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مة مقدِّ
األف- الغر�ض واجلمهور امل�ستهَدف

نظرت جلنة االأمم املتحدة للقان�ن التجاري الدويل )االأون�شيرتال( الأول مرة يف م�شكلة املمار�شات 
االحتيالية, الت���ي ُتلحق �شررا اقت�شاديا فادحا بالتجارة العاملية وت�ؤّثر تاأثريا �شلبيا على امل�ؤ�ش�شات 
التجاري���ة امل�شروع���ة, يف وقت مبّكر يع�د اإىل عام 2002. ومن خ���الل �شل�شلة م�شاورات مع اخلرباء 
ومع امل�ش�ؤولني احلك�ميني الذي���ن ي�اجه�ن االحتيال التجاري ويكافح�نه ب�ش�رة منتظمة, وميثل�ن 
مناط���ق ومنظ�رات وتخ�ش�شات خمتلفة, اأ�شبحت اللجنة مدرك���ة ل�شعة انت�شار االحتيال التجاري 
ولتاأث���ريه العامل���ي ال�شديد ال�طاأة ب�ش���رف النظر عن م�شت�ى من� البلد ونظ���ام حكمه. ولدى النظر 
يف التداب���ري الت���ي ميكن اتخاذها للت�شدي لهذا اخلطر, رئي اأنه ميك���ن للت�عية والتدريب اأن ي�ؤديا 
دورا مهم���ا يف من���ع االحتيال, واأنَّ اإدراك عالمات االإنذار وامل�ؤ�ّش���رات ال�شائعة الدالة على االحتيال 

التجاري ميكن اأن يك�ن عظيم الفائدة يف مكافحة ذلك االحتيال.

وله���ذه الغاية, عقدت اأمانة االأون�شيرتال يف ال�شن����ات الالحقة لقاءات مع خرباء دوليني وم�ش�ؤولني 
حك�مي���ني ذوي دراية يف جمال ك�شف االحتيال التج���اري ومنعه, ومتّخ�شت تلك اللقاءات عن و�شع 
القائم���ة املرفقة التي ت�شم ثالثة وع�شرين م�ؤ�ّش���رًا دااًل على االحتيال التجاري. وكان الهدف العام 
من هذا امل�شروع ه� امل�شاعدة على منع االحتيال التجاري باإعداد وثيقة �شهلة الفهم تبنّي امل�ؤ�ّشرات 
الت���ي ت�شاع���د ال�شحايا املحتملني ومنظماتهم عل���ى ا�شتبانة اأمناط ال�شل�ك ال���ذي ميكن اأن تقرتن 
باالحتي���ال التج���اري اأو اأن متّث���ل احتياال جتاري���ا, وبتعميم تل���ك ال�ثيقة على نطاق وا�ش���ع. وت�شّجع 
االأمان���ة احلك�م���ات و�شائر الهيئ���ات واملنظمات على تعميم ه���ذه ال�ثيقة على اأو�ش���ع نطاق ممكن 

وت�شجيع ا�شتخدامها يف منع ذلك االحتيال.

وي�ؤَم���ل من هذا امل�شروع املناه����ض لالحتيال, باالإ�شافة اإىل م�شاهمته يف من���ع ارتكاب اأن�اع معّينة 
م���ن االحتي���ال التج���اري من خ���الل التثقيف والت�عي���ة, اأن يخ���دم ثالث���ة اأغرا�ض رئي�شي���ة. اأولها 
حتدي���د اأمناط االحتيال التج���اري وخ�شائ�شه على نح� ي�شّهل على القط���اع اخلا�ض مكافحة ذلك 
مة ومنهجية. وثانيه���ا ه� م�شاعدة الهيئات احلك�مية على فهم الكيفية التي  االحتي���ال بطريقة منظَّ
ميكنه���ا بها اأن ت�شاع���د القطاعني العام واخلا�ض على الت�شدي مل�شكل���ة االحتيال التجاري. وثالثها 
 م�شاع���دة قط���اع القان�ن اجلنائي على فه���م الكيفية الف�شلى الإ�شراك القط���اع اخلا�ض يف مكافحة 

االحتيال التجاري.
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ا ت��شيحيا يحت�ي على  وال يق�ش���د من هذه ال�ثيق���ة اأن تك�ن ن�شا ت�شريعيا وال ن�شا قان�نيا, بل ن�شًّ
اإر�ش���ادات ومراجع مفيدة مل�شتعمليها. وي�ؤمل اأن يك�ن يف و�شع متخذي القرارات املالية واالأ�شخا�ض 
نه هذه ال�ثيقة, �ش�اء اأكان�ا  ا تت�شمَّ املكّلف���ني مبكافحة االحتيال التجاري اأن يتعّلم����ا وي�شتفيدوا ممَّ
اأف���رادا م�شتثمرين اأو م�شرتين, اأم مديرين تنفيذيني ل�ش���ركات اأو م�شارف, اأم م�ظفني يف اأجهزة 
اإنف���اذ القان����ن اأو وا�شعي الل�ائح التنظيمي���ة فيها, اأم اأع�شاء يف جمل����ض اإدارة اأيِّ �شركة, �شغرية 
ُّن مل�ؤ�ّشرات االحتيال هذه والتنبُّه امل�شتمر لها اأن يفيد حتى متخذي  كانت اأو كبرية. ومن �شاأن التفط
الق���رارات املكّلفني بت�زيع م�اد االإغاثة يف حاالت الط�ارئ اأو االأم�ال املخ�ش�شة مل�اجهة االأزمات, 
نياب���ة ع���ن احلك�م���ات اأو املنظم���ات الدولي���ة. واإىل جانب ذلك, ثم���ة اأطراف ثالث���ة, مثل م�ظفي 
امل�ش���ارف اأو الهيئات االأخرى اأو االأخ�شائي���ني الفنيني الذين ي�شاعدون يف معاملة جتارية اأو عملية 
ا�شتثم���ار, يج���ب اأن تك����ن على وعي باأنه���ا قد ت�شاع���د دون ق�شد يف ارتكاب فع���ل احتيايل مبجرد 

اإغفالها امل�ؤ�ّشرات الدالة على احتمال وق�عه. 

وق���د تبنيَّ م���ن فح�ض خمتلف امل�ؤ�ّشرات اأنها غالبا ما تك�ن م�ج����دة يف حاالت خمتلفة وكثرية من 
اأفع���ال االحتيال املحتملة, ب�شرف النظر عن درجة تطّ�ر اجلهة التي تتخذ القرار املايل اأو م�شت�ى 
من���� االقت�ش���اد املعني. و�شعي���ًا اإىل ت��شيح ه���ذه النقطة, ا�شُتم���ّدت احلاالت النم�ذجي���ة واالأمثلة 
املقّدم���ة يف ه���ذه ال�ثيقة, بح�شب امل�ؤ�ّش���ر, من خمتلف جماالت املمار�شة القان�ني���ة, وت�شمل اأن�اعا 
خمتلفة من ال�شحايا. والهدف منها اإمنا ه� اإظهار اأنَّ املق�ش�د من هذه امل�ؤ�ّشرات ه� اأن تك�ن ذات 
انطباق عاملي يف �شياق جتاري اأو اإداري؛ وال�شفة ال�حيدة التي يت�شارك فيها ال�شحايا بالتاأكيد هي 

اأنهم معّر�ش�ن لالحتيال جراء ك�نهم متخذي قرارات مالية.

د من كل م�ؤ�ّشر, ماأخ�ذا وحده اأو مقرتنا بغريه, اأن يدل ب�ش�رة  ر اأنه ال ُيق�شَ غري اأنه من املهم التذكُّ
ه وج�د اأيِّ عالمة اإنذار منفردة اإىل  قاطع���ة على وج�د احتيال جتاري, بل ُيق�شد اأنه ينبغ���ي اأن ينبِّ

احتمال وج�د احتيال جتاري, اأما وج�د عدة م�ؤ�ّشرات جمتمعة فيفرت�ض اأن يعّزز ذلك ال�شاغل.

م و�شف اأك���ر تف�شيال  د امل�ؤ�ّشر, ث���م يقدَّ وثم���ة ت�شاب���ه يف طريق���ة عر����ض كل م�ؤ�ّشر: ف���اأواًل, يح���دَّ
ل����ه, ويتب���ع ذل���ك ب���دوره عر����ض للح���االت النم�ذجي���ة م���ن االحتي���ال التج���اري التي ي���دل عليها 
امل�ؤ�ش���ر م���ع �ش����ق اأمثلة عليه���ا يف جمم�ع���ة متنّ�عة م���ن ال�شياق���ات املختلفة. ويلي ذل���ك ن�شائح 
ب�ش���اأن ما ميك���ن فعل���ه لتف���ادي ال�شل����ك املب���نيَّ يف كل م�ؤ�ّشر اأو ت���داُرك اآث���اره, ح�ش���ب االقت�شاء. 
واأخ���ريا, ق���د يحدث تداخل ب���ني الكثري من ه���ذه امل�ؤ�شرات, بل ال ب���د من اأن يح���دث تداخل بينها 
 الأنَّ حتديده���ا لي����ض علما دقيق���ا والأنَّ هذه ال�ثيق���ة تت�شّمن اإح���االت مرجعي���ة اإىل امل�ؤ�ّشرات ذات

ال�شلة, حيثما وجدت.

باء- عر�ض تاريخي

يف ال���دورة اخلام�شة والثالثني التي عقدتها االأون�شيرتال ع���ام 2002, نظرت اللجنة الأول مرة فيما 
اإذا كانت م�شكلة املمار�شات االحتيالية ذات الطابع الدويل تلحق �شررا اقت�شاديا �شديدا بالتجارة 
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العاملي���ة وت�ؤثر تاأثريا �شلبيا على امل�ؤ�ش�ش���ات التجارية امل�شروعة. ورئي اأنَّ الهيئات الدولية مل تتناول 
عل���ى نح� كاف املمار�ش���ات االحتيالية التي مت�ض بالتجارة الدولية, خ�ش��ش���ا فيما يتعلق بج�انبها 
التجاري���ة. واأ�ش���ري اإىل اأنَّ اللجنة هي يف م�قع ي�ؤّهلها للنظ���ر يف م�شاألة االحتيال التجاري بف�شل ما 
يت�ّف���ر لديها م���ن مزيج فريد يجمع بني منظ����ر حك�مي مقرتن بخربة فني���ة معرتف بها يف جمال 

التجارة الدولية وتقليد من التعاون مع املنظمات الدولية االأخرى.)1(

وبغي���ة تقيي���م نط���اق االحتيال التج���اري واآث���اره, والنظ���ر يف ت��شي���ات حمتمل���ة ب�ش���اأن اإجراءات 
مقبل���ة, عقدت اأمان���ة االأون�شيرتال, يف كان����ن االأول/دي�شم���رب 2002, اجتماعا خل���رباء ي�اجه�ن 
االحتي���ال التج���اري ويكافح�نه بانتظام, وميثل�ن مناطق ومنظ����رات وتخ�ش�شات خمتلفة. وعقب 
ذل���ك االجتم���اع, اأع���ّدت اأمان���ة االأون�شي���رتال واأ�شدرت مذّك���رة ب�ش���اأن االأعمال املمكن���ة م�شتقبال 
فيم���ا يتعل���ق باالحتي���ال التج���اري (A/CN.9/540) ا�شتجاب���ة ملا طلبت���ه اللجنة يف دورته���ا اخلام�شة 
والثالث���ني. وخل�ش���ت املذّك���رة اإىل اأنَّ ال�ش�اه���د املتاح���ة ت���دل عل���ى اأنَّ االحتيال التج���اري ي�شكل 
خط���را �شدي���دا وحمتمل التزايد عل���ى التج���ارة الدولية. وتناول���ت املذّكرة بالبحث اأي�ش���ا الع�امل 
الت���ي تن���درج يف تعريف االحتيال التج���اري اأو و�شفه, وخل�ش���ت اإىل اأنه يتعّذر حالي���ا و�شع تعريف 
دقي���ق ل����ه, ولكن ق���د يك�ن من املفي���د حتديد اأمن���اط ال�شل�ك التج���اري االحتي���ايل ال�شائعة وبيان 
تفا�شيله���ا. واأخ���ريا, اأ�شارت املذّك���رة اأي�ش���ا اإىل اأنَّ لالحتيال التجاري ُبعدا جتاري���ا م�شتقال مهما 
 اإىل جان���ب الُبع���د اخلا����ض باإنف���اذ القان�ن اجلنائ���ي, ووّجه���ت عدة ت��شي���ات اإىل اللجن���ة ب�شاأن

االأعمال املقبلة.

