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 مؤسسة التعاون

 االحتيال والفساد ضبط سياسة 

(Fraud and Corruption Control Policy) 

 مقدمة: .1

 :أهداف هذه السياسة  1.1

 .القضاء على االحتيال والفساد الداخلي والخارجي ضد مؤسسة التعاون 

 .اكتشاف كافة حاالت االحتيال والفساد ضد مؤسسة التعاون 

  بصتتورغ ريتتر ة ي تتة يو تتت مين تتتا االستتتيلء علي تتا ن التتتي استتترداد كافتتة ممتلكتتات مؤسستتة التعتتاو
 تعويض معادل ألي خسارغ تتحقق ةتيجة احتيال يو فساد. 

 .قمع مؤسسة التعاون للحتيال والفساد ضد ج ات يخرى 

 

 :تعريف االحتيال  1.1

هو عمل رير ة يه يتسبب في خسارغ مالية فعلية يو محتملة ألي شتخ  يو مةممتة بمتا فيته  االحتيال
سترقة المتتال يو ممتلكتتات يختترى متتن قبتتل متتومفين يو يشتخا  ستتواء تتتا استتتخداا الختتدا  فتتي وقت تتا يو 
قبتتل يو بعتتد هتتتلا العمتتل مباشتترغ. ويشتتتمل هتتلا ييضتتتاا الت ويتتر واأخفتتاء واأتتتتلف المتعمتتد يو استتتتعمال 

بتته وثتتا ق متت ورغ مستتتخدمة يو مسلتتوب استتتخدام ا ألرتتراض عمتتل عاديتتة يو االستتتعمال ريتتر المستتمو  
 للمعلومات يو المةصب.

 
 :تعريف الفساد3.1  

متتتدير يو مستتتؤول تةفيتتتلي يو مومتتتف يو عضتتتو مجلتتتء امةتتتاء مةتختتتب يو يي عمتتل ريتتتر ة يتتته يرتكبتتته 
ساءغ ا تمان مةصبه لتحقيتق بعتض   ام مقاول يو يي شخ  آخر بصورغ تتعارض مع مصالح ج ة وا 

 يخرى. المكاسب يو الفوا د الشخصية لةفسه يو لشخ  آخر يو ج ة 

 
 :بيان الموقف من االحتيال والفساد 4.1  

تةميمتتتي ايجتتتابي ال يستتتمح باالحتيتتتال والفستتتاد داختتتل المؤسستتتة   مةتتتا  بت ستتتيءتلتتتت ا مؤسستتتة التعتتتاون 
 .هله االةشسة واالبلغ عة امثل للتعرف على  فعاالا  اا ويوفر ةمام

 
 

التعرف ا بدرجة عالية من ف ا كيفية اأدارغ العليحاكميت ا وكللك تلت ا مؤسسة التعاون بضمان تمتع 
اأدارغ بواجبات ا الخاصة بوضع ضوابس  وقياا المؤسسةمخاسر االحتيال والفساد داخل  على

جراءات لمةع واكتشاف مثل هله الةشاسات واألعمال.  وا 
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 االحتيال والفساد.ضبط ملخص باستراتيجيات  .1

 :داخليالمدقق ال نطاق عمل    1.1

هله السياسة بصورغ مستمرغ  وتةستيق ضبس ؤسسة التعاون مسؤوالا عن تةفيل و يكون المدقق الداخلي لم
جتتراء يو تةستتيق  عمليتتة تقيتتيا مختتاسر االحتيتتال والفستتاد  وتستتجيل تقتتارير حتتوادد االحتيتتال والفستتاد  وا 

 مؤسسة التعاون عةد اأبلغ عن احتيال وفساد.  تحقيقات
 :مساعدة المدقق الداخلي   1.1

ويتبع  اون ومدراء الدوا ر بتقديا كافة يشكال المساعدغ الل مة للمدقق الداخليتقوا ادارغ مؤسسة التع
 .المدقق الداخلي ر يء ال ي ة االدارية مباشرغ

 :إدارة مخاطر االحتيال   2.1

االستتتتراتيجيات و يتوجتتتب علتتتى مؤسستتتة التعتتتاون القيتتتاا بمراجعتتتات وتقييمتتتات دوريتتتة لمختتتاسر االحتيتتتال 
 يدةاه. 3حتيال حسب المادغ لمواج ة ومكافحة االالمسبقة 

 :التوعية باالحتيال   2.1

تقتتوا مؤسستتة التعتتاون بت ويتتد كافتتة المتتومفين بمعلومتتات مةاستتبة ومل متتة للتوعيتتة باالحتيتتال  بمتتا فيتته 
 ةسخة من هله السياسة( عةد مباشرت ا يعمال ا لدى مؤسسة التعاون يو كلما يمكن بعد للك. 

 :اكتشاف االحتيال   2.1

اون تةفيتتل ةمتتاا ي تتدف التتى تحديتتد حتتاالت االحتيتتال والفستتاد بستترعة فتتي حتتال فشتتل تعتمتتد مؤسستتة التعتت
 استراتيجيات المةع.

