ي  2015ل الةةدالاةةت  ، نظلوةةت اوطباي ، الا ةةاوا

 الاكقبت الوينات ، عاان ، األرقن .

  ،  الااار ، عا  عصةةةةةةام  الحاد عا  ، نظام اللداخت الدا اات

، قار  2، ي  2019اإليةةار النظلي ا اإلجلادات ال اااةةت ، 

 الدكقور  لا اوم اإلقاروت ا اودقصاقوت ، خ داق ، ال لاق .

   الحاد فاالد الجاد ، اثل نظام اللداخت الدا اات عال السااللائ ،

جوق  الققارول الاالات ) قراسةةت وحاااات عال شةةلكات صةةناعت 

، رسالت  2016األقاوت األرقنات الادرجت ف  خورصت عاان (،

 الاجسقال ، جاال ت الللق األاسط ، كاات األعاال.

  ،عا   الد صةةةةةباح ، ا فسةةةةةان عا  الحسةةةةةن ،ا ثاالل كانم

الققلح لققووم إقار  الحةةةايل اللدةةةاخةةةت الةةةدا ااةةةت ف  أناوذج 

، الجاةةت جةةاال ةةت COSOالوفةةدات الحكوالاةةت عال افي إيةةار

-A، الجزد 2أرخال ال ااات ، إصدار  اص ، ال دق: –جاهان 

 .2018، أواول 
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