 ونظ���رت اللجن���ة, يف دورته���ا ال�شاد�ش���ة والثالث���ني املعق����دة ع���ام 2003, يف مذّك���رة م���ن االأمانة
(A/CN.9/540). ووافق���ت على الت��شي���ة اخلا�شة بتنظيم ندوة دولية الإتاح���ة الفر�شة لتبادل االآراء 

ب���ني خمتلف االأطراف املهتمة باالأمر, مبا فيها االأطراف العاملة يف حك�مات البلدان ويف املنظمات 
احلك�مي���ة الدولية وم�ؤ�ش�ش���ات القطاع اخلا�ض املعني���ة, ح�ل ج�انب االحتيال التج���اري التي تهم 
القان�ن اخلا�ض. ول�حظ اأي�شا اأنَّ هذه الندوة �شتتيح فر�شة لتعزيز تبادل االآراء مع قطاعي القان�ن 
اجلنائي والتنظيم الرقابي اللذين يكافحان االحتيال التجاري, ولتحديد االأم�ر التي ميكن تن�شيقها 

اأو امل�اءمة بينها.)2(

وعق���دت ندوة ح�ل االحتيال التج���اري الدويل يف فيينا م���ن 14 اإىل 16 ني�شان/اأبريل 2004. وكان 
املتكلم����ن واملناظرون وامل�شارك����ن يف الندوة خرباء من كل جمال من جم���االت املمار�شة القان�نية 
املتع���ددة الت���ي تناولتها الن���دوة, مّثل�ا اأو�ش���ع طائفة ممكنة م���ن النه�ج املتبع���ة يف معاجلة م�شكلة 
االحتي���ال التج���اري, و�شّم�ا نح���� 120 م�شاركا من 30 بلدا. واتُّفق يف الندوة عل���ى اأنه مت تبديد اأيِّ 
�شك����ك ب�شاأن انت�شار االحتيال التجاري على نطاق وا�ش���ع وتاأثريه ال�شديد يف خمتلف اأنحاء العامل, 

 ,)Corr.3و A/57/17( ال�ثائ���ق الر�شمي���ة للجمعية العامة, الدورة ال�شابعة واخلم�ش�ن, امللحق رق���م 17 والت�ش�يب )1(

الفقرات 290-279.
)2( املرجع نف�شه, الدورة الثامنة واخلم�ش�ن, امللحق رقم 17 (A/58/17), الفقرتان 240 و241.
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بغ����ض النظر ع���ن م�شت�ى النم���� االقت�شادي للبل���د اأو نظام حكم���ه. واتُّفق اأي�شا عل���ى اأنَّ الت�عية 
والتدري���ب ي�ؤدي���ان دوري���ن مهمني يف منع االحتي���ال, واأنَّ من املفيد جدا اأن حت���ّدد عالمات االإنذار 
وامل�ؤ�ّش���رات ال�شائع���ة الدالة على وج�د احتيال جتاري. واإ�شافة اإىل ذلك, اتُّفق  يف هذه الندوة على 
اأنَّ اجله����د التعاوني���ة املحلية بني اأجهزة اإنفاذ القان�ن والقطاع اخلا�ض تبدو بالغة الفعالية وينبغي 

ت�شجيعها )انظر ال�ثيقة A/CN.9/555, الفقرات 3 و4 و25-28 و71-62(.

ونظ���رت اللجن���ة, يف دورته���ا ال�شابعة والثالثني املعق�دة ع���ام 2004, يف تقري���ر االأمانة عن الندوة 
املذك����رة (A/CN.9/555), واتَّفق���ت, �شمن جملة اأم�ر, على اأنه, من اأج���ل الت�عية والتدريب واملنع, 
ق���د يك�ن من املفيد اأن ُتعّد ق�ائم بال�شمات ال�شائعة يف املخططات االحتيالية النمطية ال�شتخدامها 
كمادة تعليمي���ة للم�شاركني يف التجارة الدولية و�شائر اجلهات التي يحتمل اأن ي�شتهدفها املحتال�ن. 
ورئ���ي اأنَّ تلك الق�ائم ميكن اأن ت�شاعد اجلهات الت���ي يحتمل ا�شتهدافها على حماية نف�شها وتفادي 
ال�ق����ع �شحية للمخطط���ات االحتيالية. ورئي ف�شال ع���ن ذلك اأنه ميكن دع����ة املنظمات ال�طنية 
والدولي���ة املهتمة مبكافحة االحتيال التجاري اإىل تعميم تلك الق�ائم على اأع�شائها للم�شاعدة على 
اختب���ار تل���ك الق�ائم وحت�شينها. ومع اأنه مل ُيقرتح اأن ت�شارك االأون�شيرتال ذاتها اأو اأفرقتها العاملة 
احلك�مي���ة الدولية يف ذلك الن�شاط مبا�شرة, فقد اتُّفق على اأن تنظر اأمانة االأون�شيرتال يف اأن ُتعّد, 
بالت�ش���اور ال�ثيق مع اخل���رباء, م�اد من هذا القبيل تت�شمن ق�ائم بال�شمات ال�شائعة يف املخططات 

االحتيالية النمطية.)3(

 واأّك���دت اللجنة جمددا, يف دورته���ا الثامنة والثالثني املعق�دة عام 2005, تاأييدها لهذا امل�شروع.)4( 
ووافق���ت, يف دورتها التا�شعة والثالثني املعق�دة ع���ام 2006, على النهج العام املتبع يف �شياغة هذه 
الن�ش��ض على النح� املبني يف مذّكرة مقدمة من االأمانة (A/CN.9/600).)5( وا�شتعر�شت, يف دورتها 
االأربع���ني املعق����دة ع���ام 2007, نتائج ذلك العمل املبّين���ة يف مذكرة من االأمانة بعن����ان "م�ؤ�شرات 
االحتيال التجاري" )ال�ثيق���ة A/CN.9/624, واالإ�شافتان Add.1 وAdd.2(, واأثنت على العمل املنجز 
واتَّفق���ت على اأن يجري تعمي���م هذه امل�ؤ�شرات للتعليق عليها.)6( واأخ���ريا, نظرت اللجنة, يف دورتها 
الثانية واالأربعني املعق�دة عام 2008, يف التعليقات التي اأبدتها الدول واملنظمات على هذه امل�ؤ�شرات 
وقدمته���ا اإىل االأمانة )ال�ثيق���ة A/CN.9/659, واالإ�شافت���ان Add.1 وAdd.2(, فقررت اأن تن�شر هذه 
الن�ش�����ض يف مذكرة اإعالمية م���ن االأمانة الأغرا�ض التثقيف ومنع االحتيال.)7( وجرى اآخر حتديث 

لهذا الن�ض يف عام 2013.

وللح�ش����ل عل���ى مزيد م���ن املعل�مات بهذا ال�ش���اأن, يرجى زي���ارة م�قع االأون�شي���رتال ال�شبكي على 
. www.uncitral.org :العن�ان التايل

)3( املرجع نف�شه, الدورة التا�شعة واخلم�ش�ن, امللحق رقم 17 (A/59/17), الفقرات 112-110.

)4( املرجع نف�شه, الدورة ال�شت�ن, امللحق رقم 17 (A/60/17), الفقرة 220.

)5( املرجع نف�شه, الدورة احلادية وال�شت�ن, امللحق رقم 17 (A/61/17), الفقرة 217.

)6( املرجع نف�شه, الدورة الثانية وال�شت�ن, امللحق رقم 17 (A/62/17), الفقرتان 199 و200.

)7( املرجع نف�شه, الدورة الثالثة وال�شت�ن, امللحق رقم 17 (A/63/17), الفقرتان 242 و243.
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جيم- ما هو االحتيال التجاري؟

بالنظ���ر اإىل غاي���ات ه���ذه ال�ثيقة واأهدافها, لن يك����ن من املنا�شب و�شع تعري���ف ذي طابع قان�ين 
حم����ض لالحتيال التجاري, كما اأنَّ ذلك التعري���ف لن يتيح مرونة كافية ملا ه� مبتغى من ا�شتخدام 
وا�شع النطاق لهذه ال�ثيقة. بيد اأنَّ وج�د تعريف و�شفي يحدد العنا�شر الرئي�شية لالحتيال التجاري 

ميكن اأن يك�ن مفيدا مل�شتعملي هذه ال�ثيقة.

والعنا�شر الرئي�شية يف ا�شتبانة االحتيال التجاري هي:
)1( وج�د عن�شر خداع اأو تقدمي معل�مات غري �شحيحة اأو ناق�شة اأو م�شّللة؛

)2(  اأن يدف���ع االعتم���اد عل���ى اخل���داع اأو عل���ى املعل�مات املقدم���ة اأو املغفل���ة اجلهة 
امل�شتهدف���ة باالحتيال اإىل التخلي عن �شيء ما ذي قيمة متتلكه تلك اجلهة اأو اإىل 

التنازل عن حق م�شروع؛
)3( اأن يك�ن االحتيال ذا ُبعد اأو نطاق اقت�شادي خطري ال�شاأن؛

)4(  اأن ي�شتغ���ل االحتيال النظم التجاري���ة واأدواتها امل�شروعة اأو ي�ش���يء ا�شتغاللها اأو 
يخل بها اأو ي�ش�هها, ما يحتمل اأن يحدث اأثرا دوليا؛

)5( وق�ع خ�شارة يف القيمة نتيجة لذلك.

وع���الوة عل���ى ذلك, ا�شُتخدم يف هذه ال�ثيق���ة تعبري "املحتال" للداللة عل���ى ال�شخ�ض الذي يرتكب 
االحتيال اأو ي�شرع يف ارتكابه.

دال- املوا�سيع ذات ال�سلة

امُتِن���ع يف هذه ال�ثيق���ة عن تناول عدد من امل�ا�شيع اخلطرية ذات ال�شل���ة باالحتيال التجاري لكي 
يظ���ل حجمها مي�ش�ر املعاجلة ومفيدا, والأنَّ تل���ك امل�ا�شيع كانت وال تزال ُتعاَلج يف حمافل اأخرى اأو 
م���ن ِقَب���ل منظمات اأخرى. وترد اأدناه قائمة غري ح�شرية بتل���ك امل�ا�شيع وبع�ض االقرتاحات ب�شاأن 
االأماك���ن الت���ي ميكن العث����ر على معل�م���ات اإ�شافية فيها. واجلدي���ر باملالحظة اأي�ش���ا اأنَّ امل�شادر 
املقرتحة للمعل�م���ات االإ�شافية تقت�شر على املنظمات الدولية, واأنَّ هناك منظمات وطنية حك�مية 
وغ���ري حك�مي���ة عديدة قامت اأي�ش���ا باأعمال م�شتفي�شة يف ه���ذه املجاالت ويج���در الرج�ع اإىل تلك 
 االأعم���ال للح�ش�ل على مزيد من املعل�م���ات. واآخر زيارات جلميع امل�اق���ع ال�شبكية املذك�رة كانت 

يف 1 مت�ز/ي�ليه 2013.

1- الف�ساد والّر�سو

لة من اأجل مك�شب  فت م�ؤ�ش�شة ال�شفافية الدولية الف�شاد باأنه "اإ�شاءة ا�شتغالل ال�شالحيات املخ�َّ عرَّ
ق���ت ف�ش���ال عن ذلك ب���ني "الف�شاد يف ت�شرفات غ���ري منافية للق�اع���د" و"الف�شاد  �شخ�ش���ي". وفرَّ
يف ت�شرف���ات منافي���ة للق�اعد", اإذ ينط�ي االأول عل���ى ر�ش�ة ت�شهيلية ُتدَف���ع للح�ش�ل على معاملة 
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تف�شيلي���ة يف اأم���ر مطل�ب قان�نا من متلقي الر�ش�ة اأن يق�م به, اأما الثاين فينط�ي على ر�ش�ة ُتدَفع 
للح�ش�ل على خدمات يحظر القان�ن على متلقي الر�ش�ة اأن يقّدمها.

وق���د اعتمد عدد من املنظمات الدولية �شك�كا, منها اتفاقيات, ت�شتهدف مكافحة الف�شاد والّر�ش�. 
وم���ن هذه املنظمات االأمم املتحدة واالحتاد االأفريقي وجمل����ض اأوروبا واالحتاد االأوروبي واجلماعة 
االقت�شادي���ة ل���دول غرب اأفريقي���ا ومنظمة الدول االأمريكي���ة ومنظمة التع���اون والتنمية يف امليدان 

االقت�شادي.

وت�ج���د وفرة من املعل�مات عن الف�شاد والّر�ش�, منها ما يتعلق بكيفية مكافحتهما. وفيما يلي قائمة 
ببع�ض من امل�شادر الكثرية لهذه املعل�مات:

www.transparency.org/corruption م�ؤ�ش�شة ال�شفافية الدولية؛ •

www.unodc.org/unodc/en/ واجلرمي���ة؛  باملخ���درات  املعن���ي  املتح���دة  االأمم  •  مكت���ب 
corruption/index.html?ref=menuside

www.oecd.org/corruption منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�شادي؛ •

www.oas.org/juridico/english/FightCur.html منظمة الدول االأمريكية؛ •

www.worldbank.org/anticorruption البنك الدويل؛ •

•  الفريق العامل املعني بال�ش�فافية ومكافحة الف�ش�اد, التابع لرابطة التع�اون االقت�ش�ادي 
http://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee- الآ�شيا واملحيط الهادئ؛

on-Economic-and-Technical-Cooperation/Working-Groups/Anti-Corruption-and-
 Transparency.aspx

www.fatf-gafi.org/topics/corruption فرقة العمل املعنية باالإجراءات املالية؛ •

http://www.interpol.int/Crime-areas/ املنظم���ة الدولية لل�شرطة اجلنائية )االإنرتب�ل(؛  •
 Corruption/Corruption

2- غ�سل االأموال

ميك���ن و�ش���ف غ�شل االأم�ال باأنه ممار�ش���ة تنط�ي على اإبرام �شفقات مالي���ة معيَّنة من اأجل اإخفاء 
ه�ي���ة االأم�ال و/اأو م�شارها و/اأو مق�شدها. وقد ُو�شعت عدة ق�اعد وبرامج وطنية ودولية ملكافحة 

غ�شل االأم�ال.

www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html?ref=menuside
www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html?ref=menuside
http://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation/Working-Groups/Anti-Corruption-and-Transparency.aspx
http://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation/Working-Groups/Anti-Corruption-and-Transparency.aspx
http://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation/Working-Groups/Anti-Corruption-and-Transparency.aspx
http://www.interpol.int/Crime-areas/Corruption/Corruption
http://www.interpol.int/Crime-areas/Corruption/Corruption
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وم���رة اأخرى, ت�جد وف���رة من املعل�مات عن غ�شل االأم�ال, على ال�شعيدين ال�طني والدويل. وعلى 
�شبيل املثال, ميكن الرج�ع اإىل امل�شادر التالية:

www.unodc.org/unodc/en/ مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية؛       
money-laundering/index.html?ref=menuside

www.fatf-gafi.org/topics/corruption فرقة العمل املعنية باالإجراءات املالية؛  

         منتدى مكافحة غ�شل االأم�ال, التابع للرابطة الدولية لنقابات املحامني؛
www.antimoneylaundry.org

www.interpol.int/Crime-areas/Financial-crime/Money-laundering االإنرتب�ل؛ 

3- ال�سفافية

فت "ال�شفافية", من ِقَبل م�ؤ�ش�شة ال�شفافية الدولية اأي�شا, باأنها "مبداأ يتيح الأولئك الذين مت�ّشهم  ُعرِّ
الق���رارات االإداري���ة اأو ال�شفق���ات التجاري���ة اأو االأعمال اخلريي���ة اأن يعرف�ا ال احلقائ���ق االأ�شا�شية 
واالأرق���ام فح�ش���ب, بل اأي�شا االآلي���ات والعمليات" التي اتخ���ذت ب�ا�شطتها الق���رارات اأو اأُبرمت من 
خالله���ا ال�شفقات. وُيقال كذلك "اإّن م���ن واجب امل�ظفني املدنيني واملديرين واالأمناء اأن يت�شرف�ا 

على نح� وا�شح وقابل للتنّب�ؤ والفهم".

