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إدارة مخاطـر الفسـاد واالحتيـال
العـقـاري فـي قطـاع الدفــاع

مركز النزاهة في قطاع الدفاع
يعمل مركز النزاهة في قطاع الدفاع ( )CIDSمن أجل تعزيز النزاهة وتطوير تدابير مكافحة الفساد والحوكمة
الرشيدة في قطاع الدفاع .ويسعى المركز ،بالتعاون مع شركائه النرويجيين والدوليين ،إلى المساهمة في
تقليص مخاطر الفساد من خالل تنمية الكفاءات ،وزيادة الوعي ،وتوفير األدوات العملية الالزمة .وقد أسست
وزارة الدفاع النرويجية مركز النزاهة في قطاع الدفاع سنة .2012

نبذة عن المؤلفين
هذا الدليل من إعداد إدارة المراجعة الداخلية
للحسابات في وزارة الدفاع النرويجية .ويأتي الدليل
في إطار مشاركة إدارة المراجعة الداخلية للحسابات
في مجموعة مكافحة الفساد ببرنامج مساعدة
بلدان شمال أوروبا-البلطيق .ويتمثل دور اإلدارة في
توفير ضمانات مستقلة بشأن فعالية عمليات إدارة
المخاطر والحوكمة وتدابير الضوابط الداخلية في
قطاع الدفاع النرويجي  .وترفع اإلدارة تقاريرها إلى
ً
األمين العام وتعمل وفقا للمعايير الدولية لمعهد
المراجعين الداخليين.
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تمهيــــد
ّ
الكتيب هو الخامس في سلسلة أدلة الحوكمة
هذا
الرشيدة التي ينشرها مركز النزاهة في قطاع الدفاع،
حيث نهدف من خاللها إلى التعريف بالقضايا
الرئيسية في مجال “الحوكمة الرشيدة” وعرضها
على جمهور واسع ،مع الحرص على التوازن بين
تحقيق اإليجاز في الصياغة وتفادي اإلفراط في
التبسيط.
يعتبر مجال العقا رات أحد مجاالت قطاع الدفاع
التي يكثر تعرضها لكبرى مخاطر الفساد واالحتيال.
ويمكن للفساد العقاري ومخططات االحتيال أن
تؤدي إلى آثار سلبية هائلة على صحة وسالمة
العاملين ،وكذلك على الوضع المالي للمؤسسات
الرسمية وسمعتها وثقافتها الداخلية.
تهدف إدارة المراجعة الداخلية للحسابات عبر هذا
الدليل إلى توفير توجيهات سليمة ومحددة حول
كيفية قيام المؤسسات بتقليص عرضتها لمخاطر
الفساد واالحتيال في المجال العقاري.

أتوجه بالشكر إلى المؤلفين على جهودهم وعلى
السماح لنا باالستفادة من خبراتهم وتجاربــهم
العملية.
نأمل أن تعود هذه المساهمة في الحوكمة الرشيدة
بالفائدة على المدراء والقائمين على الضوابط
الداخلية ومراجعي الحسابات وغيرهم من األطراف
المعنية ،سواء داخل قطاع الدفاع أو خارجه:
فالمكافحة الناجحة للفساد واالحتيال تستدعي
ً
ً
ً
ومنهجيا طويل األجل ،وسوف ّ
يسر مركز
جهدا واسعا
النزاهة في قطاع الدفاع تلقي أي تعليقات على هذا
الدليل.

أوسلو 20 ،يونيو/حزيران 2017
بير كريستنسون
المدير العام
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المقدمــة
للفساد واالحتيال تعريفات متعددة ،وسوف نستخدم في
هذا الدليل التعريفات المقدمة في “إدارة االحتيال في قطاع
األعمال :دليل عملي”  ،1حيث َّ
يعرف الفساد من الناحية
العملية بأنه سوء استغالل الصالحيات لتحقيق مكاسب
ُ .
وي َّ
عرف االحتيال بأنه أي فعل أو امتناع عن فعل،
شخصية
بشكل متعمد ،بهدف خداع اآلخرين مما يؤدي إلى تحمل
الضحية للخسائر و/أو تحقيق مرتكبه للمكاسب.
ً
يعتبر قطاع الدفاع قطاعا شديد العرضة لمخاطر الفساد
ُ ِّ
واالحتيال  .وتقد ر منظمة الشفافية الدولية ،وهي منظمة
متعددة الجنسيات تتمتع بسمعة طيبة وتركز على مكافحة
الفساد والشفافية في الحكومة وقطاع األعمال ،أن ما ال يقل
ً
عن  20مليار دوالر أمريكي تضيع سنويا بسبب الفساد في
هذا القطاع  .2باإلضافة إلى ذلك ،تضيع مليارات الدوالرات
ّ
بسبب األعمال االحتيالية األخرى في القطاع .وتعد عواقب
الفساد واالحتيال في قطاع الدفاع وخيمة األثر ،حيث تقول
منظمة الشفافية الدولية“ :3ما يتم إهداره بسبب الفساد في
قطاع الدفاع يمكن إنفاقه في تحسين المدارس أو الرعاية
الصحية أو البنية التحتية .والفساد يدمر الثقة في المؤسسات
العسكرية والقوات المسلحة ،ويعرض حياة الناس للخطر.
فعندما يشتري القادة األسلحة ألنهم تلقوا رشوة أو حصلوا
مقابلها على مزايا شخصية ،فالجندي في الميدان هو الذي
ً
ً
يتحمل العواقب ،حامال بندقية رديئة ومنكشفا دون حماية
وافية .وبينما مهمة الجندي هي حماية المواطنين ،فإن حماية
الجنود هي واجب الحكومات التي تشتري السالح من شركات
 -1الناشر :معهد المراجعين الداخليين ،والمعهد األمريكي للمحاسبين
القانونيين المعتمدين ،وجمعية محققي االحتيال المعتمدين.
https://www.transparency.org/topic/detail/defence_security/ -2
https://www.transparency.org/topic/detail/defence_security/ -3

الدفاع لتحقيق هذا الغرض  .أما الفساد ،بالمقابل ،فهو ال
ً
يحمي سوى الفاسدين” .وعادة ما يمتلك قطاع الدفاع أصوال
عقارية ضخمة ،أو يديرها ويتحكم فيها ،بما يشمل األراضي
ً
ً
والمباني ومشاري ــع البناء .وعادة ما تشهد كل سنة عددا كبيرا
من المعامالت العقارية عالية القيمة ،مثل عقود البيع والشراء،
واتفاقيات اإليجار ،ومشاري ــع البناء والصيانة ،وهي معامالت
ً
تستقطب مبالغا مالية ضخمة من مجموعات وأفراد يسعون
إلى تحقيق مكاسب شخصية مجحفة على حساب الغير.
ولذلك ،من الضروري اعتماد مجموعة واسعة من الضوابط
الفعالة للسيطرة على مخاطر الفساد واالحتيال في المجال
العقاري في قطاع الدفاع.
يقدم هذا الدليل توصياته حول السبل التي يمكن من خاللها
إلدارات قطاع الدفاع ومراجعي الحسابات الداخليين محاربة
الفساد واالحتيال في المجال العقاري .ويمكن تلخيص اإلطار
المبين في هذا الدليل من خالل نموذج اإلجراءات التالي:

ا 
لام ،والوثائق المنظمة،
والنامج لمكافحة الفساد

وا حتيال   المجال العقاري
تحديد الخطط الممكن تطبيقها
والتقييم الشامل للمخاطر

تصميم وتطبيق ضوابط
الوقاية والكشف

رصد ا متثال وعمليات
التدقيق والتقييم المستقلة

التحقيق   ا نتهاكات المحتملة
وتنفيذ ا  جراءات التصحيحية

الشكل  :1نموذج العملية
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ا 
لام ،والوثائق المنظمة،
والنامج لمكافحة الفساد

وا حتيال   المجال العقاري
تحديد الخطط الممكن تطبيقها
والتقييم الشامل للمخاطر

تصميم وتطبيق ضوابط
الوقاية والكشف

رصد ا متثال وعمليات
التدقيق والتقييم المستقلة

التحقيق   ا نتهاكات المحتملة
وتنفيذ ا  جراءات التصحيحية

االلتــزام ،والوثـائـق
المنظِّمـة ،والبرنامـج
ُ ّ
تعد القواعد الواضحة ،بما في ذلك التوصيف
ً
الكتابي لإلجراءات والتزام اإلدارة العليا ،شروطا
ضرورية مسبقة لتحقيق المكافحة الفعالة للفساد
واالحتيال  .ويعني ذلك ضرورة تدوين المعايير
األخالقية للمنظمة في وثيقة رسمية ناظمة ،مثل
مدونات السلوك األخالقي ،وغيرها .ويجب على
المنظمات المعرضة لمخاطر الفساد واالحتيال في
المجال العقاري أن تفكر في تناول هذه المخاطر
بشكل محدد ومباشر في مدوناتها.
ومن شأن توفر مدونة سلوك أخالقي وافية أن
تؤثر في طريقة تفكيرنا في أعمالنا ،ونظرتنا تجاه
ما ينبغي وال ينبغي من تصرفات  .ويجب أن يفهم
كل موظف كيف تؤثر مدونة السلوك األخالقي على
عمله اليومي ،وبالتالي على تصرفاته  .كما يجب
على اإلدارة العليا اإلعالن عن التزامها بمكافحة
الفساد واالحتيال ،إذ من الضروري أن يجسد
المد راء القدوة الحسنة وأن يبرهنوا على التزامهم
الفعلي بمدونة السلوك األخالقي  .وعالوة على