( تحليتل تقتارير 2و المةجت غ ( فح  العمليات اأدارية و التشغيلية و التعاقدات الماليتة 1ويشمل هلا  
 . حسابات االدارغ

 
 : اإلبالغ عن االحتيال  2.1

االحتيتتال المكتشتتفة داختتل يو ضتتد يو بواستتسة مؤسستتة التعتتاون ومتتن يتتتا ابتتلغ اأدارغ العليتتا بحتتاالت 
 خلل قةوات االتصال المةاسبة. 

 

لإلبلغ عتن المستا ل المتعلقتة بادعتاءات ستلوكيات مةافيتة  للعاملين تلت ا المؤسسة بتوفير وسا ل بديلة
ختترون لتتدي ا آ وي لألختتلق يو ريتتر قاةوةيتتة. وهتتلا يستتتل ا ستتبل ووستتا ل يستتتسيع بواستتست ا المومفتتون

 اأبلغ عن شكوك ا. ادعاءات
وبةتتاء علتتى متتا ستتبق  فاةتته متتن الممكتتن ابتتلغ اأدارغ العليتتا بتصتترف يو ةشتتاس يةستتوي علتتى احتيتتال يو 

( ختار  قةتوات اأبتلغ العاديتة 2( قةوات اأبلغ العاديتة  مباشترغا لتإلدارغ العليتا(   1فساد من خلل:  
 كر االسا(.  للمدقق الداخلي شخصياا يو دون ل
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 يتمثل ال دف في وجود آليات ابلغ بديلة الى ضمان:
االحتيال والفستاد الفعلتي يو المحتمتل بسريقتة مةاستبة   ضبس ( تحديد ومعالجة كافة معوقات ةماا 1
 و

 . لتصحيح ا( ابلغ مشاكل الةماا ومشاكل عدا التقيد المتكررغ لمن لدي ا سلسة كافية 2
 

  :الداخلية بعد اكتشاف االحتيال آليات المراقبةمراجعة   2.1

يتعين على المدقق الداخلي عةد اكتشاف يي حالة احتيال يو فساد اعادغ تقييا كفاءغ وفاعلية بي ة 
الرقابة الداخلية  خاصةا الضوابس المؤثرغ مباشرغا على حالة االحتيال( والةمر في مدى الحاجة الى 

 تحسيةات. 
لا ما دعت الحاجة الى التحسيةات  يجب اجراؤها ب سر  ما يمكن. ويجب القياا مقدماا بتحديد  وا 

ضمان تةفيل التوصيات المةبثقة عن هلا التقييا. و مسؤولية ضمان اعادغ تقييا بي ة الرقابة الداخلية 
 ويتا ت ويد مدير الدا رغ المعةية بملخ  بالتوصيات يو بمتسلبات تعديل بي ة الرقابة الداخلية.

 

 خاطر االحتيال والفساد مإدارة  .2

 

 برنامج منتظم لتقييم مخاطر االحتيال: 1.3  

يتتتا كتتل ستتةتين مراجعتتة وتقيتتيا لمختتاسر االحتيتتال. باأضتتافة لتتللك  يجتتب القيتتاا كتتل اثةتتي عشتتر شتت راا 
علتتى األقتتل بمراجعتتة االستتتراتيجيات الموضتتوعة مةتتل يحتتدد تقيتتيا لمختتاسر االحتيتتال ب تتدف الت كتتد متتن 

  ا الا ل ا األمر. فعاليت ا وتعديل
 

 االحتيال: ضبط مراجعة مستمرة الستراتيجيات  1.2

 ستتتتةوياا  يتعتتتتين علتتتتى اأدارغ العليتتتتا مراجعتتتتة استتتتتراتيجيات مؤسستتتتة التعتتتتاون الخاصتتتتة برقابتتتتة االحتيتتتتال
 بالتعتتاون متتع المتتدقق التتداخلي( واألختتل بةمتتر االعتبتتار يمتتور مثتتل اعتتادغ هيكلتتة مؤسستتية يو تشتتغيلية  

   التغيرات التكةولوجية والتغيرات في بي ة العمل. الدوران الوميفي 
 

 تقييم مخاطر االحتيال.    2.2

من األهداف الر يسية لعملية تقييا المختاسر وضتع واالحتفتام جبستجل مختاسرج علتى شتكل قا متة تبتين 
 مخاسر االحتيال والفساد المحتملة التي تواج  ا مؤسسة التعاون. يولويات كافة 

اون مراجعتتة فعاليتتة ييتتة اجتتراءات ةاشتت ة عتتن يحتتدد تقيتتيا لمختتاسر االحتيتتال يتعتتين علتتى مؤسستتة التعتت
والفستتاد  علتتتى ين يتتتا تحليتتتل كتتل اجتتتراء لضتتتمان تةفيتتلها جميعتتتاا. ويجتتب األختتتل بعتتين االعتبتتتار متتتدى 

 . التعامل معهارتباس يي اجراء ال يتا تةفيله بالكامل ويثره المحتمل على الخسر المسلوب يو 
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 ت المقترحة. تنفيذ اإلجراءا   2.2