ة يف جميع املعامالت, ويفرت�ض, اإذا حتّققت, اأن ت�ؤدي اإىل  وكمبداأ عام, ينبغي ت�ّخي ال�شفافية احلقَّ
منع االحتيال التجاري وتفاديه.

وللمزيد من املعل�مات, ميكن الرج�ع اإىل امل�شادر التالية:

www.transparency.org م�ؤ�ش�شة ال�شفافية الدولية؛    

www.worldbank.org/anticorruption البنك الدويل؛    

     الفريق العامل املعني بال�شفافية ومكافحة الف�شاد, التابع لرابطة التعاون االقت�شادي 
http://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-  الآ�شيا واملحيط الهادئ؛

on-Economic-and-Technical-Cooperation/Working-Groups/Anti-Corruption-and-

 Transparency.aspx

http://europa.eu/transparency-register/ شجل االحتاد االأوروبي لل�شفافية؛�    

4- املمار�سات الف�سلى
"املمار�ش���ات الف�شل���ى" ه���ي, يف ه���ذه احلالة, م���ا ت�شتخدم���ه امل�ؤ�ش�ش���ات املرم�ق���ة, العامة منها 
واخلا�ش���ة, م���ن اأ�شالي���ب اأو طرائق اأو عمليات اأو اأن�شط���ة, اأو ما �شابه ذلك م���ن و�شائل, ترّكز على 

www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/index.html?ref=menuside
www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/index.html?ref=menuside
http://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation/Working-Groups/Anti-Corruption-and-Transparency.aspx
http://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation/Working-Groups/Anti-Corruption-and-Transparency.aspx
http://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation/Working-Groups/Anti-Corruption-and-Transparency.aspx
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من���ع االحتي���ال التجاري اأو ك�شف���ه, وينبغي لكيانات مثل ال�ش���ركات وامل�ؤ�ش�شات املالي���ة اأن تعتمدها 
ذت االإج���راءات والتدقيقات  واأن يتَّبعه���ا م�ظف�ه���ا اتباعا منهجيا. واإذا م���ا اتُّبعت تلك النه�ج وُنفِّ
واالختب���ارات املنا�شبة, ُيت�ّق���ع اأن ت�شاعد تلك النظم كثريا على منع االحتيال اأو على ك�شفه. وينبغي 
ي واعتم���اد املمار�ش���ات الف�شلى االأن�ش���ب لعملياتها,  للكيان���ات وامل�ؤ�ش�ش���ات اأن حتر�ض عل���ى تق�شّ
اه���ا م���ن خ���الل منظماته���ا املهني���ة اأو اأن تت�ش���اور به���ذا ال�ش���اأن م���ع متخ�ش�ش���ني من  واأن تتق�شّ

القطاع اخلا�ض.

)1( ح�كمة ال�شركات

ي�شمل تعبري "ح�كمة ال�شركات" جمم�عة االإجراءات والق�انني وال�شيا�شات وامل�ؤ�ش�شات التي ت�ؤّثر يف 
طريقة ت�جي���ه ال�شركة واإدارتها ومراقبة عملها, كما ي�شمل جمم�عة العالقات بني مديري ال�شركة 
وجمل����ض اإدارته���ا وامل�شاهمني فيها و�شائر اجلهات املعنية بها. وتدخ���ل يف �شميم ح�كمة ال�شركات 

اأم�ر مثل االإن�شاف وال�شفافية وواجب �ش�ن االأمانة وامل�شاءلة.

وم���ن �شاأن اإر�ش���اء مبادئ احل�كمة الر�شيدة لل�شركات والتقيد بتلك املب���ادئ اأن ي�شاعدا كثريا على 
منع االحتيال التجاري, �ش�اء على ال�شركات اأو على اأطراف اأخرى, مب�شاعدة من امل�ظفني.

وق���د ُن�ش���ر قدر كبري م���ن املعل�مات عن هذا امل��ش����ع, وميكن الرج�ع يف هذا ال�ش���اأن اإىل امل�شادر 
التالية:

www.oecd.org/corporate منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�شادي؛    

(European Corporate Governance Institute)؛ ال�ش���ركات  االأوروب���ي حل�كم���ة       املعه���د 
www.ecgi.org

http://www.ifc.org/wps/wcm/ م�ؤ�ش�ش���ة التم�ي���ل الدولية )جمم�عة البن���ك ال���دويل(؛     
 connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Corporate+Governance

)2( �شيا�شات اال�شتعانة باملبّلغني املتطّ�عني

ع" ه� �شخ�ض, عادة م���ا يك�ن من "اأهل البي���ت", يك�شف للم���الأ اأو الأولئك الذين يف  ���غ املتط����ِّ "املبلِّ
م�اقع ال�شلطة ما ُيرتكب من خمالفات داخل امل�ؤ�ش�شة التي يعمل فيها. وال�شيا�شات املتعلقة باملبّلغني 
املتطّ�ع���ني تعم���ل على ت�فري حماي���ة وافية ملن ي�د االإب���الغ عن انحرافات عن املعاي���ري القان�نية اأو 
االأخالقي���ة ل�شل�ك ال�شركات. وميكن القي���ام بذلك, مثال, عرب خدمات هاتفية �شرية اأو م�اقع على 
االإنرتن���ت ميك���ن من خاللها للم�ظفني اأو ال�شركاء التجاريني اأن يتحّدث�ا عن �ش�اغلهم اأو اأن ينقل�ا 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Corporate+Governance
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Corporate+Governance
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معل�م���ات. وجلع���ل تلك اخلدمات فّعال���ة, ينبغي للجن���ة امل�ش�ؤولة يف جمل����ض االإدارة اأن ُت�شغي اإىل 
ال�ش�اغل احلقيقية واأن تتخذ اإجراءات ب�شاأنها يف ال�قت املنا�شب.

وم���ن �شاأن اعتم���اد اأيِّ م�ؤ�ش�شة �شيا�ش���ات منا�شبة لال�شتعان���ة باملبّلغني املتطّ�ع���ني وقيامها بت�عية 
م�ظفيه���ا ب�ج����د عمليات تبليغ من ه���ذا القبيل, وباأنَّ تل���ك العمليات ال تتطّل���ب الك�شف عن ه�ية 

املبّلغ, اأن ي�شاعد كثريا على ك�شف عمليات االحتيال اأو املخالفات داخل امل�ؤ�ش�شة.

ومرة اأخرى, ُكِتب الكثري عن هذا امل��ش�ع, وذلك على �شبيل املثال من ِقَبل:

www.transparency.org م�ؤ�ش�شة ال�شفافية الدولية؛ •

)3( دور مراجعي احل�شابات الداخليني واخلارجيني
املراجع���ة الداخلية للح�شابات هي ن�شاط تطميني م��ش�ع���ي وم�شتقل ذو طابع ا�شت�شاري ي�شتهدف 
زي���ادة قيم���ة عمليات امل�ؤ�ش�شة وحت�شينها. وهي ت�شاعد امل�ؤ�ش�شة عل���ى اإجناز اأهدافها باتباع اأ�شل�ب 
منهج���ي من�شبط لتقيي���م عمليات تدّبر املخاط���ر والرقابة واحل�كمة وحت�ش���ني فعاليتها. ومراجع� 
احل�شاب���ات الداخلي�ن هم م�ظف�ن ل���دى الكيان املعني يقّدم�ن تقاريره���م اإىل مراجع عام اأو اإىل 

كبري مراجعني يقّدم تقاريره بدوره اإىل جلنة مراجعة احل�شابات التابعة ملجل�ض االإدارة.

اأم���ا هيئ���ة املراجعة اخلارجي���ة فتتاأّلف من مراجعني حمرتف���ني يق�م�ن مبراجع���ة البيانات املالية 
ل�شركة اأو فرد اأو م�ؤ�ش�شة اأخرى, و�شمتها الرئي�شية هي ا�شتقالليتها عن الكيان الذي تق�م مبراجعة 
ح�شابات���ه. وتقّدم تلك الهيئة تقاريرها اأي�شا اإىل جمل�ض اإدارة امل�ؤ�ش�شة, وقد تك�ن هناك ت�شريعات 

حمّددة ُتلزمها اأي�شا بتقدمي تقارير اإىل هيئات رقابية.

ى به لك�شف الن�شاط االحتيايل وللم�شاعدة  وكال هذين الن�عني من مراجعة احل�شابات مفيد وي��شَ
على منعه.

ومرة اأخرى, ميكن الرج�ع اإىل:

www.transparency.org م�ؤ�ش�شة ال�شفافية الدولية؛ •

www.oecd.org منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�شادي؛ •





اأواًل- املوؤ�ّسرات الدالة على االحتيال التجاري
امل�ؤ�ّشر 1- وج�د م�شتندات خمالفة للنظم

امل�ؤ�ّشر 2- اإ�شاءة ا�شتعمال التعابري التقنية
امل�ؤ�ّشر 3- وج�د ت�شاربات يف ال�شفقة

امل�ؤ�ّشر 4- اإ�شاءة ا�شتعمال االأ�شماء
امل�ؤ�ّشر 5- عدم تنا�شب الع�ائد مع حجم اال�شتثمار وخماطره

امل�ؤ�ّشر 6- ال�شرية املفرطة
د ال�شفقة اأو فرط ب�شاطتها امل�ؤ�ّشر 7- فرط تعقُّ

امل�ؤ�ّشر 8- اإحباط ممار�شة احلر�ض ال�اجب
امل�ؤ�ّشر 9- اإ�شاءة ا�شتعمال احل�افز 

امل�ؤ�ّشر 10 -  اال�شتمالة النف�شانية والت�ريط 
امل�ؤ�ّشر 11 -  حدوث انهيارات يف ال�ش�ابط ال�قائية بفعل االأزمات
امل�ؤ�ّشر 12 -  اإحالة االأم�ال على الف�ر اأو ب�شرعة اأو ب�ش�رة قطعية

امل�ؤ�ّشر 13 -  م�شدر ال�شداد م�شك�ك فيه اأو جمه�ل
امل�ؤ�ّشر 14-  وج�د ج�انب اأو تعليالت غري عقالنية اأو غري منطقية

امل�ؤ�ّشر 15 -  احتيال قائم على اإ�شاءة ا�شتغالل �شالت القرابة اأو ال�شالت ال�شخ�شية
امل�ؤ�ّشر 16 -  احتيال يرتكبه امل�ش�ؤول�ن االإداري�ن و/اأو امل�ظف�ن اأو ي�شرتك�ن يف ارتكابه

امل�ؤ�ّشر 17 -  م�شاركة اأخ�شائيني فنيني ب�ش�رة غري معتادة
امل�ؤ�ّشر 18 -  تلّقي طلبات غري منا�شبة الإف�شاء معل�مات

امل�ؤ�ّشر 19 -  اإ�شاءة ا�شتعمال التكن�ل�جيا واالحتيال االإلكرتوين
امل�ؤ�ّشر 20 -  وج�د خمططات ت�ش�يق هرمية ومتعّددة الطبقات

امل�ؤ�ّشر 21-  عمليات االحتيال املتعلقة ب�شلع وخدمات
امل�ؤ�ّشر 22-  االحتيال يف االأوراق املالية واإ�شاءة ا�شتغالل ال�ش�ق

امل�ؤ�ّشر 23 -  اإ�شاءة ا�شتغالل اإجراءات االإع�شار
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املوؤ�ّسر 1- وجود م�ستندات خمالفة للنظم*   
1- ت���كاد عمليات االحتيال تنط�ي دائما على اإ�ش���دار م�شتندات اأو ا�شتعمالها اأو االعتماد عليها 
مع اأنها ال ُت�شتخدم عادة اأو منطيا يف ن�ع املعاملة التي ُيق�شد اأن تك�ن مت�شلة بها, اأو تت�شّمن اأوجه 
�ش���ذوذ ميكن تبيُّنه���ا اإما عند قراءتها منفردة اأو عند قراءتها على �ش����ء جميع امل�شتندات املقدمة 

دعما للمخطط.
األف- ال�سرح

2- تنط����ي عملي���ات االحتي���ال التج���اري, �شاأنها �ش���اأن املعام���الت امل�شروعة, عل���ى ا�شتخدام 
م�شتن���دات متعددة لت��شيح ال�شفق���ة وت�ثيقها وتبيانها. بيد اأنَّ امل�شتن���دات امل�شتخدمة يف عمليات 
االحتي���ال التج���اري كثريا ما تختلف عن تلك التي ت�شتخدم يف املعامالت امل�شروعة, اإما الأنها ت�شاغ 
ب�ش����رة غري �شليمة, واإما الأنه���ا تت�شمن بع�ض ال�شمات غري العادية من اأجل احل�ّض على اال�شتثمار 
اأو تعزي���ز م�شداقية املحتال اأو تعليل ما يزعمه املحتال من ع�ائد غري عادية, واإما الأنها تن�ض على 
اإج���راءات غ���ري معتادة. وكثريا ما يت�شنى تقري���ر اأرجحية وج�د احتيال جت���اري, اأو وج�ده بالفعل, 
من خ���الل ا�شتبانة هذه اجل�انب غري النظامية. وامل�شتن���دات امل�شتخدمة دعما لالحتيال التجاري 
ميكن اأن تك�ن حقيقية اأو احتيالية اأو مزّورة اأو وهمية, وميكن اأن ُت�شِدرها اأو ت�شادق على �شحتها, 
ب�ش����رة �شليم���ة اأو غري �شليمة, م�ؤ�ش�ش���ات اأو اأفراد. وميكن يف بع�ض االأحي���ان اأن يق�م اأخ�شائي�ن 

فني�ن باإن�شائها اأو بت�ثيق �شحتها.