ذلك ،يحتاج المد راء إلى فهم دورهم في تنفيذ
ومراقبة وتقييم ومتابعة نشر المناخ األخالقي في
ً
مؤسستهم وفقا لمتطلبات مدونة السلوك األخالقي.
فاإلدارة عليها السعي ،بالقول والفعل ،إلرساء ثقافة
يعرف الجميع في ظلها أن االحتيال ال تسامح فيه،
وأن أي سلوك من هذا القبيل سيتم التعامل معه
بسرعة وحسم ،وأن المبلغين عن المخالفات لن
يتعرضوا لالنتقام .4ومن الممارسات الجيدة في هذا
الصدد إلزام كل فرد جديد في المنظمة بالتوقيع على
ّ
إقرار بأنه أطلع على مدونة السلوك األخالقي وفهم
مضمونها.
وبالنسبة للمؤسسات التي تتعرض لمجموعة أوسع
من مخاطر الفساد واالحتيال ،سيكون من المفيد
إضفاء الطابع الرسمي على مختلف تدابير تخفيف
المخاطر ووضعها ضمن برنامج شامل ،مثل “برنامج
مكافحة الفساد” أو “برنامج إدارة مكافحة االحتيال”
أو “برنامج النزاهة”.

 -4إدارة مخاطر االحتيال في النشاط التجاري :دليل عملي ،معهد مراجعي
الحسابات الداخليين ،والمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين
وجمعية محققي االحتيال المعتمدين
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ا 
لام ،والوثائق المنظمة،
والنامج لمكافحة الفساد

وا حتيال   المجال العقاري
تحديد الخطط الممكن تطبيقها
والتقييم الشامل للمخاطر

تصميم وتطبيق ضوابط
الوقاية والكشف

رصد ا متثال وعمليات
التدقيق والتقييم المستقلة

التحقيق   ا نتهاكات المحتملة
وتنفيذ ا  جراءات التصحيحية

تقييم مخاطر الفساد
واالحتيال في المجال العقاري
تتمثل أولى خطوات مكافحة الفساد واالحتيال
العقاري في تحديد وتقييم المخططات والتطورات
التي قد تحتاج المنظمة إلى محاصرتها .ويجب إجراء
تقييم دوري لمدى العرضة للمخاطر ،مع ضرورة
أن يتم التقييم بطريقة منظمة ومنهجية  .ويمكن
للمنظمة تحديد وتقييم مخاطر الفساد واالحتيال في
المجال العقاري كجزء من التقييم الشامل لمخاطر
المنظمة ككل ،أو عبر إجراء تقييم مستقل ،على أن
يشتمل التقييم على تحديد مكامن الفساد واالحتيال
ّ
وهويات الجناة المحتملون.
المتوقعة مجال العقارات
ً
وبناء على ذلك ،ينبغي على تدابير الضوابط أن
ترصد مخططات الفساد واالحتيال العقاري بشكل
متواصل ،وكذلك األفراد داخل وخارج المنظمة
الذين يحتمل ضلوعهم في كل مخطط .وينبغي ،في
حالة المخططات التآمرية ،5تعزيز الضوابط الوقائية
من خالل التحقيقات ،ألن التآمر يؤدي إلى تقليص
فعالية التدابير الوقائية األخرى القائمة على الفصل
6
بين مختلف المهام في المنظمة.

عناصر تقييم المخاطر
الفساد واالحتيال هي أعمال متعمدة يسعى مرتكبوها
عادة إلى التستر عليها ومنع كشفها .وبالتالي ،يحتاج
 -5المخطط التآمري هو مخطط ينفذه شخصان أو أكثر يعملون بالتعاون
ً
معا.

فريق تقييم الفساد واالحتيال إلى التفكير بشكل
منطقي من أجل التنبؤ بسلوك الجناة المحتملين،
ّ
وهو تفكير يتطلب التحلي بعقلية متشككة ،كما يعد
ً
ً
ً
أيضا أسلوبا مهما في تصميم إجراءات خاصة للكشف
عن الفساد واالحتيال ال يتوقعها المخالفين .ويتضمن
هذا التفكير المنطقي طرح أسئلة معينة ،مثل:
كيف يمكن للشخص الفاسد أو المحتال استغالل
موقعه و/أو سلطته للتكسب غير المشروع؟
▪كيف يمكن لمرتكب المخالفة أن يستغل نقاط
الضعف في إجراءات حيازة األصول أو نظام
الضوابط؟
▪كيف يمكن لمرتكب المخالفة تجاوز الضوابط أو
التحايل عليها؟
▪ما الذي يمكن لمرتكب المخالفة أن يفعله
للتستر على التصرف الفاسد أو االحتيالي؟
▪في ضوء هذه النقاط ،يشتمل تقييم مخاطر
الفساد واالحتيال في المجال العقاري بشكل عام
على العناصر األساسية التالية:

▪تحديد المخاطر المتأصلة لوقوع الفساد
واالحتيال في المجال العقاري  -جمع البيانات
واستخدام بصيرة الفريق الجماعية وتقديره

 -6إدارة مخاطر االحتيال في النشاط التجاري :دليل عملي ،معهد مراجعي
الحسابات الداخليين ،والمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين
وجمعية محققي االحتيال المعتمدين
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ومالحظته وخياله للكشف عن مواطن مخاطر
الفساد واالحتيال العقاري التي قد تنطبق على
ظروف المنظمة .وتتضمن هذه العملية النظر
في جميع أنواع مخططات االحتيال والفساد في
مجال العقارات :األساليب والمحفزات والفرص
المتوفرة الرتكاب الفساد أو االحتيال.
▪تقييم الفرص ومكامن الضعف من حيث
القدرات والمحفزات ونقاط الضعف الكامنة
في الضوابط ،مما قد ّ
يسهل ارتكاب الفساد أو
االحتيال .تقييم العواقب المترتبة على السالمة
الشخصية والوضع المالي والسمعة والثقافة
الداخلية إذا تم تنفيذ مخطط فساد أو احتيال.

▪إعطاء األولوية للمخططات التي تم تحديدها
ً
وذلك استنادا إلى نتائج التقييم ،وتحديد
االستجابات الالزمة ً
بناء على األولويات وتحليل
التكلفة-المنافع بخصوص مختلف تدابير
تخفيف المخاطر ذات الصلة.

الفرصة/مكمن الضعف
مرتفعة جداً
مرتفعة
متوسطة
منخفضة
منخفضة جداً

إطار تقييم المخاطر
يجب على المنظمة تطبيق إطار عمل لتوثيق تقييم
مخاطر الفساد واالحتيال العقاري بها .ويعد اإلطار
ً
المبين أدناه نسخة معدلة من إطار قام بإعداده
مكتب المدقق العام في النروي ــج ،حيث يوضح
طريقة تطبيق مختلف التدابير المعنية بتحديد
المخاطر ذات الصلة ومن ثم ومن ثم تقييمها
واالستجابة لها من خالل نهج ُمنظم ُ
ومهيكل.
يتكون هذا اإلطار من صحيفتين :صحيفة فرعية
وصحيفة رئيسية.
الخطوة  :1إدراج جميع مخاطر ومخططات الفساد
واالحتيال في المجال العقاري في الصحيفة الفرعية
الخطوة  :2تقييم المخاطر والمخططات فيما يتعلق
بالفرص ومكامن الضعف  .ويمكن في هذا السياق
استخدام مقياس الترجيح التالي المكون من خمس
نقاط:

الفرص ومكامن الضعف لمخطط الفساد أو االحتيال في المجال العقاري في
المنظمة مرتفعة جداً
الفرص ومكامن الضعف لمخطط الفساد أو االحتيال في المجال العقاري في
المنظمة مرتفعة
الفرص ومكامن الضعف لمخطط الفساد أو االحتيال في المجال العقاري في
المنظمة متوسطة
الفرص ومكامن الضعف لمخطط الفساد أو االحتيال في المجال العقاري في
المنظمة منخفضة
الفرص ومكامن الضعف لمخطط الفساد أو االحتيال في المجال العقاري في
المنظمة منخفضة جداً

Score
5
4
3
2
1

الشكل  :2مقياس الفرص ومكامن الضعف

الخطوة  :3تقييم العواقب على السالمة الشخصية،
والوضع المالي ،والسمعة والثقافة الداخلية ،في
حالة تنفيذ المخطط .وفيما يلي شرح مختلف أنواع
العواقب:

6

السالمة الشخصية :تقييم المخاطر على السالمة
الشخصية في حالة تنفيذ المخطط  .إلى أي مدى
سيؤدي الفساد أو االحتيال إلى تعريض صحة
وسالمة األفراد للخطر؟