تبعتا ألهميتة كتل خستتر تتا تحديتده وتقييمته  تقتتوا مؤسستة التعتاون بوضتع اجتتراء مقتتر  يو يكثتر ي تتدف 
 الى تحقيق واحد يو يكثر من اأجراءات التالية:

 تعديل أجراءات الرقابة الداخلية القا مة. .1
 اجراءات رقابة داخلية جديدغ. .2

 اجراءات ت دف الى اكتشاف االحتيال. .3

 يات لمةع االحتيالاستراتيج .4
 

  :إجراءات اإلبالغ عن االحتيال والفساد .2

 

 :اإلبالغ الداخلي1.4  

اأبتتلغ عتتن احتيتتال يو فستتاد مباشتترغا لمتتدرا  ا يو مستتؤولي ا  بقتتدرت ا علتتى  المومفتتون يجتتب ان يشتتعر
ات قلق تا وشتكوك ا ختار  تلتك القةتو  للتعبيترعنكما اةه من الضروري ين يتوفر للمتومفين وستا ل بديلتة 

 العادية. 
 

 :تقارير الموظفين2.4  

متتن الممكتتن ين تتتتا عمليتتة ابتتلغ المتتومفين عتتن حتتاالت احتيتتال يو فستتاد مشتتتبه ب تتا بصتتورغ شخصتتية 
لمدرا  ا يو مسؤولي ا يو للمدقق الداخلي. ومن الممكن ين تتتا عمليتة اأبتلغ بتدون لكتر االستا وللتك 

في مكتب المدقق الداخلي  على مكتبه يو تحتت  بترك ةسخة رير موقعة من التقرير في مغلف مختوا
 باب المكتب في حال كان المكتب مقفلا(. 

 :حماية الموظفين المبلغين عن احتيال مشتبه به3.4  

يتتتا حمايتتة المتتومفين المبلغتتين عتتن حتتاالت مشتتتبه ب تتا متتن االحتيتتال وةيو الفستتاد متتن العقوبتتة والتتلا يو 
المستتتتخدمة فتتتي اأبتتتلغ عتتن الحتتتاالت المشتتتتبه ب تتتا متتتن  العواقتتب األختتترى بغتتتض الةمتتتر عتتن السريقتتتة

 االحتيال يو الفساد. 
 استرداد ما تم سلبه نتيجة احتيال.4.4  

تقوا مؤسسة التعاون باتخال كافة اأجراءات المعقولة  بما في تا رفتع دعتاوى قضتا ية جةا يتة يو مدةيتة( 
التي تا الحصول علي ا  بصورغ مباشرغ يو  يواالستيلء علي ا السترداد يموال مؤسسة التعاون التي تا 
 رير مباشرغ( ةتيجة احتيال يو فساد. 

 

 شروط التوظيف.  .2
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األمور االهتمتتتاا بتتتتقتتتوا مؤسستتتة التعتتتاون بفتتتر  وفحتتت  ستتتابق للتوميتتتف لكافتتتة المتتتومفين الجتتتدد  متتتع 
 التالية: 

 .التحقق من ال وية 

  تسلتب هتلا عتادغا اتصتاال وي –التشاور مع يحدد يصتحاب عمتل ستبق ين عمتل لتدي ا المومتف
 هاتفيا.

  االةقسا (. الفجوات اةقسا ( في التاريخ الوميفي ويسباب هله  تافجو التفكير في يي  

  .التحقق من المؤهلت الرسمية التي يقدم ا المومف 

السابق  من الضروري الحصول على الن صريح مسبق من المتقدا للوميفة من يجل القياا بالتحقق
 رين كان المتقدا لوميفة ما قد عمل لدي ا. مع يصحاب عمل آخ

  
 إجراءات تحري ومقاضاة االحتيال.   .2

تخضع الةتيجة الة ا ية ألي اجراءات ت ديبية تتعلق ب ي احتيال يو فساد لقرار اللجةة الت ديبية 
آخر ضمن المؤسسة بالتةسيق مع المدير المعةي  وقد يشمل توجيه اةلار الى المومف يو يي شخ  

  اء خدماته يو اة ال مرتبته يو فرض ررامة عليه يو تة يل يقدميته.يو اة
 

 إستراتيجية التدقيق الداخلي.   .2
تدرك مؤسسة التعاون يةه باأمكان استخداا وميفة التدقيق الداخلي  في سياق معالجة كافة مخاسر 

 العمل  بصورغ فعالة لمةع واكتشاف االحتيال والفساد.
موارد التدقيق الداخلي المتوفرغ لمؤسسة التعاون  استخدااالعمل على العاا ير ولللك يتوجب على المد

وللك من خلل خسة التدقيق  من حيد مةع واكتشاف االحتيال والفساد ضد المؤسسة ةتا جب فضل 
دارغ المخاسر(  .الداخلي السةوية  المعتمدغ من قبل اللجةة الفرعية للتدقيق وا 

 

 ل.االحتيا ضبط مراجعة لترتيبات  .8
المخاسر مراجعة هله السياسة بةاءا على توصيات المدقق الفرعية للتدقيق وادارغ لجةة اليتعين على 

 الداخلي
 

 

 

 

 