باء- احلاالت النموذجية واالأمثلة
3- من امل�شتندات التي قد ت�شتخدم يف �شياق االحتيال التجاري:

)اأ( م�شتندات حقيقية؛
املث���ال الت��شيحي 1-1: ميكن اأن ت�شمل هذه امل�شتندات: درا�شات اأجرتها م�ؤ�ش�شات؛ اأو 
خطاب���ات تزكية؛ اأو �شه���ادات كتابية باأنَّ الفرد املعني لديه ح�ش���اب يف امل�ؤ�ش�شة اأو باأنه 
زب����ن لديها؛ اأو عقدا اأعد �شيغته حمام؛ اأو خطابا م�ثَّقا, اأو ح�الة مالية م�ثقة اأو عرب 

نظام "�ش�يفت".

)ب(  م�شتندات وهمية ال ت�شتخدم يف التجارة امل�شروعة؛
املث���ال الت��شيح���ي 1-2: ميك���ن اأن ت�شمل ه���ذه امل�شتن���دات: ح�الة قطعي���ة عرب نظام 
"�ش�يف���ت"؛ اأو "�شفق���ة ع�مل���ة م�شتن���دات جتارية وفقا لالأع���راف التجاري���ة امل�حدة 

(UCP500)"؛ اأو "�شمانات غّلة االأر�ض".

)ج(   م�شتندات مزّورة اأو احتيالية؛
املث���ال الت��شيحي 1-3: يق�م اأحد امل�ظفني بتزوير ت�قي���ع مدير امل�شرف على خطاب 

يقدمه املحتال.
 *االإ�شارة يف هذه ال�ثيقة بكاملها اإىل "امل�شتندات" ُيق�شد بها اأن ت�شمل االإ�شارة اإىل الر�شائل وال�شجالت االإلكرتونية.
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املثال الت��شيحي 1-4: ميكن اأن ت�شمل امل�شتندات التي عادة ما تك�ن مزّورة اأو احتيالية 
ت�قيع���ا مزّورا اأو و�شفا ملفقا لل�شلع على �شند ال�شحن؛ اأو كفالة م�شرفية؛ اأو م�شتندات 

�شادرة مبقت�شى خطاب اعتماد جتاري؛ اأو تقارير زائفة عن مراجعة احل�شابات.

)د( ن�شخ مزّيفة مل�شتندات حقيقية؛
املث���ال الت��شيحي 1-5: ت�شمل امل�شتندات التي ي�شي���ع تزييفها �شهادات امتالك اأ�شهم؛ 
اأو �شن���دات دين م�شم�ن���ة االأداء؛ اأو �شندات اإذنية؛ اأو �شه���ادات اإيداع معادن ثمينة؛ اأو 
�شه���ادات اإيداع يف م�شت�دعات؛ اأو عق�د ا�ش���رتاء حك�مية, ميكن ا�شتخدامها جميعا يف 
احل����ضّ عل���ى اال�شتثمار يف خمطط ا�شتثماري احتي���ايل اأو رهنها للح�ش�ل على متديد 

الئتمان من م�ؤ�ش�شة مالية م�شروعة.

4- ق���د ُت�شت���درج امل�ؤ�ش�شات امل�شروع���ة اأو م�ظف�ها, عن ِعلم اأو غري عل���م, اإىل اإ�شدار اأو ت�ثيق 
م�شتندات م�شروعة اأو غري م�شروعة ت�شتخَدم بعدئذ يف تعزيز املخطط االحتيايل. وقد ُيطَلب اأي�شا 

اإجراء الت�ثيق اإلكرتونيا.

املث���ال الت��شيح���ي 1-6: ُيطَل���ب من م�ظ���ف �شغري يف م�ؤ�ش�ش���ة ما اأن ُي�ش���در اأو ي�ّثق 
م�شتن���دا لي�ض من عادة ذلك امل�ظف اأو تلك امل�ؤ�ش�شة اإ�شداره؛ اأو يلتم�ض طالب امل�شتند 
اإدراج عب���ارات غري معت���ادة تفيد مثال باأنَّ االأم�ال املعني���ة "ذات من�شاأ غري اإجرامي", 
اأو يطل���ب اإدراج تعاب���ري جتاري���ة م�شروع���ة تفي���د مثال ب���اأنَّ الزب����ن "م�شتع���د وراغب 
وق���ادر" عل���ى اإبرام ال�شفقة. وي�شتجي���ب امل�ظف من اأجل م�شاع���دة الزب�ن ولكن دون 
 اأن يفه���م فح�ى امل�شتن���د اأو العبارات, ثم ُي�شتخ���َدم امل�شتند بعدئ���ذ لتعزيز م�شداقية

املخطط االحتيايل.
املثال الت��شيحي 1-7: يق�م م�ظف �شغري بت�ثيق م�شتند اأعده الزب�ن على ورق خا�ض 
بامل�شرف اأو ال�شركة. ومع اأنَّ امل�ظف ال يق�شد بذلك �ش�ى الت�شديق على �شحة ت�قيع 
الزب����ن اأو ه�يته فامل�شتند يت�شم���ن بيانات ت�شتخَدم يف تعزيز امل�شداقية, اإذ ت�شري اإىل 

اأنَّ امل�شرف اأو ال�شركة ت�شهد على �شحة ما ه� مذك�ر يف امل�شتند.

5- ق���د تك����ن املخالفات امل�ج����دة يف امل�شتندات امل�شتخَدم���ة يف االحتيال التج���اري نا�شئة عن 
اأخ�شائيني فنيني اأو مرتبطة بهم.

املث���ال الت��شيحي 1-8: يق�م حمام اأو حما�ش���ب اأو اأخ�شائي فني اآخر, بناء على طلب 
م���ن زب�ن, باإعداد م�شتن���د يتعلق مبعاملة ال يتحّرى عنها ذلك االأخ�شائي اأو ال يفهمها, 
وال يك�ن لها داع اقت�شادي اأو غري اقت�شادي. فكثريا ما يحتاج املحتال اإىل االأخ�شائي 
الفن���ي لكي ي�شفي م�شداقية عل���ى خمططه. وامل�افقة على ال�شهادة على �شحة م�شتند 
ر  ���ع م���ن َقب���ل اأو تاأكيد �شحته ه���ي مث���ال يف ال�شميم عل���ى معاملة ميك���ن اأن ُتي�شِّ  م�قَّ

عملية االحتيال.
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6- من العالمات الدالة على وج�د احتيال جتاري:

)اأ(  عدم وج�د م�شتندات �شليمة؛
املثال الت��شيحي 1-9: �شفقة كربى ال يدعمها �ش�ى ب�شعة م�شتندات رديئة ال�شياغة؛ 

اأو قر�ض م�شريف بدون خطة عملية ل�شداده.

 )ب(   م�شتن���دات �ش���ادرة ع���ن كي���ان جت���اري حقيق���ي ولكنه���ا تت�شّم���ن خمالف���ات تت�ش���ل 
باإ�شدارها؛

املثال الت��شيحي 1-10: ُيطَلب من م�ّظف �شغري يف �شركة �شحن اأن ي�ّقع بتاريخ الحق 
على م�شتند ُيذَكر فيه اأنَّ الب�شاعة, التي مل ت�شل بعد, قد ا�شُتلمت بناء على زعم ُمرِبز 
امل�شتن���د باأنَّ الب�شاع���ة �شيتم ت�شّلمها بحل����ل ذلك التاريخ. ثم ي�شتخ���دم ال�ُمرِبز ذلك 

امل�شتند للح�ش�ل على ال�شداد, بالرغم من عدم ت�شليم الب�شاعة.
املث���ال الت��شيح���ي 1-11: ُيطَل���ب م���ن بائع ممتل���كات عقاري���ة اأو �شخ�شي���ة اأن يعّدل 
�شع���ر ال�ش���راء املذك����ر لتل���ك املمتلكات لك���ي يتمّك���ن امل�شرتي م���ن زيادة املبل���غ الذي 
 ميكن���ه اقرتا�ش���ه, اأو خلف����ض ال�شرائ���ب الت���ي يتع���نّي علي���ه �شداده���ا ع���ن ال�شفقة 

اأو املمتلكات.

)ج(   وج�د خمالفات وت�شاربات داخلية يف امل�شتندات؛
املث���ال الت��شيح���ي 1-12: م�شتن���د يتعل���ق ب�شفق���ة معّق���دة اأو مببل���غ �شخ���م ويحت�ي 
 عل���ى اأخط���اء هجائية اأو نح�ي���ة اأو على ر�ش�م بياني���ة ال تفي باملعايري املهني���ة اأو تت�شم

بال�شذاجة.
املث���ال الت��شيح���ي 1-13: ُيعَر يف م�شتند حقيقي على عب���ارات اأو م�شطلحات غريبة, 
مث���ل: "NC/ND"؛ اأو ُيذكر اأنَّ امل�شتند خا�ش���ع للق�اعد الدولية امل�حدة UCP500 مع اأنه 
لي����ض خطاب اعتماد؛ اأو اأنَّ التنفيذ يف غ�ش����ن "�شنة وي�م" اأو "�شهر وي�م"؛ اأو االإ�شارة 

اإىل "ث�ان اأو �شاعات اأو اأيام م�شرفية دولية".
املث���ال الت��شيحي 1-14: �شفقة مببل���غ �شخم ال يتنا�شب مع احلالة املعنية اأو ال�شخ�ض 
املعن���ي, مثل م�ش���رف �شغري ذي م�ج����دات قدرها 75 ملي�ن جني���ه اإ�شرتليني ي�شدر 

م�شتندا بقيمة 100 ملي�ن جنيه اإ�شرتليني.

)د(   وج����د م�شتن���د ال يقبله املنط���ق ال�شليم يف حد ذات���ه اأو ال يقبله املنط���ق ال�شليم عندما 
يقرتن ب�شائر امل�شتندات املتعلقة بال�شفقة؛

املث���ال الت��شيحي 1-15: يف �شفقة ُيزعم اأنها تتعلق ببيع كفاالت م�شتقلة, اأُبرز م�شتند 
يت�شل بعملية ع�ملة.



)ه (   وج�د عناوين غري �شحيحة اأو غري معتادة للم�شتندات اأو يف امل�شتندات؛
املثال الت��شيحي 1-16: ا�شتخدام تعبري "اتفاق رهن" كعن�ان مل�شتند يفرت�ض اأن يك�ن 

خطاب اعتماد, واحت�اء ذلك امل�شتند على وعد بدفع اأم�ال اإىل حامله.

)و(    وج�د م�شتندات ال تظهر يف �شياق العمل املعتاد؛
)ز(    مظهر غري معتاد اأو ن�عية غري معتادة ل�شك مايل؛

املث���ال الت��شيح���ي 1-17: م�شتند طباعته غ���ري وا�شحة اأو ورق���ه رديء الن�عية اأو فيه 
اأخطاء هجائية اأو مظهره اأو الر�ش�م البيانية ال�اردة فيه ال يفيان باملعايري املهنية.

)ح(   تاريخ امل�شتندات بتاريخ �شابق اأو الحق؛
املثال الت��شيحي 1-18: �شند ال�شحن الذي يبنّي اأنَّ الب�شاعة حمّملة على منت ال�شفينة 

لت فيه. �شادر بتاريخ اأبكر باأ�شب�ع من التاريخ الذي ُيقال اإنَّ الب�شاعة قد ُحمِّ

)ط(   اإدخ���ال تعديالت عل���ى امل�شتندات امل�ج�دة ُتغرّي طبيعة ال�شفق���ة تغيريا ج�هريا وغري 
قابل للتعليل.

ر ثم ُتغريَّ امل�شتندات  كَّ املثال الت��شيحي 1-19: يقال اإنَّ ال�شفقة تتعلق بالتجارة يف ال�شُّ
فجاأة, ب�شبب �شع�بة مزع�مة, فت�شبح متعلقة ببيع الف�الذ.

املثال الت��شيحي 1-20: كان امل�شتند كفالة م�شتقلة ثم اأ�شبح فجاأة �شندا اإذنيا.