الوضع المالي :تقييم الخسائر المالية في حالة
تنفيذ المخطط .إلى أي مدى سيقلل العمل الفاسد
أو االحتيالي من الفعالية أو الكفاءة؟ هل سيكون
للمخطط أثر سلبي على جودة النتائج المتحققة
(مثل جودة مشاري ــع البناء)؟

الثقافة الداخلية :هل سيؤدي الفساد أو االحتيال
إلى إثارة السخط و /أو الخوف و /أو النزاعات بين
الموظفين؟ إلى أي مدى سيكون له أثر سلبي على
الوضع األخالقي أو الروح المعنوية بشكل عام في
المنظمة؟

السمعة :تقييم العواقب للمنظمة عند انكشاف
الفساد أو االحتيال أمام عامة الجمهور .إلى أي مدى
سيضر المخطط بثقة الجمهور في المنظمة؟

يمكن استخدام مقياس الترجيح التالي المكون من
خمس نقاط بغرض تقييم هذه العواقب:

العواقب
مهمة جداً
مهم
متوسطة
منخفضة
غير مهمة
الشكل  :3مقياس العواقب

سيكون للمخطط تأثير سلبي كبير على صحة وسالمة الموظفين و/أو الوضع المالي
للمنظمة و/أو سمعتها و/أو ثقافتها الداخلية .سيكون مستوى أ
الضرار عالياً جداً.
سيكون للمخطط تأثير سلبي مهم على صحة وسالمة الموظفين و/أو الوضع
المالي للمنظمة و/أو سمعتها و/أو ثقافتها الداخلية .سيكون مستوى أ
الضرار عالياً
جداً.
سيكون للمخطط تأثير سلبي على صحة وسالمة الموظفين و/أو الوضع المالي
للمنظمة و/أو سمعتها و/أو ثقافتها الداخلية .سيكون مستوى أ
الضرار معتدالً.
سيكون للمخطط تأثير سلبي على صحة وسالمة الموظفين و/أو الوضع المالي
للمنظمة و/أو سمعتها و/أو ثقافتها الداخلية .سيكون مستوى الضرر منخفضاً.
سيكون للمخطط تأثير سلبي على صحة وسالمة الموظفين و/أو الوضع المالي
للمنظمة و/أو سمعتها و/أو ثقافتها الداخلية .سيكون مستوى أ
الضرار غير مهم.

الخطوة  :4يتم تصنيف مرتبة خطورة المخططات،
وبالتالي ترتيب األولويات ،بمقارنة نتيجة المعادلة
الحسابية التالية لكل مخطط:
مرتبة المخطط = ف × ع

المجموع
بعد الترجيح مخطط الفساد أو االحتيال في المجال
العقاري
والحساب
مثال :مسؤول بوزارة الدفاع في منصب صنع
25
القرار يتلقى ويقبل عرضاً بمكافأة نقدية ،أو في
شكل سلع أو خدمات أو وظيفة ،من شركة
إنشاءات خاصة للتأثير على القرار بمنحها عقد
لبناء مبنى إداري جديد للقوات المسلحة
[وصف المخطط س]
16
[وصف المخطط ص]
6
الشكل  :4الصحيفة الفرعية

الدرجة
5
4
3
2
1

حيث قيمة “ف” تساوي درجة “الفرصة  /موطن
الضعف” ،وقيمة ”ع” تساوي أعلى درجة تحصل
عليها أي من العواقب األربــع  .وتكون الصحيفة
الفرعية على النحو التالي:
العواقب

الفرصة/
موطن
الضعف
5

السالمة
الشخصية

الوضع
المالي

السمعة

3

4

5

4

4
2

2
2

4
3

4
3

3
3

الثقافة
الداخلية

7

ُ
بعد استكمال الصحيفة الفرعية ،تنقل المخططات/
المخاطر إلى الصحيفة الرئيسية  .ويتم استخدام
التصنيفين “أولوية عالية” أو “أولوية منخفضة”
فقط عند تحديد أولويات المخططات/المخاطر في
الصحيفة الرئيسية.
ويتحدد التصنيف على أساس المرتبة التي خلصت
إليها الصحيفة الفرعية ،ومن الضروري تحديد
ا لمجموع ( من عمود « ا لمجموع بعد ا لترجيح
والحساب») الذي يقرر هل األولوية عالية أم
منخفضة  .وتكون الصحيفة الرئيسية ،المتضمنة
المخطط النموذجي الوارد في الصحيفة الفرعية
أعاله (نفترض في مثال هذا التمرين أن جميع
مخاطر الفساد/االحتيال
ماذا
الشرح :وصف موجز
للمخاطر .يجب أن أسعى
لوضع المخاطر/المخطط
في فئة مناسبة (مثل فئة
"الرشوة").

المخطط
َمن/كيف
وصف مفصل للمخطط ،بما
في ذلك أسلوبه والمتورطين
فيه .اشرح كيف يمكن
للمخطط أن يتم.

إجراءات الصفقات العقارية
 -1تشييد المباني الجديدة
مثال :مسؤول بوزارة الدفاع
رشوة مسؤول حكومي
في مركز صنع القرار يتلقى
ويقبل عرضاً بتقديم مكافأة
نقدية أو في شكل سلع أو
خدمات أو وظيفة ،من شركة
إنشاءات خاصة للتأثير على
منحها عقد لبناء مبنى إداري
جديد للقوات المسلحة
[وصف المخطط ص]
[اسم المخاطر  -وفئة
المخطط ص]
[اسم المخاطر  -وفئة
المخطط ع]
الشكل  :5الصحيفة الرئيسية
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[وصف المخطط ع]

المخططات التي تحقق مجموع أعلى من  15درجة
تمنح أولوية عالية) ،بالصيغة والمحتوى التاليين:

مخططات الفساد أو االحتيال
في المجال العقاري
يمكن توقع العديد من مخططات الفساد واالحتيال
في المجال العقاري في قطاع الدفاع الوطني .ومن
الواضح أن مدى التعرض للمخاطر سوف يتفاوت
حسب تنوع المنظمات والدول .لذا نستعرض فيما
يلي قا ئمة ببعض ا لمخططا ت وا لسينا ريوها ت
الشائعة بغرض التوعية والتعلم:
عالمات التحذير

الدارة
إجراءات إ

وصف خصائص أو "أعراض"
المخطط ،بما في ذلك
المؤشرات التي يجب التنبه
لها من أجل كشف المخطط.

الضوابط/الجراءات
أوصاف
إ
المعتمدة بالفعل أو
المطلوب العمل بها من أجل
تقليص المخاطر.

التناقض بين الراتب وأسلوب يتوفر خط ساخن للمبلغين
المعيشة ،أو تغير مفاجئ في عن المخالفات .ويجري تنفيذ
طريقة العمل أو السلوك،
برنامج تدريبي بشأن النزاهة
أ
وطفرة "مدهشة" في المسار والخالقيات المهنية .ومن
المهني ،وتغيير مفاجئ في
الجراءات
الضروري تحسين إ
الموردين.
سلوك
الروتينية إلبالغ الشرطة
ِّ
بالمخالفات.
[عالمات التحذير المرتبطة
بالمخطط ع]

[عالمات التحذير المرتبطة
بالمخطط ع]

[عالمات التحذير المرتبطة
بالمخطط ع]

[عالمات التحذير المرتبطة
بالمخطط ع]

▪المخطط  - 1يستغل أحد كبار صناع القرار في
قطاع الدفاع منصبه لشراء قطعة أرض يبيعها
كيان تابع لقطاع الدفاع بسعر أقل بكثير من
قيمتها السوقية الحقيقية.

أو خدمات و/أو وظيفة ،ويقبلونها من شركات
مقاوالت خاصة للتأثير على منحها عقود إنشاء
مباني أو هدم منشآت لحساب كيانات قطاع
الدفاع.

▪المخطط  - 2يمتلك أحد صناع القرار في قطاع
الدفاع قطعة أرض في موقع مناسب الستخدام
الوحدات العسكرية ،بينما يحتاج كيان من
كيانات قطاع الدفاع إلى قطعة أرض بغرض
إنشاء قاعدة عسكرية جديدة ،فيؤثر صانع
القرار على عملية الشراء بحيث يشتري هذا
الكيان أرضه بسعر أعلى بكثير من سعر السوق.

▪المخطط  - 4صناع القرار في قطاع الدفاع
يطلبون ويحصلون على مكافآت في صورة نقد
و/أو بضائع و/أو خدمات (مثل خدمات تشييد
منازل خاصة لهم) و/أو وظيفة من شركات
مقاوالت خاصة بغرض أجل التأثير على منحها
عقود إنشاء مباني أو هدم منشآت لحساب
كيانات قطاع الدفاع.

▪المخطط  - 3صناع القرار في قطاع الدفاع
ً
ّ
يتلقون عروضا في صورة نقد و/أو بضائع و/

▪المخطط  - 5صناع القرار في قطاع الدفاع،
ً
يتلقون عرضا ويقبلونه ،بمكافآت في صورة نقد

أ
الولوية

الفرصة/موطن الضعف

يتم تحديد أولوية عالية/
منخفضة على أساس التقييم
والتصنيف في الصحيفة
الفرعية.

عرض عام للتقييم وشرحه
في الصحيفة الفرعية.

مرتفعة

يملك العديد من مسؤولي
وزارة الدفاع توكيالت واسعة
النطاق للدخول في عقود
مربحة مع شركات مقاوالت.
وتوجد حالياً ثغرات في
الضوابط الالزمة للكشف عن
أ
الخطاء ومعالجتها.

مرتفعة

[تقييم الفرص/مكامن
الضعف للمخطط ص]

منخفضة

[تقييم الفرص/مكامن
الضعف للمخطط ع]

العواقب المترتبة على
المنظمة
الوصف يستند إلى التقييم
في الصحيفة الفرعية.
والتعليق على العواقب
الرئيسية.

إجراءات المراجعة
الحسابية
حدد إجراءات المراجعة
الفادة
المحاسبية التي يمكن إ
منها في حالة إجراء المراجعة
داخلياً.

خسائر مالية مترتبة على
مراجعة تدابير الفصل بين
سداد القوات المسلحة لتكلفة المهام الوظيفية .وحصر
مفرطة مقابل أعمال البناء.
العالقات بين شركات
سوف تتدهور ثقة دافعي
المقاوالت وصناع القرار
الضرائب في وزارة الدفاع.
الرئيسيين في وزارة الدفاع.
ومن المتوقع تقويض حوافز إجراء تحقيقات سرية بشأن
الموظفين.
أسلوب حياة صناع القرار
الرئيسيين في وزارة الدفاع.
[إجراءات المراجعة ذات
[العواقب إذا تم تنفيذ
الصلة بالمخطط ع]
المخطط ص]
[العواقب إذا تم تنفيذ
المخطط ع]

[إجراءات المراجعة المحاسبية
ذات الصلة بالمخطط ع]
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و/أو بضائع و/أو خدمات و/أو وظيفة ،وذلك
من شركات خدمات من القطاع الخاص من
أجل التأثير على منحها عقود صيانة وغيرها من
خدمات إدارة المرافق لحساب كيانات قطاع
الدفاع.
▪المخطط  - 6صناع القرار في قطاع الدفاع،
يطلبون ويحصلون على مكافآت في صورة نقد
و/أو بضائع و/أو خدمات و/أو وظيفة ،وذلك
من شركات خدمات من القطاع الخاص من
أجل التأثير على منحها عقود صيانة و/أو توريد
وغيرها من خدمات إدارة المرافق لحساب
كيانات قطاع الدفاع.
▪المخطط  - 7الموظفون المعنيون بتخصيص
المساكن ألفراد القوات المسلحة يطلبون
ويتلقون مكافآت في شكل نقود أو سلع أو
مزايا لمنح شقق/منازل جذابة أو نادرة ألفراد
محددين.
▪المخطط  - 8تتعاقد مجموعة ضيقة من صناع
القرار المعنيين بشراء الخدمات العقارية ،مثل
تشييد وخدمة المنشآت ،مع شركات يكونوا في
الواقع مالكها األصليين.
ً
▪المخطط  - 9موظفون (مثال في إدارة
المشتريات أو المحاسبة) يستولون على المال
عن طريق ما يلي:
•تأسيس شركات وهمية لبيع خدمات
عقارية ،مثل التشييد أو خدمة المنشآت،
ثم يسددون فواتير لها ،أو
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•دفع فواتير مضخمة أو وهمية مقابل
خدمات عقارية ،أو
•يدفعون فواتير لخدمات عقارية لم يتم
تأديتها.
▪المخطط  - 10يستولي صناع القرار والموظفين،
بالتواطؤ مع البائعين أو أطراف ثالثة ،على المال
عن طريق:
•دفع فواتير مضخمة أو وهمية مقابل
خدمات عقارية ،أو
•دفع فواتير لخدمات عقارية لم تتم تأديتها،
أو
•استخدام المباني أو األراضي التي يمتلكها
قطاع الدفاع لتحقيق مكاسب شخصية
(مثل تأجير مستودع يملكه قطاع الدفاع
إلى شركة خاصة واالحتفاظ بإيراد اإليجار
ً
بالكامل أو جزئيا).
▪المخطط  - 11المسؤولون الذين يملكون
معلومات سرية بشأن مباني قطاع الدفاع وغيرها
من األصول يبيعون هذه المعلومات إلى سلطات
أجنبية أو أطراف أخرى.
▪المخطط  - 12يحصل موظف مسؤول عن
مشاري ــع البناء على مكافآت من شركة بناء
مقابل السماح لها باستغالل مشروع بناء جديدة
كوسيلة لغسيل األموال.

ا 
لام ،والوثائق المنظمة،
والنامج لمكافحة الفساد

وا حتيال   المجال العقاري
تحديد الخطط الممكن تطبيقها
والتقييم الشامل للمخاطر

تصميم وتطبيق ضوابط
الوقاية والكشف

رصد ا متثال وعمليات
التدقيق والتقييم المستقلة

التحقيق   ا نتهاكات المحتملة
وتنفيذ ا  جراءات التصحيحية

الضوابط الالزمة لمنع الفساد واالحتيال
في المجال العقاري والكشف عنهما ومعالجتهما
االستجابة لمخاطر الفساد
واالحتيال في المجال العقاري
يتفاوت مدى قبول المخاطر من منظمة إلى أخرى.
فعادة ما تسعى المنظمات الرائدة المعرضة لمخاطر
الفساد واالحتيال في المجال العقاري إلى تطبيق
برامج قوية لمكافحة الفساد واالحتيال ،بما يعني
تصميم وتنفيذ ضوابط تعمل على تقليص المخاطر
المعنية بطريقة كفؤة وفعالة .بيد أن ذلك ال يعني
تطبيق جميع الضوابط الممكنة ،بل المقصود هو
اتباع نهج جيد التنظيم ودقيق االستهداف (واالبتعاد
ُ
عن النهج غير المنظمة أو العشوائية) ،وتطبيق
ضوابط فعالة تحقق أقصى فائدة ممكنة في ظل
تكلفة الموارد الالزمة  .7فالهدف العام هو الحصول
على فوائد للضوابط تتجاوز تكلفتها  .8وبشكل عام،
تتكون الضوابط الداخلية من السياسات واإلجراءات
والممارسات والهياكل التنظيمية التي يتم اعتمادها
للحد من المخاطر على المنظمة.
وعادة ما يتم تصنيف الضوابط الداخلية تحت البنود
التالية :ضوابط وقائية ،وضوابط كشفية ،وضوابط
عالجية  .وفي سياق هذا الدليل ،فإن الضوابط
 -7إدارة مخاطر االحتيال في النشاط التجاري :دليل عملي ،معهد ُمراجعي
الحسابات الداخليين ،والمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين
وجمعية محققي االحتيال المعتمدين.
 -8إدارة مخاطر االحتيال في النشاط التجاري :دليل عملي ،معهد مراجعي
الحسابات الداخليين ،والمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين
وجمعية محققي االحتيال المعتمدين.

الوقائية تشمل السياسات واإلجراءات والتدريبات
واالتصاالت التي تمنع وقوع الفساد واالحتيال في
المجال العقاري ،في حين تركز الضوابط الكشفية
على األنشطة واألساليب التي من شأنها الكشف عن
حاالت الفساد أو االحتيال واإلبالغ عنها ،وتشمل
الضوابط العالجية التدابير الالزمة للحد من تأثير
األفعال الفاسدة أو االحتيالية التي تم كشفها،
وتحديد كيف وقعت هذه األفعال ،وكيف يمكن
تفادي حدوثها في المستقبل.

الوقاية
تدابير الوقاية هي التدابير األكثر استباقية لمكافحة
الفساد واالحتيال .وتشمل عناصر الوقاية المتعددة
كل من :اإلفصاح عن تضارب المصالح ،وإجراءات
الموارد البشرية ،وإمكانية حصول الجمهور على
المعلومات غير السرية ،وإجراءات العناية الواجبة
للتدقيق في نزاهة البائعين والشركاء ،والفصل بين
المهام الوظيفية وحدود الصالحيات ،ومختلف
اإلجراءات المطبقة على مستوى المعامالت المفردة.

الفصاح عن تضارب المصالح
إ
قد يؤدي تضارب المصالح إلى اتخاذ قرارات ال
تخدم مصلحة المنظمة ،حيث قد تؤثر االعتبارات
الشخصية على صياغة األحكام وصنع القرارات .
وعلى الرغم من أن النوايا قد تبدو مشروعة ،فإن
ً
مظهر تضارب المصالح قد يبدو مخالفا في حد
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ذاته .وعادة ما تكون حاالت تضارب المصالح على
اختالفها من أ كبر مخاطر االحتيال في المجال
العقاري ،وبالتالي فإنه من الضروري اعتماد آلية
يمكن من خاللها للمديرين والموظفين والمقاولين
اإلفصاح عن تضارب المصالح المحتمل أو الفعلي.
ً
وبمجرد اإلفصاح داخليا عن هذا التضارب ،يجب
إخضاعه للتقييم بواسطة إدارة الشؤون القانونية
أو أي جهة أخرى مؤهلة وموضوعية .وتتوفر عدة
مسارات التخاذ القرار الصائب بشأن تضارب
المصالح:
ً
▪االستنتاج بأن هناك في الواقع تضاربا في
المصالح والطلب من الفرد المعني إنهاء نشاطه
المخالف أو ترك المنظمة.
▪قبول اإلفصاح الداخلي واالستنتاج بعدم وجود
تضارب في المصالح في الموقف المفصح عنه.
▪االستنتاج بأن تضارب المصالح احتمال وارد،
ومن ثم يتم فرض قيود محددة على الفرد المعني
بغرض إدارة المخاطر التي تم تحديدها وضمان
إزالة فرص نشوء التضارب.