جيم- الن�سائح

7- ينبغ���ي اأن ُي�شرَتط �شلفًا تقدمي م�شتندات كامل���ة لعملية اال�شتثمار, واأن ُت�شتق�شى اأيُّ �شمات 
اأو ج�ان���ب غ���ري عادية اأو غري مفه�مة من حيث �شكل امل�شتن���دات اأو حمت�اها اأو �شحتها, خ�ش��شا 

عندما يتعلق اال�شتثمار ب�شك�ك مالية.

ر اأنها ينبغي اأن تك�ن  8- اق���راأ امل�شتندات املقدمة اإ�شنادا لعملية اال�شتثمار ق���راءة متاأنية, وتذكَّ
مت�شقة من حيث ال�شفقة ككل.

9- ينبغي اأال تك�ن امل�شتندات م�ؤرخة بتاريخ �شابق اأو الحق, كما ينبغي اأن تك�ن الت�اريخ املذك�رة 
فيها مت�شقة.

10- ينبغ���ي عدم االعتماد على امل�شتندات املقدمة اإ�شنادا لل�شفقة التجارية املقرتحة دون النظر 
يف حمت�اها وغر�شها وَم�شدرها.

11- ينبغي التحري عما اإذا كان امل�شتند من ن�ع ي�شدر بانتظام.

12- ينبغي اإجراء حتريات اإ�شافية يف حال ا�شتخدام عبارة عامة, مثل "اإىل من يهمه االأمر", يف 
االإ�شارة اإىل اجلهة املخاَطبة.

 15 اأواًل- امل�ؤ�ّشرات الدالة على االحتيال التجاري 
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���م ب�شح���ة تروي�شات اأوراق ال�ش���ركات اأو امل�ؤ�ش�شات املعروفة, الت���ي ميكن اأن تك�ن قد  13- ال ُت�شلِّ
اأنتجت ب�ا�شطة طابعات ليزرية.

14- حَتّقق من �شحة الت�قيعات.

15- تاأّك���د من اأنَّ ل���دى االأخ�شائيني الفنيني امل�ظفني اإملاما بامل�شتندات التي يعّدونها اأو يتحّقق�ن 
منها.

16- مار����ض احلر�ض ال�اجب ممار�شة م�شتفي�ش���ة بالرج�ع اإىل م�شادر م�شتقل���ة للمعل�مات, اأو 
با�شت�ش���ارة االإدارات املعني���ة بال�ش�ؤون القان�نية اأو بتدبُّر املخاط���ر اأو باالأمن فيما يتعلق بامل�شتندات 

وحمت�ياتها.

17- يف حال اعتماد ال�شفقة اعتمادا �شديدا على م�شتند معنّي, ينبغي اإبراز ذلك امل�شتند.

18- ينبغي ت�ّخي احلر�ض ال�شديد عند الدخ�ل يف �شفقة يك�ن فيها ا�شتخدام م�شتندات خمالفة 
للنظم اأو ناق�شة اأو االعتماد على مثل هذه م�شتندات اأمرا معتادا يف املهنة املعنية.

19- امتنع كليا عن اإعطاء وت�كيل ر�شمي الأ�شخا�ض غري معروفني.

ق اأيِّ م�شتندات تك����ن غري معتادة, اأو غري مفه�مة, اأو يك�ن من غري  ���ع اأو ُت�شدر اأو ت�ثِّ 20- ال ت�قِّ
املعت���اد اأن ي�ّق���ع عليها ال�شخ�ض اأو امل�ؤ�ش�شة املطل�ب من اأيٍّ منهم���ا الت�قيع عليها, اأو يك�ن غر�شها 

غري مفه�م.

ع اأيَّ م�شتند ناق�ض اأو حمّرر بلغة اأخرى غري مفه�مة. 21- ال ت�قِّ

ع اأو ُت�شدر اأبدا اأيَّ بيان ُيعرف اأو ُي�شَتبه باأنه غري �شحيح. 22- ال ت�قِّ

23- حترَّ عما اإذا كان ال�شخ�ض الذي يطلب اخلدمة زب�نا معتادا.

24- ق���د يك�ن من امل�شت�ش����ب اأن يبنيَّ الغر�ض من اإعداد امل�شتند يف م���نت امل�شتند ذاته, ك��شيلة 
الإمكانية تفادي اإ�شاءة ا�شتعماله الحقا.

25- احذر من اأن ُت�شدر م�شتندات غري عادية, خ�ش��شا عندما يق�م طالب امل�شتند بت�فري ن�شه.

26- ا�شتخ���دم ا�شتم���ارات معتم���دة ل���دى االإدارات املعنية بال�ش����ؤون القان�نية وتدبُّ���ر املخاطر اأو 
باالأمن.

27- يف حال اإبراز �شك مايل غري ماأل�ف يف ال�ش�ق, ك�شهادة امتالك اأ�شهم ُيتاجر بها يف ب�ر�شة 
اأجنبية, اطلب فح�ض امل�شتند من خبري مرم�ق يف هذا امليدان, ك�شم�شار ب�ر�شة ح�شن ال�شمعة.



دال- مراجع اإ�سافية

امل�ؤ�ّشر 3-  وج�د ت�شاربات يف ال�شفقة؛ امل�ؤ�ّشر 4- اإ�شاءة ا�شتعمال االأ�شماء؛ امل�ؤ�ّشر 6- ال�شرية 
املفرط���ة؛ امل�ؤ�ّشر 8- اإحباط ممار�شة احلر�ض ال�اج���ب؛ امل�ؤ�ّشر 17- م�شاركة اأخ�شائيني فنيني 

ب�ش�رة غري معتادة؛ االإ�شافة 1- ممار�شة احلر�ض ال�اجب.

 17 اأواًل- امل�ؤ�ّشرات الدالة على االحتيال التجاري 
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املوؤ�ّسر 2- اإ�ساءة ا�ستعمال التعابري التقنية

1- ت�شيء خمططات االحتيال التجاري ا�شتعمال التعابري التقنية با�شتخدام تعبري جار يف �شياق 
خاطئ, اأو باخرتاع تعبري رّنان مثري لالإعجاب الكت�شاب امل�شداقية, اأو الإخفاء ج�انب املخطط غري 

القابلة للت�شديق, اأو الإثارة اإعجاب اأو رهبة ال�شحايا اأو م�شت�شاريهم.

األف- ال�سرح

���د وت�شتخدم بانتظام تعابري متخ�ش�شة  2- تت�ش���م املعامالت التجارية واملالية الع�شرية بالتعقُّ
تتعلق بال�شفقة اأو بتم�يلها. وكثريا ما ُت�شتخَدم تعابري من هذا القبيل يف عمليات االحتيال التجاري 
الإعط���اء انطباع باأنَّ ال�شفق���ة حقيقية, اأو الإثارة اإعجاب ال�شحايا اأو رهبتهم, اأو ل�شرت عجزهم عن 
تعلي���ل م���ا يف ال�شفقة من ت�شارب���ات اأو ج�انب غري قان�نية. ومب���ا اأنَّ املحتال���ني اأنف�شهم كثريا ما 
يك�ن����ن عدميي املعرفة, فاإنه���م ي�شيئ�ن اأحيانا كثرية ا�شتعمال التعابري املتخ�ش�شة, مما يدل على 
اأنَّ ال�شفق���ة لي�شت حقيقية. وقد تت�شمن ال�شفقات امل�شروعة من حني اإىل اآخر اأخطاء لي�شت ذات 
اأهمي���ة اأ�شا�شي���ة يف ال�شفقة, وعندما تك�ن اإ�شاءة اال�شتعمال غري متك���ررة اأو يك�ن اخلطاأ هام�شيا 
بالن�شب���ة لطبيعة املخطط اال�شتثماري يك����ن االحتمال اأ�شعف يف اأن يدل ذلك على احتيال جتاري. 
اأما اإذا كان التعبري امل�شاء ا�شتعماله ذا اأهمية اأ�شا�شية يف ال�شفقة, وكان ا�شتعماله مت�شقا ومتكررا 

فقد يدل ذلك على عدم م�شروعية ال�شفقة.

باء- احلاالت النموذجية واالأمثلة
3- ميكن اأن ي�شاء ا�شتعمال التعابري التقنية من اأجل:

)اأ( اإثارة اإعجاب ال�شحية اأو اإرباكها؛
ال, ولكن م�شّ�ها, جل�انب  املث���ال الت��شيحي 2-1: يقّدم املحتال عر�ش���ا تاريخيا مف�شّ

مت�شلة باالقت�شاد الكلي بهدف تعزيز م�شداقية اال�شتثمار.
املث���ال الت��شيحي 2-2: ي�شري املحتال اإىل اتفاقات اأو برامج دولية كربى, مثل اتفاقات 

بريت�ن وودز اأو خطة مار�شال, ل�شرح املخطط االإجمايل.

)ب(  تربير ما ال ميكن تعليله, باللج�ء اإىل ا�شتعمال م�شطلحات تقنية؛
املث���ال الت��شيحي 2-3: يق���ال اإنَّ االأم�ال امل�ج�دة يف ح�شاب ما غ���ري معّر�شة للخطر 
الأنه���ا �شتخ�شع ل�عملي���ة "م�شح" يجريها امل�ش���رف التجاري, ولكنها ل���ن مُت�ض بخالف 

ذلك.
)ج(  تعليل عدم ال�فاء ب�عد؛

املث���ال الت��شيح���ي 2-4: ُي�ش���ار اإىل ل�ائح تنظيمي���ة حك�مية, كالق�ان���ني ال�شريبية اأو 
ق�اع���د النظم االإلكرتوني���ة لتح�يل االأم�ال, لتعلي���ل تاأّخر "التعام���الت" اأو ال�شداد, اأو 

لتعليل احتياج املحتال اإىل اأم�ال اإ�شافية.



)د(  جعل ال�شحية يعتمد اعتمادا مفرطا على املعرفة الفائقة التي يبدو له اأنَّ املحتال متمتع 
بها.

املث���ال الت��شيح���ي 2-5: يقّدم املحتال تعليال منطقيا لع���دم تنا�شب ع�ائد املخطط مع 
حجم���ه ي�شتند اإىل حتليل اقت�ش���ادي ي�شرح الكيفية التي ُيزَع���م اأنَّ امل�شارف تزيد بها 

املعرو�ض النقدي.
4- التعاب���ري التقني���ة املُ�شاء ا�شتعمالها ق���د تك�ن اإما م�ج����دة وم�شتخدمة ب�ش����رة �شليمة, اأو 

م�شتخدمة ب�ش�رة خاطئة اأو يف �شياق غري �شليم, واإما وهمية كليا.
املث���ال الت��شيحي 2-6: ميكن اأن ُت�شتخَدم تعابري جارية, مثل "الع�ملة" (Factoring) اأو 

"ع�ملة امل�شتحقات التجارية" (Forfait), ا�شتخداما خاطئا.

املث���ال الت��شيح���ي 2-7: يق���ال اإنَّ اال�شتثم���ار ينط�ي عل���ى املتاجرة بكف���االت م�شتقلة 
م�ج�دة فعليا ولكن ال "ُيتاجر" بها.

املث���ال الت��شيحي 2-8: يق���ال اإنَّ اال�شتثمار يجرى على ا�شتم���ارة معّينة, مثل ا�شتمارة 
غرف���ة التج���ارة الدولي���ة "ICC Form 1020" اأو ا�شتمارة جمعية االت�ش���االت املالية بني 
امل�ش���ارف على نطاق الع���امل "SWIFT MT760", ولكن ال وج�د له���ذه اال�شتمارة اأو لها 

غر�ض خمتلف.
املث���ال الت��شيح���ي 2-9: ي�ش���يء املحت���ال ا�شتعم���ال تعابري علمي���ة اأو تقني���ة م�شروعة 
اأو يل�يها, مثلما حدث يف خمطط احتيايل ناجح يف �شناعة النفط والغاز, اإذ اأ�شري فيه 
اإىل طريقة َحقن "�ش�تي", ال وج�د لها, ُزِعم اأنها ت�شاعد يف ا�شتخراج النفط اأو الغاز.

5- قد ي�شاء ا�شتعمال التعابري التقنية اأي�شا باأ�شاليب خمتلفة:
)اأ(  يف مراحل خمتلفة من املخطط؛

املثال الت��شيحي 2-10: قد ت�شتعمل هذه التعابري, مثال, الإغراء امل�شتثمر, اأو للح�ش�ل 
على اأم�ال, اأو للحّث على نقل ال�شيطرة على امل�ج�دات, اأو لتربير تاأّخر املدف�عات, اأو 

ملنع امل�شتثمر من االت�شال بال�شلطات.
)ب(  اأو فيما يتجاوز غر�شها املق�ش�د, من اأجل اإ�شفاء �شرعية على ال�شفقة.

املث���ال الت��شيح���ي 2-11: كثريا ما َت�شتخ���ِدم خمططات االحتيال التج���اري تعابري تقنية 
تتعل���ق بتح�يل االأم�ال للدالل���ة ظاهريا على م�شروعية ال�شفق���ة, ولكن ال يق�شد منها يف 
ال�اقع �ش�ى الداللة على اأنَّ هناك ر�شالة معّينة قد اأُر�شلت, ال الداللة على �شحة حمت�ياتها.

جيم- الن�سائح
6- ال ت���دع ا�شتخ���دام التعابري التقني���ة وم�شطلحات اأه���ل املهنة تثري فيك ال�شع����ر بالرهبة اأو 

االإعجاب.
7- ك���ن م�شّرا على م�افاتك ب�شرح وا�شح, ب�ش���رف النظر عن م�شت�ى ما لديك من املعرفة اأو 

اخلربة.
8- افهم جميع ج�انب ال�شفقة قبل االإقدام على اال�شتثمار.