إجراءات الموارد البشرية
يجب أن تكون اإلجراءات التالية لمنع الفساد
ً
واالحتيال جزءا ال يتجزأ من إجراءات الموارد البشرية
في المنظمة.

▪إجراء تدقيق الخلفية

تكمن خطورة مخاطر الفساد واالحتيال بأي
منظمة في األشخاص الذين يتم تعيينهم وترقيتهم
إلى مناصب الثقة والسلطة .ولهذا ،فإنه من المهم
التعرف على أي التدريب على مكافحة الفساد
والغش والتوعية بها.

▪التدريب على مكافحة الفساد والغش
والتوعية بها
تشير التجربة إلى ضرورة بذل الجهد والوقت
الالزمين لبناء الوعي الكافي داخل المنظمة
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فيما يتعلق بأهدافها في مجال مكافحة الفساد
وا الحتيا ل  .وبا لتا لي  ،فإ ن تكرا ر ا لتد ريب
وأنشطة التوعية أمر ضروري لضمان أن االلتزام
ً
ً
بمكافحة الفساد واالحتيال أصبح أمرا معروفا
ً
ومعموال به في جميع أركان المنظمة  .كذلك
يجب تقديم معلومات وتدريبات متخصصة
للمسؤولين في مجال العقارات لكي يفهموا
المعايير األخالقية المتوقعة منهم وأنواع الفساد
واالحتيال المحتملة في المجال العقاري .عالوة
على ذلك ،يجب توفير اإلرشادات الوافية حول
كيفية حل المعضالت األخالقية التي تواجههم.
ويمكن في هذا الصدد االستفادة من كتيب
مختصر لمساعدة الموظفين في استكشاف
التحديات الناشئة عن تفاعالتهم مع الموردين.

▪حوارات الموظفين وتقييم األداء

ً
ً
تتضمن إدارة األداء جانبا مهما يتعلق بتقييم
سلوك وأداء الموظفين ،باإلضافة إلى كفاءتهم
في العمل .فاألفراد عادة ما يريدون تلقي االعتراف
بكفاء ا تهم وا لمكا فأ ة على أ د ا ئهم ا إليجا بي
ونجاحهم  .ولتفادي المشاكل في هذا الصدد،
فإنه من المهم إجراء التقييم المنتظم والمنصف
ألداء الموظفين مع إفادتهم بالمالحظات عليه
بالتوقيت المناسب وبطريقة بناءة ،حيث أن
الموظف قد يعتبر سلوكه المخالف أو االحتيالي
ً
مبررا إذا لم تلقى جهوده وإنجا زاته االعتراف
المالئم ،وخاصة إذا تجاوزته حركة الترقيات .9
ً
وكذلك ،يمكن لحوار الموظفين أن يشمل استبيانا
ً
عاما لموظفي المنظمة.

▪إجراء مقابالت نهاية الخدمة

يمكن تعزيز جهود الوقاية والكشف من خالل
إجراء المقابالت المنتظمة للموظفين الذين تم
إنهاء خدمتهم أو استقالوا ،حيث قد تكشف
هذه المقابالت عن مشاكل متعلقة بنزاهة اإلدارة
وغيرها من العناصر اإلشكالية في ثقافة المنظمة
وممارساتها.
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حصول الجمهور على المعلومات
المصنفة غير ِس ِّرية
يعتبر اإلعالن العام عن أصول قطاع الدفاع العقارية
ً
ً
المعروضة للبيع إجر ًاء وقائيا هاما للحد من مخاطر
الظواهر المخالفة ،مثل انخفاض أسعار الصفقات أو
تقليص عدد مقدمي العروض.

إجراءات العناية الواجبة للتدقيق في نزاهة
البائعين والشركاء

ً
يجذب قطاع العقارات في جميع أنحاء أوروبا عددا
ً
ً
كبيرا نسبيا من الالعبين ذوي المعايير األخالقية
المتدنية ،ومن الضروري بالتالي تطبيق إجراءات
العناية الواجبة عند اختيار بائعي ومشتري األراضي،
ومقاولي البناء ،وغير ذلك من مقدمي الخدمات ذات
الصلة بالعقارات .وتنطوي إجراءات العناية الواجبة
للتدقيق في النزاهة على تجميع المعلومات الالزمة
لتكوين صورة واضحة عن مخاطر النزاهة والفساد
المرتبطة بأطراف ثالثة.

الفصل بين المهام الوظيفية
وحدود الصالحيات

ً
ً
ّ
يعد الفصل بين المهام الوظيفية عنصرا أساسيا من
الضوابط الداخلية التي تمنع وتكشف المخالفات،
وذلك من خالل تكليف أفراد منفصلين بواجبات
بدء المعامالت وتسجيلها وحيازة األصول  .وفيما
يتعلق بالعقارات ،تشمل المهام الوظيفية التي ينبغي
الفصل بينها ما يلي:
▪حيازة األصول (إدارة المباني وما إلى ذلك).
▪األذونات/الموافقات (فيما يخص العقود،
والمدفوعات ،وما إلى ذلك ،وكذلك تقييم
األصول).
▪تسجيل المعامالت (المدفوعات ،والمحاسبة،
الخ).

تتقلص فرص االحتيال عندما يتناسب مستوى
صالحيات الفرد مع مستوى مسؤولياته  .ويمكن
الختالل التوازن بين الصالحية والمسؤولية أن يؤدي
إلى االحتيال ،خاصة في حالة غياب تدابير الضوابط
والفصل بين المهام الوظيفية.10

الجراءات المطبقة على مستوى
إ
المعامالت المفردة
يمكن لمراجعة أنواع معينة من المعامالت أن يساعد
ً
ً
أيضا في منع الفساد واالحتيال .ونظرا ألن الكثير من
برامج الفساد واالحتيال تشتمل على استخدام كيانات
أو أفراد من خارج المنظمة ،فإنه من الضروري إجراء
عمليات التدقيق قبل تسجيل الموظفين والبائعين
والزبائن الجدد في أنظمة المحاسبة وما شابهها (وهم
في سياق هذا الدليل عبارة عن الجهات التي تشتري
وتؤجر األراضي والمباني) .وعالوة على ذلك ،يتوجب
مراجعة المعامالت التي تتم مع أطراف أفصحت عن
احتمال تضارب مصالحها .وتشمل األسئلة المتعلقة
بالضوابط ما يلي:
▪هل لدينا وثائق كافية تثبت أن الموظف أو البائع
ً
الجديد حقيقي وليس وهميا؟
▪هل تتطابق أي من البيانات الرئيسية (مثل
العنوان و/أو الحساب المصرفي) للبائع أو العميل
الجديد مع البيانات األساسية لموظف حالي؟
▪هل تعتبر الصفقة مع الطرف المعني مقبولة (تم
اإلفصاح عنها في سجل المصالح)؟
▪هل عنوان التسليم مشابه لعنوان أحد
الموظفين؟
▪هل يطلب البائع السداد على حساب مصرفي
في مالذ ضريبي؟
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مراجعي الحسابات الداخليين ،والمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين
المعتمدين وجمعية محققي االحتيال المعتمدين

13

الكشــف

خطوط ساخنة للمبلغين

يعتبر توفر ضوابط فعالة وظاهرة للكشف عن
المخالفات من أقوى العوائق أمام السلوك الفاسد
واالحتيالي .والهدف من ضوابط الكشف هو تحديد
ً
ما إذا كان الفساد واالحتيال يحدث حاليا أو حدث
في الماضي .ويجب أن تعكس أنواع ضوابط الكشف
المطبقة تلك المخططات والمخاطر المحتملة
التي تم تحديدها في المؤسسة .كما يجب أن تكون
أساليب الكشف مرنة وقابلة للتكييف والتعديل
المستمرين لمواكبة المخاطر المتغيرة بطبيعتها .
وتشتمل أهم أساليب الكشف على آليات لإلبالغ
من مجهولين (الخط الساخن) ،وضوابط اإلجراءات،
ً
وإجراءات الكشف االستباقي المصممة خصيصا
للكشف عن النشاط الفاسد واالحتيالي.

نحن نعلم أن البالغات من مجهولين هي أكثر الطرق
ً
شيوعا في الكشف عن حاالت االحتيال ،حيث تمثل
ً
 %39من إجمالي الحاالت وفقا لد راسة االحتيال
حول العالم سنة  .11 2016ومع ذلك ،ال تنطبق هذه
القاعدة على جميع المنظمات ،إذ خلصت الدراسة
إلى أن البالغات من مجهولين كشفت عن %47.3
من مخططات االحتيال في المنظمات التي لديها
خط ساخن للبالغات ،ولكن هذه النسبة كانت %28
في المنظمات التي ليس لديها خط ساخن .ويستدل
من ذلك على أن الخط الساخن يمكن أن يوفر وسيلة
فعالة للكشف عن مخططات االحتيال  .ويوضح
الشكل أدناه أن المبلغين عن المخالفات يستخدمون
آليات مختلفة لإلبالغ ،ويمكن للمنظمات االستفادة
من توفير قنوات متعددة لإلبالغ عن الفساد
واالحتيال:
 -11تقرير جمعية محققي االحتيال المعتمدين إلى الدول األعضاء بشأن
االحتيال واالستغالل في المجال المهني.
خط هاتفي ساخن

نموذج على اإلنترنت
رسالة بالبريد /استمارة
وسائل أخرى

آلية اإلبالغ الرسمية المستخدمة

البريد اإللكتروني

فاكس
نسبة البالغات من مجهولين

الشكل  :6آلية اإلبالغ الرسمية المستخدمة من قبل المبلغين عن المخالفات ()ACFE Global fraud survey 2016

يجب أن يكون الموظفون على ثقة في إجراءات
اإلبالغ لكي تحقق فعاليتها ،حيث يتعين التعامل مع
بالغات المبلغين عن المخالفات بسرية تامة ومهارة
عالية .وعالوة على ذلك ،ينبغي أن تتميز آلية اإلبالغ
بالشفافية وسهولة االستخدام ،مع توفير المعلومات
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حول طريقة معالجة البالغات ،والجهة القائمة
بالمعالجة ،وكيفية حماية المبلغين من االنتقام .كما
يجب أن يقوم على إدارة الخط الساخن موظفون
على درجة عالية من التدريب ويتمتعون بخبرة كبيرة
ً
من التعامل مع هذه الحاالت ويشغلون مناصبا

ً
مستقلة في المنظمة .وأخيرا ،يجب أن تعمل آليات
اإلبالغ على تسهيل البالغات الواردة من مجهولين.

الجراءات
ضوابط إ

ً
تشتمل ضوا بط ا إلجراء ا ت ا لمصممة خصيصا
للكشف عن النشاط الفاسد واالحتيالي ،وكذلك
عن األخطاء ،على كل الضوابط التالية :التسويات
ا لمحا سبية  ،وا لمرا جعا ت ا لمستقلة  ،وعمليا ت
التفقد  /الجرد المادي ،والتحليالت ،والمراجعة
المحاسبية  .وفيما يلي ضوابط اإلجراءات األكثر
مالءمة في سياق العقارات:
▪التسويات المحاسبية :مقابلة عقود البيع/الشراء
الخاصة بقطع األراضي والمباني بنتائج التقييم/
التثمين المستقل ،ومقابلة فواتير المشتريات
والمبيعات والتأجير وشراء السلع والخدمات
بالعقود المبرمة بشأنها ،ومقابلة فواتير
اإلنشاءات وخدمات الصيانة بالتقدم/اإلنجاز
الفعلي للعمل.
▪المراجعات المستقلة :حساب القيمة السوقية
لقطع األراضي والمباني واإليجارات بواسطة
خبراء مستقلين ،وتقييم حالة المباني بواسطة
خبراء مستقلين ،وتقييم ميزانيات مشاري ــع البناء
بواسطة خبراء مستقلين.

إجراءات الكشف االستباقي
باإلضافة إلى ضوابط اإلجراءات الكاشفة ،يمكن
لبعض ا لمنظما ت ا الستخد ا م ا لفعا ل لتحليل
البيانات ،وتقنيات المراجعة المحاسبية المستمرة،
وغير ذلك من األدوات التكنولوجية األخرى بغرض
الكشف عن النشاط الفاسد واالحتيالي  .والشرط
األساسي لتطبيق هذه اإلجراءات هو ارتفاع مستوى
رقمنة عمليات الشراء والمحاسبة.

ا 
لام ،والوثائق المنظمة،
والنامج لمكافحة الفساد

وا حتيال   المجال العقاري
تحديد الخطط الممكن تطبيقها
والتقييم الشامل للمخاطر

تصميم وتطبيق ضوابط
الوقاية والكشف

رصد ا متثال وعمليات
التدقيق والتقييم المستقلة

التحقيق   ا نتهاكات المحتملة
وتنفيذ ا  جراءات التصحيحية

والجراءات العالجية
التحقيقات إ

▪التفقد/الجرد المادي :جرد أصول المباني بما
في ذلك المنشآت التقنية والتركيبات الداخلية،
والتفتيش على التقدم في أعمال البناء والصيانة،
والتفتيش على جودة أعمال البناء والصيانة.

من الضروري أن يتم اإلبالغ عن أي انتهاكات أو
انحرافات أو خروقات أخرى للقوانين السارية أو
لمدونة األخالقيات المهنية أو الضوابط الرقابية،
بصرف النظر عن مكان وقوعها في المنظمة ،أو
هوية مرتكبيها ،والتعامل معها في الوقت المناسب.
كما ينبغي فرض عقوبات مالئمة ،واتخاذ اإلجراءات
العالجية الالزمة.

▪المراجعة المحاسبية :يرجى الرجوع إلى القسم 5
في هذا الدليل لالطالع على التفاصيل.

التحقيقات

▪التحليالت :تحليل منظم لتطور أسعار العقارات
واإليجارات وتكاليف خدمات البناء والصيانة
لمواقع مختلفة.

يمكننا تعريف التحقيقات باعتبارها عملية منظمة
لتقصي الحقائق والتبليغ ،وهي تستند عادة إلى
مزاعم أو شبهات حول وقوع تزوير أو سوء تصرف
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أو أي فعل مخالف آخر  12والغرض من التحقيقات
هو الوقوف على الحقائق والكشف عن مسار
األحداث .وتركز التحقيقات على تحليل المسببات
وتقييم ما إذا كانت الجوانب السلبية للحالة المعنية
يمكن إرجاعها إلى الخطأ البشري أو رداءة العمل أو
األفعال المقصودة لتحقيق مكاسب شخصية .وفي
نهاية المطاف ،يكون الهدف من التحقيقات هو
تقييم صحة المزاعم أو الشبهات .ويجب أن تكون
التحقيقات محايدة في بنيتها وأن تبحث عن أدلة
كافية تقيم عليها استنتاجات سليمة .وعلى الرغم من
أن التحقيقات الداخلية ال َ
تلزم بذات القواعد التي
تتقيد بها تحقيقات الشرطة أو المحاكمات ،فإنه من
األفضل مراعاة بعض تلك القواعد .وتوفر االتفاقية
األوروبية لحقوق اإلنسان التوجيهات الالزمة التي
يفضل اتباعها عند إجراء التحقيقات:13
1.الحق في محاكمة عادلة (المادة  :)6على الرغم
من أن التحقيقات ليست محاكمة ،فإن من
الواجب ضمان اتساق إجراءات التحقيق مع
بعض ركائز المحاكمة العادلة:
أ -استقاللية ونزاهة أعضاء فريق التحقيق
وصناع القرار.
ب -افتراض البراءة :تنص االتفاقية األوروبية
لحقوق اإلنسان على أنه ُ
“يفترض أن كل
شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية بريء
ً
حتى تثبت إدانته وفقا للقانون” .ومعنى ذلك
أن التحقيق يجب أال يعلن إدانة أي شخص
بارتكاب جريمة جنائية قبل نظر قضيته أمام
المحكمة ،وأن مدة اختصاص فريق التحقيق
يجب أال تتجاوز مدة طلب تقييم احتمالية
وقوع المخالفة الجنائية.
ج -الحق في الدفاع عن النفس (المعارضة) :إن
ً
مبدأ المعارضة يعني ضمنا أن يكون الشخص
 -12مقدمة عن النظرية والممارسة والتنمية الوظيفية للمحققين العامين
والخاصين (An introduction to theory, practice and career
development for public and private investigators, Whitney D.
.)Gunter and Christopher A. Hertig, 2005
NOU 2009: 9 Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner -13
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المعني على دراية بالحجج التي قد تستخدم
ً
ضده وقادرا على التعليق والرد عليها.
2.الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية (المادة
 )8يحمي األفراد من االضطرار إلى اإلجابة على
ً
األسئلة ذات الطابع الشخصي ،ويضع قيودا على
المعلومات التي يسمح بنشرها (أو اإلفصاح عنها
ً
علنا).

الجراءات العالجية
إ
بعد التحقق من حدوث فساد أو تزوير ،تحتاج
المنظمة المعنية إلى تحديد اإلجراءات الواجب
اتخاذها .وهنا ،يجب أن تكون اإلجراءات المتخذة
مناسبة في ضوء الظروف المحيطة ،وأن تطبق
بشكل متسق على جميع مستويات الهرم الوظيفي،
بما في ذلك اإلدارة العليا ،وأال يتخذ القرار إال بعد
التشاور مع المسؤولين عن مثل هذه القرارات.
ً
تتضمن اإلجراءات المحتملة واحدا أو أ كثر من
اإلجراءات التالية:
▪اإلحالة الجنائية  -عادة ما يتوجب إحالة القضايا
المنطوية على شبهة ارتكاب جريمة جنائية إلى
سلطات إنفاذ القانون .كما أن أجهزة الشرطة
وقوات الشرطة العسكرية تستطيع الحصول
على معلومات أكثر وأن تستعمل موارد إضافية
قد تساعد في القضية .يضاف إلى ذلك أن
اإلحالة للمالحقة الجنائية من شأنها تعزيز األثر
الرادع لجهود المنظمة الرامية إلى مكافحة الفساد
واالحتيال.
▪المقاضاة في المحاكم المدنية  -قد ترغب
المنظمة في بدء اإلجراءات المدنية ضد الجناة
السترداد األموال.
▪اإلجراءات التأديبية  -يمكن لإلجراءات التأديبية
الداخلية أن تشمل إنهاء الخدمة وتعليقها (مع
الحرمان من األجر) ،أو خفض الرتبة أو اإلنذار.