 19 اأواًل- امل�ؤ�ّشرات الدالة على االحتيال التجاري 



ُّن لالحتيال التجاري ومنعه التفط   20

9- ل���دى ممار�ش���ة احلر�ض ال�اجب, ال تكتِف مبج���رد وج�د تعبري تقني مع���نّي, مثل "خطابات 
االعتماد ال�شامنة", بل تاأّكد مما اإذا كان هذا التعبري التقني اأو دوره يف ال�شفقة م�شتعَمال ب�ش�رة 

�شحيحة يف ال�شياق املعني.

10- حتق���ق م���ن وج�د و�شريان اأيِّ قان�ن ُيزَع���م اأنَّ ثمة �شرائب ور�ش�م���ا ومبالغ اأخرى م�شتحقة 
مب�جبه.

11- ينبغي ت�عية امل�ظفني ب�شاأن التعابري والعبارات التي ي�شيع اإ�شاءة ا�شتعمالها.

�شة, اأو �شّمه اإىل  12- ينبغ���ي ا�شت�شارة امل�ظف املخت�ض داخل امل�ؤ�ش�شة ب�ش���اأن اأيِّ �شفقة متخ�شّ
الفريق الذي يتفاو�ض عليها اأو يراجع م�شتنداتها.

دال- مراجع اإ�سافية

امل�ؤ�ّشر 6-  ال�شرية املفرطة؛ امل�ؤ�ّشر 8- اإحباط ممار�شة احلر�ض ال�اجب؛ االإ�شافة 1- ممار�شة 
احلر�ض ال�اجب.



املوؤ�ّسر 3- وجود ت�ساربات يف ال�سفقة

1- �شعي���ا اإىل حماكاة بع�ض ج�انب ال�شفق���ات احلقيقية, كثريا ما حتت�ي خمططات االحتيال 
التج���اري عل���ى بيانات كاذب���ة اأو مت�شاربة عن وقائ���ع مادية, وعلى اإغفاالت ل�قائ���ع ج�هرية وعلى 

ت�شاربات خطرية اأخرى.

األف- ال�سرح

2- تعمل ال�شفقات التجارية يف اإطار نظم قائمة على ق�اعد؛ فاجل�انب وامل�شتندات والتفا�شيل 
والبيانات املتعددة تت�شق فيما بينها وتعطي, ماأخ�ذة ككل, �ش�رة عن نطاق ال�شفقة وغر�شها. ويف 
حال���ة ال�شفقات التجاري���ة امل�شروعة, ُيزال اأيُّ ت�شارب اأو ت�شاربات متكررة لي�شت نا�شئة عن تغيري 
متف���ق عليه يف ال�شفقة. وامل�شارك�ن يف ال�شفقة يفهم�ن البيانات والتفا�شيل ويكفل�ن ات�شاق جميع 
اجل�ان���ب املندرج���ة يف �شياق ال�شفق���ة باأكملها. وعلى هذا االأ�شا�ض, ميكنه���م اأن يقبل�ا بثقة كل ما 

تقت�شيه ال�شفقة والعقد من التزامات.

3- ويف املخط���ط االحتي���ايل ال�ُمحَكم, ق���د ال تك�ن الت�شارب���ات جلية, مثلم���ا يحدث يف حاالت 
االحتيال التي يك�ن فيها االأخ�شائي�ن الفني�ن يف �شركات تبدو حمرتمة وت�شم حمامني وحما�شبني 
ل����ا بنجاح من ِقب���ل حمتال و�شاع���دوا دون ق�شد يف اإع���داد م�شتندات  لِّ وخ���رباء م�شرفي���ني قد �شُ
احتيالي���ة. اأما يف املخططات االحتيالية النمطية فمن غ���ري املرّجح اأن ُي�شغل املحتال نف�شه بحقائق 
ال�شفقة يف �شعيه اإىل اإيجاد �شحية حمتملة. بل قد يتعّمد املحتال, يف واقع احلال, ت�شمني ال�شفقة 
بع����ض الت�شاربات عل���ى اأمل اأن ي�ؤّدي ذلك اإىل ان�شراف االأ�شخا�ض االأكر اطالعًا, فال يبقى �ش�ى 
اأك���ر ال�شحايا املحتملني ا�شت�شعافا. ي�شاف اإىل ذلك اأنَّ املحتال ال يهمه بال�شرورة اأن تك�ن جميع 
اجل�انب املندرج���ة يف �شياق ال�شفقة مت�شقة. وكثريا ما ي�شتخدم املحتال�ن اأ�شاليب احتيال منطية 
قدمي���ة ابتدعه���ا اآخرون قبل ع�شرات ال�شنني, وما عليهم �ش�ى تكيي���ف هذه االأ�شاليب القدمية لكي 
تالئ���م االإنرتن���ت اأو ا�شتب���دال االأ�شم���اء القدمي���ة ب�شك�ك وهمي���ة مبتكرة لها رن���ني ع�شري, مثل 
�شه���ادات مكافحة االإرهاب/الق�شاء على املخدرات, وق���د ال يعلم�ن �شيئا عن الت�شاربات الداخلية 
يف املخط���ط االحتيايل. وكثريا ما ال يك�ن املحتال����ن خرباء يف ميادين اال�شتثمار اأو العمل التجاري 
الت���ي ر�شم�ا عليها خمططاتهم, وبافتقارهم اإىل هذه اخلربة قد ي�جدون عن غري ق�شد ت�شاربات 
يف ال�شفقة �ش�اء يف امل�شتند ال�احد اأو فيما بني امل�شتندات, اأو قد تك�ن هناك ت�شاربات بني ما ه� 

مكت�ب وما يقال يف منا�شبات خمتلفة.

باء- احلاالت النموذجية واالأمثلة
4- تغريُّ طبيعة الب�شاعة تبعا للم�شتند اخلا�شع للفح�ض.

املث���ال الت��شيح���ي 3-1: يف البداي���ة, تتعل���ق ال�شفقة ب�شحن���ات من �شلع���ة معّينة, ثم 
ت��ش���ف الب�شاع���ة املراد بيعها, يف م�شتن���دات الحقة, على اأنها �شلع���ة مغايرة, دون اأيِّ 

تعليل جتاري.
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5- ما ُيكَتب اأو يقال ينايف املنطق واحل�ض ال�شليم.

املث���ال الت��شيحي 3-2: الب�شاعة اأو ال�شك املايل امل��ش�فان يف ال�شفقة ال وج�د لهما 
اأو ال يجري تبادلهما جتاريا.

املث���ال الت��شيح���ي 3-3: الفات�رة تتحدث عن نقل بحري لك���ّن م�شتند النقل ال يتحدث 
�ش�ى عن نقل بال�شكة احلديدية اأو بال�شاحنات.

املث���ال الت��شيحي 3-4: امل�شتند االأول ي�شري اإىل "ال�شركة �شني", بينما ت�شري م�شتندات 
الحق���ة اإىل "ال�شرك���ة �شاد", اأو قد تكف���ل اإحدى ال�شركات امل�شتن���د االأول وتكفل �شركة 

اأخرى امل�شتند الثاين.
املث���ال الت��شيحي 3-5: اأرقام احلاوي���ات اأو اأرقام االأختام املذك�رة يف �شندات ال�شحن 
اأو يف م�شتن���دات النق���ل االأخرى م�شك�ك فيه���ا اأو ال تت�افق مع نظ���م الرتقيم والرتميز 

ال�شحيحة.

6- تعاُر�ض بع�ض الطلبيات مع ال�شجل التاريخي العام لل�شفقات.

م طلبية بكمية غري معتادة من املنَتج نف�شه مع طلب ت�شليمها  املثال الت��شيحي 3-6: ُتقدَّ
يف الي�م التايل يف عن�ان �شندوق بريدي.

جيم- الن�سائح

لة عن اأيِّ بيانات �شف�ية, واطلب اإدراج اأيِّ  ن ملح�ظات مف�شّ 7- اقراأ امل�شتندات قراءة نقدية, ودوِّ
بيانات �شف�ية يف امل�شتندات.

ل يف ممار�شة احلر�ض ال�اجب على امل�شتندات املقّدمة وحدها. 8- ال تع�ِّ

9- اط���رح اأ�شئل���ة ب�شاأن الت�شارب���ات وال تقبل اإجابات �شطحية اأو اأع���ذارا واهية. فتقدمي تعليالت 
م�شك�ك فيها اأو غري منطقية عند اإثارة م�شاألة الت�شاربات قد يك�ن عالمة على االحتيال.

10- ينبغي التنّبه اإىل اأنَّ وج�د ت�شاربات اأمر غريب؛ واأنَّ تعّذر تعليل وج�دها اأمر �شديد الغرابة؛ 
واأنَّ كليهما قد يك�ن عالمة على االحتيال.

11- اإذا اأخفقت اأيُّ �شفقة اأو ن�شاط يف اجتياز اختبار "احل�ض املنطقي ال�شليم" كان ذلك مبفرده 
�شببا وجيها كافيا العتبار االأمر حمف�فا بال�شبهات وملمار�شة احلر�ض ال�اجب.

دال- مراجع اإ�سافية

امل�ؤ�ّشر 1- وج�د م�شتندات خمالفة للنظم؛ امل�ؤ�ّشر 8- اإحباط ممار�شة احلر�ض ال�اجب؛ امل�ؤ�ّشر 
14- وج����د ج�ان���ب اأو تعليالت غري عقالني���ة اأو غري منطقي���ة؛ امل�ؤ�ّشر 21- عملي���ات االحتيال 

املتعلقة ب�شلع وخدمات؛ االإ�شافة 1- ممار�شة احلر�ض ال�اجب.



املوؤ�ّسر 4- اإ�ساءة ا�ستعمال االأ�سماء

1- كث���ريا ما ي�شع���ى ال�شخ�ض الذي يعمل عل���ى تنفيذ خمطط احتي���ايل اإىل تعزيز م�شداقيته 
ال�شخ�شي���ة اأو م�شداقية املخطط نف�شه بربط خمططه باأ�شماء �شخ�شيات اأو م�ؤ�ش�شات معروفة اأو 

يرّجح اأن تك�ن معروفة لدى ال�شخ�ض اأو الكيان الذي ُيعر�ض عليه املخطط.

األف- ال�سرح

2- ي�ش���اء ا�شتعمال االأ�شم���اء يف عمليات االحتيال التجاري, وخ�ش��ش���ا اأ�شماء االأ�شخا�ض ذوي 
ال�شمع���ة احل�شنة اأو ذوي النف�ذ يف امليدان املعني, بع���دة اأ�شاليب. وباملثل, ميكن اأن ُت�شتعمل اأ�شماء 
�ش���ركات اأو كيان���ات اأخرى و�شعاراتها وعالماته���ا التجارية والعبارات التي ُتع���رف بها ورم�زها يف 
ارت���كاب فع���ل احتيايل. فقد ي�ح���ي املحتال ب���اأنَّ اأ�شخا�شا معروف���ني يف امليدان املعن���ي قد راجع�ا 
ال�شفق���ة املزع�مة واأقّروها, مما ي�حي لل�شحي���ة باأنَّ املخطط االحتيايل �شفقة جديرة بالت�شديق 
و�شحيح���ة وقابل���ة للتنفيذ. وقد يعر�ض املحتال خمطط���ه اأو يرّوج له بتاأكيد وج����د عالقة زائفة اأو 
مبال���غ فيها ب�شخ����ض اأو كيان معروف لدى ال�شحي���ة اأو لدى م�شت�شاريها. وق���د يعطي املحتال ا�شم 
�شخ����ض اأو كي���ان معروف على اأنه ا�شمه ه�, اأو اأن ي�حي ب���اأنَّ ل�ه �شلة بذلك ال�شخ�ض اأو الكيان, اأو 

قد يعمد املحتال بب�شاطة اإىل انتحال ا�شم �شخ�ض اأو كيان اآخر الإخفاء ه�يته احلقيقية.

باء- احلاالت النموذجية واالأمثلة

3- قد تك�ن االأ�شماء امل�شتعملة يف عمليات االحتيال التجاري:

)اأ( اأ�شماء �شخ�شيات اأو م�ؤ�ش�شات معروفة؛

املث���ال الت��شيحي 4-1: يزعم املحتال باأنه م�شن�د من رئي�ض م�شرف مركزي اأو وزارة 
اأو هيئة اأخرى من هذا القبيل يف بلد من البلدان, وباأنَّ ذلك الرئي�ض قّدم م�ش�رة ب�شاأن 

املخطط ولكّن دوره و/اأو ه�يته م��شع كتمان.

املث���ال الت��شيحي 4-2: يع���ّرف املحتال ال�شحية املحتملة عل���ى �شخ�ض تربطه فعاًل اأو 
كذبًا �شلة قرابة ب�شخ�شية مرم�قة, مثل رئي�ض وزراء البلد اأو رئي�ض جمه�ريتها, ويبدي 

ذلك ال�شخ�ض ا�شتعداده لكفالة املحتال اأو �شفقته املقرتحة.