▪التحقيقات الموسعة  -من شأن تحليل
المسببات الجذرية والتحقيقات الموسعة أن
تحدد المخالفات الشبيهة في مواقع أخرى
بالمنظمة.
▪تحسين اإلجراءات  -قد تستطيع المنظمة إعادة
هندسة إجراءات عملياتها بشكل فعال من حيث
التكلفة بغرض تقليص أو محو إمكانية وقوع
تصرفات مشابهة في المستقبل.

▪الضوابط الداخلية العالجية  -تحسين بعض
الضوابط الداخلية بغرض الحد من مخاطر
وقوع تصرفات فاسدة أو احتيالية مماثلة في
المستقبل .ويجب على المنظمة دراسة اآلثار
التي يحتمل أن تترتب على استجابتها ،والرسالة
التي قد تبعث بها إلى عامة الجمهور وأصحاب
المصلحة وغيرهم.14

 -14إدارة مخاطر االحتيال في النشاط التجاري :دليل عملي ،معهد
مراجعي الحسابات الداخليين ،والمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين
المعتمدين وجمعية محققي االحتيال المعتمدين.
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ا 
لام ،والوثائق المنظمة،
والنامج لمكافحة الفساد

وا حتيال   المجال العقاري
تحديد الخطط الممكن تطبيقها
والتقييم الشامل للمخاطر

تصميم وتطبيق ضوابط
الوقاية والكشف

رصد ا متثال وعمليات
التدقيق والتقييم المستقلة

التحقيق   ا نتهاكات المحتملة
وتنفيذ ا  جراءات التصحيحية

المراجعة المحاسبية الفعالة لمعالجة
مخاطر الفساد واالحتيال في المجال العقاري
إن تطبيق قوانين وسياسات وبرامج وضوابط
مكافحة الفساد واالحتيال لن يتحقق بشكل متسق
ومستمر إال إذا تم رصد مدى االمتثال لها .وعادة
ما تكون عمليات المراجعة المحاسبية هي الوسيلة
ً
األ كثر اشتماال وفعالية في اختبار قوة وكفاءة
إجراءات مكافحة الفساد واالحتيال ،ذلك ألن
عمليات المراجعة المحاسبية تعمل كمحفز قوي
يشجع االمتثال للمتطلبات القانون والسياسات
والبرامج ،باإلضافة إلى أن المراجعة تكشف عن أي
ً
مستقبال.
نشاطات مخالفة محتملة وتمنع وقوعها
ومن ا لبد يهي أ ن ا قتناع ا إلنسا ن بأ نه يخضع
للمراقبة وسينكشف أمره إن ارتكب المخالفات
ً
ً
يمثل رادعا قويا ،والعكس صحيح :فغياب المراقبة
ترسل
يوفر للمخالفين الحافز والفرصة  .ومن هناِ ،
عمليات المراجعة المحاسبية لمكافحة الفساد
واالحتيال رسالة قوية مفادها أن اإلدارة تقرن القول
بالفعل وتلتزم بمكافحة االحتيال والفساد .يضاف
إلى ذلك أن عمليات المراجعة المحاسبية ترفع من
مستويات التوعية ،وتقدم التغذية الراجعة بشأن
ً
كفاءة الضوابط ،وكثيرا ما تكشف عن مخاطر
ّ
َ
جديدة كانت مغفلة .كذلك ،يعد اتخاذ اإلجراءات
العالجية استجابة لنتائج المراجعة المحاسبية أحد
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الجوانب المهمة في الحفاظ على حيوية جهود
مكافحة الفساد واالحتيال وتطويرها مواكبة لتطور
العمليات ومخاطرها .ومن المتطلبات األساسية
الالزمة لتحقيق فعالية عمليات المراجعة المحاسبية
لمكافحة الفساد واالحتيال ،أن تتوفر اإلدارة العليا
الداعمة والقادرة على تنفيذ اإلجراءات التصحيحية
المطلوبة في ضوء نتائج المراجعة  .وثمة نقطتان
رئيسيتان يجب التركيز عليهما عند إجراء مراجعة
مخاطر الفساد واالحتيال في المجال العقاري:
▪اختبار االمتثال لمختلف عناصر اإلطار التنظيمي
و/أو البرنامج الذي تم وضعه لمنع وكشف
ومعالجة الفساد واالحتيال في مجال العقارات.
▪االختبار الموضوعي لمدى االمتثال لمتطلبات
منع االنتهاكات المحتملة أو عالمات التحذير.
▪يرد أدناه شرح لإلجراءات العامة المتبعة في
عمليات مراجعة المعامالت العقارية ،وكذلك
اإلجراءات ذات الصلة المتبعة عند مراجعة
اإلجراءات الفرعية المتنوعة التي تتم في المجال
العقاري.

الجراءات العامة للمراجعة المحاسبية
إ
في المعامالت العقارية
ً
تتضمن إجراءات العمل الميداني عموما ما يلي:
▪تحليل ومراجعة اإلطار التنظيمي و/أو البرنامج
المعني بمنع وكشف ومعالجة الفساد واالحتيال
في مجال العقارات  -وينطوي ذلك على اختبار
فعالية الجهود الحالية من خالل إجراء المقابالت
مع الموظفين المعنيين ،وإجراء االستبيانات التي
ً
تشمل الموظفين بشكل جماعي أو قسما منهم،
والتفتيش على الوثائق ،ومراقبة أداء الضوابط.
ويقوم المراجع الداخلي بتطوير وتعميق تحليله
لمدى تنفيذ التقييم الوافي للمخاطر ذات
الصلة واالستجابة لها .ولتحقيق ذلك ،يحتاج
المراجع الداخلي إلى تقييم ما إذا كانت الضوابط
المعتمدة قد نجحت في توفير ضمانات معقولة
لمنع حاالت الفساد واالحتيال في المجال
العقاري أو الكشف عنها وتصحيحها .وحسب
المتطلبات التي تحددها المنظمة المعنية ،يقوم
المراجع الداخلي بتغطية مجموعة واسعة من
تدابير تخفيف المخاطر ،كما هو موضح في
القسم  4أعاله.

▪مراجعة تفصيلية لمعامالت منتقاة  -معنى
ذلك تجميع األدلة الالزمة لتقييم مدى نزاهة
المعامالت العقارية المفردة ،مثل معامالت
الشراء ،وتصفية االستثمارات ،ومشاري ــع التشييد
الجديدة ،والهدم ،والتأجير .وباستثناء الحاالت
التي يكون فيها عدد المعامالت العقارية
ً
محدودا ،يقوم المراجع الداخلي بالتفتيش
على مجموعة منتقاة من المعامالت ً
بناء على
المخاطر المتوقعة وحجم كل معاملة ،حيث يتم
استخدام الحكم التقديري في انتقاء عينات من
المعامالت التي يتعين إخضاعها لالختبار.
▪اختبار عينات إضافية و/أو متابعة أي عالمات
تحذيرية محتملة تؤشر على وقوع فساد أو
احتيال ،أو اختبار مجاالت أخرى من المحتمل
أن تثير القلق  -وإذا أدت مراجعة المعامالت
المنتقاة إلى الكشف عن عالمات تحذيرية فإنه
سيتوجب على المراجع الداخلي أن يتوسع في
عملية المراجعة وأن يدرس جدوى توسيع حجم
عينة االختبار .وإذا توصلت عملية المراجعة
إلى الكشف عن مؤشرات على ارتكاب الفساد
أو االحتيال ،فينبغي إحالتها إلى الجهة الداخلية
المسؤولة عن معالجة هذه األمور.
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الجراءات ذات الصلة عند المراجعة
إ
المحاسبية في عمليات شراء و/أو التصرف
في أ
الراضي والمباني
تشمل اإلجراءات الرئيسية عند مراجعة معامالت بيع
وشراء األراضي والمباني ما يلي:
▪مراجعة وتقييم الفصل بين المهام الوظيفية
المتعلقة بحيازة األصول العقارية ،والموافقة
على المعاملة ،واإلجراءات المحاسبية الخاصة
بالمعاملة

ً
▪التحقق من أن الموافقة على المعاملة تمت وفقا
لتوكيالت رسمية صالحة
▪التحقق من أن القيمة العادلة لقطعة األرض و/
أو المبنى قد تم حسابها بواسطة خبير مستقل
وموضوعي
▪بالنسبة للمباني :التحقق من أن تحليل حالة
المبنى قد تم إعداده بواسطة خبير مستقل
وموضوعي
▪بالنسبة لشراء األراضي والمباني :التحقق من أن
عملية الشراء تقوم على أساس الحاجة الفعلية
وأن سعر الشراء يتوافق مع القيمة العادلة
المحسوبة بواسطة خبير مستقل
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▪بالنسبة لشراء األراضي والمباني( :إذا كان البائع
شركة) التحقق من الملكية النهائية والحقيقية
للشركة البائعة
▪تصفية االستثمار في األراضي والمباني :التحقق
من أن فريق التصفية قد حصل (أو على األقل
ً
حاول جديا الحصول) على عطاءات تنافسية من
عدة مشترين محتملين ،والتحقق من أن سعر
الصفقة يتوافق مع القيمة العادلة المحسوبة
بواسطة خبير مستقل
▪تصفية االستثمار في األراضي والمباني :التحقق
(إذا كان المشتري شركة) من الملكية النهائية
والحقيقية للشركة المشترية
▪تحليل العالقات بين موظفي قطاع الدفاع
المشاركين في المعاملة والطرف الخارجي
المتعامل معهم ،وتقييم أي تضارب في المصالح
▪في حالة صناع القرار الرئيسيين المشاركين
في المعامالت العقارية عالية القيمة في قطاع
الدفاع ،يجب النظر في :حصر ألصولهم الخاصة
ونمط االستهالك/المعيشة الشخصي
▪التحقق من مطابقة المدفوعات الفعلية لسعر
المعاملة المنصوص عليه في العقد النهائي
المعتمد

الجراءات ذات الصلة بالمراجعة
إ
المحاسبية لمشاريع البناء والصيانة
تشمل اإلجراءات الرئيسية المتبعة عند مراجعة
مشاري ــع البناء والصيانة ما يلي:
▪مراجعة وتقييم فصل المهام الوظيفية بين
«المالك» الداخلي للمبنى (أو المباني) ،والوحدة
التي تمنح العقود لشركات البناء/مقدمي
الخدمات ،وإجراءات القيد المحاسبي للمعاملة
ً
▪التحقق من أن الموافقة على العقود تمت وفقا
لتوكيل رسمي صالح

▪التحقق من الملكية الحقيقية/النهائية للشركات
البائعة التي رست عليها العقود
▪مقارنة أسعار العقود مع األسعار السائدة في
السوق لخدمات مماثلة في نفس الموقع أو في
موقع مقارن
▪في حالة صناع القرار الرئيسيين المشاركين في
مشاري ــع البناء و/أو الصيانة عالية القيمة في
قطاع الدفاع ،يجب النظر في :حصر ألصولهم
الخاصة ونمط االستهالك/المعيشة الشخصي
▪تحليل للعالقات بين موظفي قطاع الدفاع
المشاركين في المعاملة والطرف الخارجي
المتعامل معهم ،وتقييم أي تضارب في المصالح

▪مراجعة وتقييم عملية اختيار البائعين وعمليات
إرساء العقود ،مع التركيز بشكل خاص على
عملية تقديم العطاءات التنافسية

▪التحقق من أن قيمة الفواتير تتماشى مع التقدم
الفعلي في أعمال البناء و/أو الصيانة

▪بالنسبة للبائعين الرئيسيين :التحقق من التنفيذ
الوافي إلجراءات العناية الواجبة لتدقيق النزاهة

▪التحقق من أن جودة البناء و/أو أعمال الصيانة
تتوافق مع معايير الصناعة والمعايير المتفق
عليها في العقود
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الجراءات ذات الصلة عند إجراء المراجعة
إ
اليجار
المحاسبية لعقود إ

الجراءات ذات الصلة عند مراجعة تخصيص
إ
أ
المساكن لفراد القوات المسلحة

تشمل اإلجراءات الرئيسية عند مراجعة عقود اإليجار
ما يلي:

تشمل اإلجراءات الرئيسية عند مراجعة تخصيص
المساكن ألفراد القوات المسلحة ما يلي:

▪مراجعة وتقييم اختيار العقارات للتأجير وعملية
إرساء العقود

▪مراجعة وتقييم ما إذا كانت عملية التخصيص
تتماشى مع التوجيهات الداخلية وأفضل
ممارسات الضوابط الداخلية ،بما في ذلك:

▪مراجعة العقود وتقييم ما إذا كانت هناك
انحرافات عن الشروط القياسية
▪حصر ومقارنة الشروط السائدة في السوق
ً
عموما لالتفاقيات المماثلة
▪حصر الموظفين المعنيين ومالكي شركات
التأجير
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•تقييم مدى توثيق خطوات عملية
تخصيص السكن ،بما في ذلك إجراءات
االختيار (مع ضرورة توفر ضوابط مكتوبة)
•تقييم ما إذا كانت معايير تخصيص السكن
موضوعية وذات صلة وتتماشى مع
التوجيهات الداخلية
•إجراء اختبار لعينة من الحاالت للتحقق من
االمتثال لمعايير التخصيص
•التحقق من أن جميع األفراد العسكريين
والمدنيين الذين يطلبون توفير السكن لهم
يملكون الوثائق الكاملة والصحيحة التي
تثبت حقهم في اإلسكان المجاني
•التحقق من تمتع عامة الجمهور بحق
االطالع على نتائج تخصيص المساكن
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مالحظات ختامية
رغم أن القضاء التام على جميع مخاطر الفساد
واالحتيال في المجال العقاري سيكون على األرجح
ً
ً
مستحيال أو غير مجد اقتصاديا ،فإن المنظمات
المعنية يمكنها اتخاذ خطوات إيجابية وبناءة للحد
من عرضتها لهذه المخاطر .ويمكن الحد بشكل
كبير من هذه المخاطر من خالل الجمع بين
التوعية بمخططات االحتيال والفساد العقاري
المحتملة ،والتقييم الشامل للمخاطر ،وتدابير
الوقاية والكشف القوية (بما في ذلك عمليات
إجرائية محددة لمكافحة الفساد واالحتيال) ،إلى
جانب تنفيذ التحقيقات واإلجراءات التصحيحية
المنسقة في التوقيت المناسب .كذلك فإن من شأن
عمليات المراجعة المحاسبية الداخلية أن تضيف
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قيمة كبيرة لهذه الجهود ،وذلك من خالل توفير
الضمانات الموضوعية بأن الضوابط المعتمدة تكفي
لدرء المخاطر التي تم تحديدها ،وكذلك ضمان
أن هذه الضوابط تعمل بشكل فعال  .ويشترط
إلجراء عمليات المراجعة الفعالة توفر مراجعين
يتميزون بالعقلية والمهارات المناسبة ،كما تشتمل
خصائصهم الضرورية األخرى على النزاهة الشخصية
العالية والشجاعة الالزمة لتحدي كبار صناع القرار.
أما المهارات األساسية الالزم توفرها في فريق
المراجعة المحاسبية فتشتمل على المعرفة المتعمقة
بمخططات الفساد واالحتيال الممكنة ،والقدرة
على انتقاء أفضل المعامالت التي تخضع لالختبار،
والكشف من خاللها عن أي عالمات تحذيرية.

سلسلة أدلة الحوكمة الرشيدة

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 1

الـمهنـيـة والنـزاهـة
فـي قطـاع الخدمـة العامـة

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 4

الحصـول علـى المعلـومـات
وحـدود الشفـافيـة العـامـة

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 7

إدارة المـال العـام

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 2

معالجـة تضارب المصالـح
فـي القـطـاع العــام

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 5

إدارة مخاطـر الفسـاد واالحتيـال
العـقـاري فـي قطـاع الدفــاع

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 8

حول مدونات أ
االخالقيات:
االحتياجات أ
واالغراض

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 3

سـياسـات وهيئـات
مكافحـة الفســاد

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 6

التوازن بين االنفتاح والسرية
في قطـاع الدفـاع :دروس من
الممـارسات الدوليـة الجيــدة

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 9

تفويض صنع القرار -
االدارة المهنية
تـنمية إ
في المؤسسات العامة

25

ً
سلسلة أدلة الحوكمة الرشيدة تضم عددا من الكتيبات الموجزة ،التي
ً
ً
يستعرض كل منها موضوعا معينا له دوره المهم في تحقيق الحوكمة
الرشيدة في قطاع الدفاع .وإلى جانب استخدام األدلة لألغراض التثقيفية
ً
والتعليمية ،فإنها تفيد أيضا القارئ المهتم بمعرفة المزيد عن موضوع أو أكثر
من المواضيع ذات الصلة مباشرة بالحوكمة الرشيدة في قطاع الدفاع بشكل
خاص أو القطاع العام بشكل إجمالي.

ً
ً
يجوز إعادة إنتاج محتوى هذا الكتيب كليا أو جزئيا ،بشرط االعتراف الكامل
بالمصدر ،وذلك بأن تتم نسبة األصل إلى مركز النزاهة في قطاع الدفاع،
ً
ً
أوسلو ،النروي ــج ،وبشرط أن أي مادة يعاد إنتاجها كليا أو جزئيا على هذا
النحو ال تباع وال تدمج في أعمال مباعة.

الناشر :مركز النزاهة في قطاع الدفاع
التصميمwww.melkeveien.no :
الطباعةNorwegian Government Security and Service Organisation :
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