)ب( اأو اأ�شماء اأفراد معروفني لدى ال�شحية املحتملة اأو لدى م�شت�شاريها؛

املثال الت��شيحي 4-3: يزعم املحتال اأنَّ ال�شريك التجاري لل�شحية املحتملة اأو �شديقها 
قد �شارك يف ال�شفقة, مع اأنَّ ذلك ال�شخ�ض مل يفعل ذلك حقا.
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)ج(  اأو اأ�شماء م�ؤ�ش�شات وق�اعد معروفة.
املث���ال الت��شيح���ي 4-4: تاأتي امل�شتندات التي يقّدمها املحت���ال على ذكر االأمم املتحدة 
اأو �شن���دوق النقد ال���دويل اأو غرفة التج���ارة الدولية, ولكنها ال ت��ش���ح عالقة اأيٍّ منها 
بال�شفق���ة. وق���د ي�ش���ار كذلك اإىل ق�اع���د غرفة التج���ارة الدولي���ة اأو الق�اعد امل�حدة 
UCP 500 اأو ق�اعد "�ش�يفت", يف حني اأنَّ طبيعة ال�شفقة ال تت�افق مع الق�اعد املذك�رة 

اأو, ب�شف���ة اأعم, مع م�شاركة اأو م�افقة هيئات م�شرفية اأو غري م�شرفية "احتادية" اأو 
"وطنية" اأو دولية اأخرى.

4- قد تك�ن هناك دالئل على احتيال جتاري:

ج ال�شفقة تعليمات ب�شاأن االأف���راد اأو الكيانات التي قد ت�د ال�شحية  )اأ(     عندم���ا يعطي م���روِّ
املحتملة اأن تت�شل بها للتحقق من �شحة ال�شفقة؛

املث���ال الت��شيح���ي 4-5: ي�حي املحتال باأنَّ اإحدى الهيئ���ات الدولية اأو احلك�مية ت�افق 
عل���ى ال�شفق���ات من الن�ع اجلاري ترويج���ه. ولكّن املحتال ينّب���ه ال�شحية املحتملة اإىل 
اأنَّ تل���ك الهيئ���ة �شت�شط���ر اإىل اإن���كار م�شروعية ال�شفق���ة اإذا ما ات�شل���ت بها ال�شحية 

لال�شتف�شار عنها.

املث���ال الت��شيحي 4-6: ي�ح���ي املحتال باأنَّ رئي�ض اأحد امل�شارف الكربى قد اأقّر �شفقة 
املحت���ال, ويقرتح على ال�شحية املحتملة اأن تت�ش���ل بذلك الرئي�ض ملناق�شة ال�شفقة, بل 
ويزّوده���ا برقم هاتف الرئي����ض وعن�ان بريده االإلكرتوين. ولك���ّن ا�شتف�شارات ال�شحية 
املحتمل���ة يجيب عليها يف ال�اق���ع املحتال نف�شه اأو �شخ�ض متاآمر مع���ه, في�ؤّكد لل�شحية 

املحتملة م�شروعية ال�شفقة.

)ب(    اأو عندم���ا يتع���ّذر عل���ى ال�شحية املحتملة اأن تتحق���ق من اأنَّ االأ�شخا����ض امل�شت�شهد بهم 
ي�ؤيدون ال�شفقة حقا؛

املث���ال الت��شيحي 4-7: يق�ل املحتال اإنَّ اإح���دى ال�شخ�شيات امل�شه�رة اأو ال�شخ�شيات 
الريا�شي���ة املعروفة ق���د ا�شتثمرت يف �شفقته املزع�مة. ومب���ا اأنَّ ال�شحية ال ميكنها اأن 
تت�ش���ل مبا�شرة بال�شخ�شية امل�شه����رة للتحدث معها عن �شفقات مالية فلن يت�شنى لها 

التحقق من �شحة ما قاله املحتال.

)ج(    اأو عندم���ا تك����ن اأرقام الهات���ف املعطاة للتحقق من �شحة املعل�م���ات هي اأرقام ه�اتف 
الة اأو ال تت�افق جغرافيا مع العناوين املعطاة. ج�َّ

جيم- الن�سائح

5- ينبغ���ي اإج���راء حتري���ات م�شتقلة عن مزاع���م االنت�شاب. ول���دى معظم امل�ؤ�ش�ش���ات املعروفة 
معل�م���ات عامة ميكن مقارنة املزاعم وامل�شتندات به���ا للتحقق من �شحة تلك املزاعم وامل�شتندات. 



ومع ذلك, ينبغي االنتباه اإىل اأنَّ املخططات املُحَكمة قد تلجاأ اإىل اإن�شاء م�اقع �شبكية مطابقة مل�قع 
امل�ؤ�ش�شة احلقيقي ميكنها اأن ت�ّفر معل�مات زائفة عن املخطط.

6- يفرت����ض اأن تك����ن الأيِّ فر�شة ا�شتثماري���ة حقيقية مقّ�ماتها الذاتي���ة واأال تعتمد على �شالت 
مزع�مة ب�شخ�شيات اأو كيانات معروفة.

7- ال ترتك���ن اإىل االأ�شم���اء امل�شتعملة و�شمع���ة امل�شاندين املزع�م���ني اأو امل�شتثمرين ال�شابقني اأو 
تكّ�ن افرتا�شات بهذا ال�شاأن دون اإجراء مزيد من التحريات؛ واعرف الطرف الذي تتعامل معه.

8- يف البلدان التي ي�شعب فيها التحري عن عالقات �شخ�شية �شرية مع �شخ�شيات وم�ؤ�ش�شات 
ق�ية النف�ذ, ينبغي للم�شتثمر املرتقب اأن يك�ن �شديد احلذر.

ل على بطاقة تعريف جتارية ك��شيلة لتحديد ه�ية االأفراد الذين تتعامل معهم. 9- ال تع�ِّ

10- ينبغ���ي اأن ي���درك ال��شط���اء املحرتف�ن اأي�شا خماط���ر االرتكان اإىل االأ�شم���اء امل�شتعملة دون 
اإجراء حتريات م�شتقلة.

11- ينبغي للم�ؤ�ش�شات اأن تدافع عن اأ�شمائها دفاعا فعاال وعلى املالأ, واأن تك�شف اأيَّ ا�شتعمال غري 
م�شروع لتلك االأ�شماء, واأن ت��شح لعامة النا�ض وظائفها امل�شروعة.

دال- مراجع اإ�سافية

امل�ؤ�ّش���ر 1- وج�د م�شتن���دات خمالفة للنظم؛ امل�ؤ�ّش���ر 6- ال�شرية املفرط���ة؛ امل�ؤ�ّشر 8- اإحباط 
ممار�ش���ة احلر�ض ال�اج���ب؛ امل�ؤ�ّشر 10- اال�شتمال���ة النف�شانية والت�ري���ط؛ امل�ؤ�ّشر 15- احتيال 
قائم على اإ�شاءة ا�شتغالل �شالت القرابة اأو ال�شالت ال�شخ�شية؛ امل�ؤ�ّشر 17- م�شاركة اأخ�شائيني 

فنيني ب�ش�رة غري معتادة؛ االإ�شافة 1- ممار�شة احلر�ض ال�اجب.
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املوؤ�ّسر 5- عدم تنا�سب العوائد مع حجم اال�ستثمار وخماطره

1- كثريا ما تكفل خمططات االحتيال التجاري ع�ائد مرتفعة مع خماطر قليلة اأو معدومة.

األف- ال�سرح

2- اإّن تعظي���م الع�ائد ه� رغبة كل م�شتثمر. ولك���ن يجب اأاّل يغيب عن البال اأنَّ الع�ائد تتنا�شب 
دائم���ا مع املخاط���ر املت�شّ�رة, وه���ذه تختلف باختالف اال�شتثم���ار. فعندما تك����ن املخاطر عالية, 
ي�ش���رتط امل�شتثم���رون, قبل تعري����ض روؤو�ض اأم�الهم للخط���ر, ع�ائد اأعلى مما كان����ا �شيتلق�نه من 
ا�شتثمارات ذات خماطر اأدنى. ومن ثم, كلما ازدادت املخاطر ازداد معها العائد امل�ع�د. ولالإقناع 
بالدخ����ل يف عمليات اال�شتثمار, تخ���ّل خمططات االحتيال التجاري مبب���داأ التنا�شبية هذا, اإذ َتِعد 
بع�ائ���د مفرط���ة االرتفاع ب���دون خماطر ُتذَك���ر اإن مل تكن معدومة. ب���ل اإنَّ الع�ائ���د امل�ع�دة كثريا 
م���ا تتج���اوز بكثري ما ميكن ك�شبه من اال�شتثم���ارات ال�شديدة االعتماد عل���ى امل�شاربة. ولتاأكيد خل� 
اال�شتثم���ار املق���رتح من املخاطر ُت�شتعمل و�شائل متنّ�عة, منها وع����د اأو �شمانات من املحتال اأو من 
اأط���راف ثالث���ة اأو هيئات اأخ���رى. وثمة خمططات احتيالية تزع���م اأنها تقّدم اأدل���ة تثبت اأنه يجري 
ك�ش���ب الع�ائ���د, بل قد تدفع تلك الع�ائد فعليا من االأم����ال امل�شتثمرة اأ�شال اأو من اأم�ال ا�شتثمرها 

م�شتثمرون اآخرون, وه� ما يعرف مبخططات "ب�نزي".

باء- احلاالت النموذجية واالأمثلة

3- َتِعد خمططات االحتيال التجاري مبا يلي:

)اأ(    خماطر متدّنية؛
املثال الت��شيحي 5-1: ت�ّفر الكتابات التي ت�شاند عملية اال�شتثمار تطمينات باأنه لي�شت 

هناك اأيُّ خماطر على راأ�ض املال امل�شتثمر اأو على راأ�ض املال وع�ائده.

املث���ال الت��شيحي 5-2: يق���ال اإنَّ االأم�ال م�دعة يف ح�شاب يخ�ش���ع ل�شيطرة امل�شتثمر 
واإنها لن ُتنقل دون اإذن منه.

املثال الت��شيحي 5-3: ُت�شتخدم عبارات مثل "ال خطر على راأ�ض املال االأ�شلي امل�شتثمر" 
ا�شتخداما خارجا عن ال�شياق.

)ب(  اأو اإعطاء �شمانات اأو ال�عد بها؛
املث���ال الت��شيحي 5-4: يقّدم املحتال كفالة �شخ�شي���ة منه اأو من طرف مت�اطئ معه, 

لكنها كفالة عدمية القيمة.

املث���ال الت��شيح���ي 5-5: َيعد املحتال بت�فري كفالة من م�شرف كب���ري اأو م�ؤ�ش�شة مالية 
كبرية عند اإبرام ال�شفقة اال�شتثمارية.



ن عليها. املثال الت��شيحي 5-6: ي�شري املحتال اإىل اأنَّ االأم�ال اأو اال�شتثمارات م�ؤمَّ
املث���ال الت��شيح���ي 5-7: ي�ؤكد املحتال اأنَّ االأم����ال مكف�لة من جانب هيئ���ة اأو م�ؤ�ش�شة 

حك�مية اأو دولية.

)ج(   اأو ع�ائد مفرطة االرتفاع اأو ثابتة.
املث���ال الت��شيحي 5-8: كثريا ما ترتاوح الع�ائد امل�ع����دة بني 20 و50 يف املائة �شهريا 

بعملة متدّنية الت�شّخم, اأو تك�ن ثابتة ب�ش�رة غري واقعية مقارنة باأ�شعار ال�ش�ق.

4- ُتعلَّل الع�ائد املفرطة االرتفاع باأ�شاليب متنّ�عة.

املث���ال الت��شيحي 5-9: ُتعلَّل الع�ائد املرتفعة بحج���م "التبادل التجاري" الذي ترتاكم 
في���ه اأرباح �شغرية م���ن كل عملية بيع و�شراء. وعادة ما تك����ن العمليات احل�شابية التي 
ت�شتند اإليها هذه االأرقام َمعيبة: اإذ قد ال تاأخذ يف احل�شبان نفقات اال�شتثمار, اأو ت�حي 

بتبادالت جتارية اأكر مما يحدث عادة يف العملية اال�شتثمارية املعينة.

املثال الت��شيحي 5-10: كثريا ما يجري التالعب ببيانات البيع وال�ش�ق, خ�ش��شا فيما 
يتعلق باالإطار الزمني, كيما يبدو اأنَّ الع�ائد مرتفعة جدا يف فرتة زمنية ق�شرية جدا.

5- ملح�ظ���ة: حتى واإن ج���رى فعليا دفع الع�ائ���د املرتفعة امل�ع�دة, فه���ذا ال ي�شمن م�شروعية 
العملية اال�شتثمارية.

املث���ال الت��شيح���ي 5-11: قد ُتدفع الع�ائ���د املزع�مة من اأم�ال امل�شتثم���ر ذاته اأو من 
اأم����ال م�شتثمري���ن اآخرين, ال م���ن اأيِّ ع�ائد فعلية لال�شتثمار املعن���ي, مثلما يحدث يف 

خمططات "ب�نزي".

املث���ال الت��شيحي 5-12: كث���ريا ما ال تظهر هذه الع�ائد املرتفعة اإال كقي�دات يف دفاتر 
ع امل�شتثمرون على "اإعادة اال�شتثمار" ب�عدهم بع�ائد اأعلى حتى من  احل�شابات, وُي�شجَّ

�شابقتها.

جيم- الن�سائح

6- اإذا بدا املخطط اال�شتثماري من ال�جاهة مبا ي�شعب ت�شديقه فمن املرّجح اأال يك�ن حقيقيا.

7- مار����ض احلر�ض ال�اجب بفه���م طبيعة العملية اال�شتثمارية وخماطره���ا وع�ائدها املرّجحة 
واملحتملة, اأو با�شت�شارة �شخ�ض م�شتقل ميكن االعتماد عليه يف اإ�شداء م�ش�رة منا�شبة.

8- اح���رتز من "عمليات بن���اء الثقة", اأي ال�شفق���ات ال�شغرية التافهة التي تب���دو فعلية وت�ّفر 
ع�ائد منا�شبة ت�شتهدف احلّث على مزيد من اال�شتثمار ومببالغ اأكرب.
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ج ال�شفقة يف الرتكيز على ن�شبة العائد اأو عل���ى اأنَّ اال�شتثمار املعني "عدمي  9- اإّن مبالغ���ة م���روِّ
املخاط���ر" اأو "قلي���ل املخاط���ر" اأو "مرتف���ع الع�ائ���د", دون اإج���راء مناق�شة تذكر مل�شم����ن العملية 

اال�شتثمارية, ينبغي اأن يك�ن مدعاة للقلق.

10- ينبغ���ي ت�ّخي احلذر عندما تك����ن الع�ائد امل�ع�دة ال تتنا�شب بتاتا م���ع مقدار املجازفة ومع 
ن�شب الع�ائد ال�شائدة يف ال�ش�ق.

دال- مراجع اإ�سافية
 امل�ؤ�ّش���ر 8- اإحب���اط ممار�ش���ة احلر����ض ال�اج���ب؛ امل�ؤ�ّش���ر 9-  اإ�ش���اءة ا�شتعم���ال احل�اف���ز؛ 
امل�ؤ�ّش���ر 13- م�ش���در ال�ش���داد م�شك�ك فيه اأو جمه����ل؛ امل�ؤ�ّش���ر 15- احتيال قائم عل���ى اإ�شاءة 
ا�شتغ���الل �ش���الت القرابة اأو ال�شالت ال�شخ�شي���ة؛ امل�ؤ�ّشر 20- وج�د خمطط���ات ت�ش�يق هرمية 

ومتعّددة الطبقات؛ االإ�شافة 1- ممار�شة احلر�ض ال�اجب.



املوؤ�ّسر 6- ال�سرية املفرطة

1- كثريا ما ت�شعى خمططات االحتيال التجاري اإىل فر�ض قدر مفرط من ال�شرية والتكتم على 
عدة م�شائل, منها وج�د فر�شة اال�شتثمار وطبيعة هذا اال�شتثمار واآلياته وم�شدر ع�ائده.

األف- ال�سرح

2- متث���ل ال�شفافي���ة عامال بالغ االأهمية يف عمل االأ�ش�اق املالي���ة الع�شرية, واملعل�مات عن هذه 
االأ�ش����اق واال�شتثمارات مت�افرة بكرة. ومن ناحية اأخرى, يبا�شر امل�شتثمرون ا�شتثمارات بناء على 
معل�مات �شرية اأو معل�مات قّل من عرف مغزاها. ويف بع�ض احلاالت, قد يك�ن الت�شرف بناء على 
تل���ك املعل�مات اأمرا غري م�شروع. ويف اأن�شطة جتارية اأخرى, ت�شعى ال�شركات ب�ش�رة م�شروعة اإىل 
من���ع اإف�شاء املعل�مات ال�شري���ة اأو التقنيات ال�شناعية من جانب م�ظفيها اأو غريهم ب�شتى ال��شائل 
القان�ني���ة لك���ي تظل ق���ادرة على املناف�شة يف ميدان عمله���ا. بيد اأنَّ تلك القي�د ين���در جدا اأن تك�ن 
مالئم���ة فيما يتعلق بامل�شتثمري���ن وخ�ش��شا فيما يتعلق بال��شائل التي ي���راد ا�شتدرار االأم�ال بها. 

وال�شرية املفرطة هي درجة من ال�شرية تتجاوز الدرجة املنا�شبة لل�شفقة املعنية.

3- وق���د ُي��شع �شرط ال�شرية يف ق�اعد اأو مقت�شي���ات مقرتنا اأحيانا كثرية ب�"جزاءات قان�نية" 
يراد منها حتميل امل�شتثمر م�ش�ؤولية دفع تع�ي�شات يف حال اإف�شاء اأيِّ معل�مات, من اأجل االإيحاء باأنَّ 
متخ���ذ الق���رار املايل �شيك�ن عر�شة للم�شاءلة يف حال انك�ش���اف ال�شفقة. ويق�شد من هذه ال�شرية 
اإخف���اء طبيع���ة ال�شفقة واحليل�لة دون ممار�ش���ة احلر�ض ال�اجب ومن���ع امل�شتثمرين من االت�شال 
مب�شت�شاري���ن اأو مب�شادر معل�مات اأخ���رى منا�شبة قد ت�شاعد امل�شتثمر على تفادي ال�ق�ع يف �شراك 

املخطط االحتيايل.

باء- احلاالت النموذجية واالأمثلة

4- ت�شاق اأعذار متعددة لت�ش�يغ ال�شرية املفرطة.

املث���ال الت��شيحي 6-1: كثريا ما ُيزعم اأنَّ الت�شاور م���ع �شخ�شيات اأو م�ؤ�ش�شات وا�شعة 
املعرف���ة يعّطل املعامل���ة التجارية ويعرقل ال�شفقة ن�عا م���ا ويق�شي على فر�شة حتقيق 

االأرباح.
املث���ال الت��شيحي 6-2: كثريا م���ا ُيزعم اأنَّ امل�شارف اأو اأ�ش����اق االأوراق املالية اأو كبار 
املديرين التنفيذيني اأو االأخ�شائيني الفنيني اأو االأ�شخا�ض املرم�قني ينخرط�ن ب�ش�رة 
منتظمة يف الن�ع املعني من اال�شتثمار, ولكن �شرا, بغية منع عامة النا�ض من احل�ش�ل 

على منفعة مالية مماثلة.
املثال الت��شيحي 6-3: كثريا ما ُيزعم اأنَّ ق�انني املناطق املالية احلرة التي ترتبط ن�عا 

ما بذلك اال�شتثمار تقت�شي هذه ال�شرية.
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ر ال�شحايا من االت�شال بال�شرطة اأو اجلهات الرقابية اأو  5- اأثن���اء �شري ال�شفقة, كثريا ما يحذَّ
غري ذلك من امل�ش�ؤولني احلك�ميني.

د  املث���ال الت��شيح���ي 6-4: كثريا م���ا يقال اإنَّ اإدخ���ال اجلهات الرقابية ي����ؤدي اإىل جتمُّ
�شها للخطر, مع اإلقاء امل�ش�ؤولية على عاتق ال�شحية. رها اأو تعرُّ ال�شفقة اأو تاأخُّ

6- كث���ريا م���ا ي�شتخدم تعب���ري "عدم االلتف���اف اأو ع���دم االإف�ش���اء" يف �شياق حم���اوالت التزام 
ال�شري���ة. وي�شتخ���دم مثل ه���ذه التعابري يف االأعم���ال التجارية الت���ي ي�جد فيها و�شي���ط يك�ن حلقة 
 ال��ش���ل ب���ني امل�ش���رتي والبائع, لكنه���ا لي�شت منا�شب���ة على االإط���الق اأو هي مثرية للقل���ق يف �شياق 

اال�شتثمارات العادية.

املث���ال الت��شيح���ي 6-5: ُي�ش���رتط على ال�شحاي���ا اأن ي�ّقع����ا على اتف���اق يق�شي بعدم 
االلتف���اف وع���دم االإف�شاء �ش���ادر عن غرفة التج���ارة الدولية, مما مينعه���م �شكليا من 

مناق�شة ذلك اال�شتثمار مع حما�شبيهم اأو حماميهم اأو م�شت�شاريهم املاليني.

 7- كث���ريا م���ا ت�شاق حج���ة التكت���م اأو ال�شرية كم�ش���ّ�غ لعدم ت�اف���ر معل�مات متاح���ة للمالأ عن
ذلك اال�شتثمار.

املث���ال الت��شيحي 6-6: اّدعاءات غري منطقية ُيزع���م اأنها تثبت عدم زيف ال�شفقات, 
كاأن يقال اإنَّ رئي�ض امل�شرف االحتادي لل�اليات املتحدة يعلم بهذا الن�ع من ال�شفقات 

ولكنه �شينكر وج�دها ل� �ُشئل عنها.

8- خالفا لل�شفقات التجارية, ت�شمل م�شادر القلق يف ال�شفقات املالية ما يلي:

املثال الت��شيحي 6-7: االإ�شرار املتكرر على ال�شرية املطلقة.

املث���ال الت��شيحي 6-8: ُي�شرتط على امل�شتثمرين اأن ي�ّقع�ا على اتفاقات تفر�ض عليهم 
جزاءات مفرطة ال�شدة يف حال اإف�شائهم املعل�مات.

جيم- الن�سائح

9- ينبغي اأن يناق�ض امل�شتثمرون ال�شفقة املقرتحة مع م�شت�شار فني خمت�ض.

10- ينبغي اأن ي�شتف�شر امل�شتثمر عما اإذا كانت هناك اأيُّ دواع جتارية حُتتم التزام ال�شرية, اأو ما 
اإذا كانت ال�شرية غري مرتبطة بالفكرة االأ�شا�شية لذلك اال�شتثمار.

11- ينبغي اأال ُيخيف امل�شتثمر ما ي�َحى ل�ه من اأنَّ االإف�شاح مل�شت�شاريه املاليني عن ج�انب ال�شفقة 
�شتك�ن له تبعات مالية عليه.



12- ينبغ���ي اأن يتذك���ر امل�شتثم���ر اأنَّ االتفاقات امل�شروع���ة على التزام الكتم���ان ال متنع وال حتظر 
ممار�شة احلر�ض ال�اجب ب�شاأن ال�شفقة, اأو االت�شال بال�شلطات.

13- ينبغي اأن ميتنع امل�شتثمر عن امل�شاركة يف اأيِّ ا�شتثمارات تنقل فيها االأم�ال اإىل مناطق مالية 
ح���رة, م���ا مل تت�افر لديه معل�مات تامة ومف�شلة عن ال�شفقة كيما يتاأكد من ال�جهة التي �شتذهب 

اإليها النق�د وما اإذا كان ُيحتمل اأن يك�ن نقلها اإىل تلك ال�الية الق�شائية اأمرا غري م�شروع.

دال- مراجع اإ�سافية

امل�ؤ�شر 1- وج�د م�شتن���دات خمالفة للنظم؛ امل�ؤ�شر 2- اإ�شاءة ا�شتعمال التعابري التقنية؛ امل�ؤ�شر 
4- اإ�شاءة ا�شتعمال االأ�شماء؛ امل�ؤ�ش���ر 8- اإحباط ممار�شة احلر�ض ال�اجب؛ امل�ؤ�شر 9- اإ�شاءة 
ا�شتعمال احل�افز؛ امل�ؤ�ش���ر 10- اال�شتمالة النف�شانية والت�ريط؛ امل�ؤ�شر 12- اإحالة االأم�ال على 

الف�ر اأو ب�شرعة اأو ب�ش�رة قطعية؛ االإ�شافة 1- ممار�شة احلر�ض ال�اجب.
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املوؤ�سر 7- فرط تعّقد ال�سفقات اأو فرط ب�ساطتها

د �شعيا اإىل اإخفاء  1- كث���ريا ما ُت�شمم خمططات االحتيال التجاري بحيث تك����ن مفرطة التعقُّ
املق�مات االأ�شا�شية لل�شفقة, وقد تنط�ي على مزاعم غري منطقية, وكذلك على م�شتندات التفافية 
اأو ملت�ية اأو ع�شية على الفهم. ومن ناحية اأخرى, قد تك�ن بع�ض خمططات االحتيال التجاري اأي�شا 
مفرط���ة الب�شاطة اأو غري ر�شمية الطاب���ع, وال تقّدم �ش�ى القليل جدا من امل�شتندات اأو االإي�شاحات, 

رغم ارتباطها الظاهري ب�شفقة مالية معّقدة.

األف- ال�سرح

2- عل���ى الرغم م���ن اأنَّ ال�شفقات التجارية, وخ�ش��شا ال�شفق���ات التجارية الدولية, قد تك�ن 
اأحيان���ا معّقدة بحك���م طبيعتها, فاإنَّ ال�شخ�ض ال���ذي ُيطلب منه اأن يتخذ ق���رارا ذا تداعيات مالية 
ينبغ���ي اأن يك�ن لديه اإملام اأ�شا�شي على االأق���ل بال�شفقة التي ُتلتم�ض امل�شاركة فيها. وكثريا ما يتخذ 
د وال ت�شّ�ق بالتايل اإال مل�شتثمرين على درجة عالية  املحتال����ن كنم�ذج �شفقات م�شروعة بالغة التعقُّ
م���ن الرباع���ة. ثم ي�شتخدم املحتال ه���ذا النم�ذج لت�ريط اأف���راد اأقل براعة قد يتع���ذر عليهم فهم 
دها. وعالوة على ذلك, قد ُتن�شاأ �شبكة �ش���ركات اأو كيانات اأخرى من  طبيع���ة ال�شفقة اأو ل���زوم تعقُّ
اأج���ل اإبعاد الل����م عن املحتال عند اكت�شاف االحتيال, اأو احليل�ل���ة دون ا�شرتداد امل�ج�دات, اأو من 
اأج���ل غ�شل عائدات اجلرمية, اأو متكني املحتال من م�ا�شل���ة تنفيذ �شل�شلة من املخططات امل�ازية. 
���د امل�شطن���ع اأو غري ال�ش���روري والتب�شيط املفرط املن���ايف للعقل هما اأ�شل�ب���ان ي�شتخدمهما  والتعقُّ

املحتال�ن لتم�يه اأ�شا�شيات ال�شفقة, التي ال يك�ن لها عادة اأيُّ مغزى اقت�شادي.

باء- احلاالت النموذجية واالأمثلة

د, التي ت�شّكل واجهة ل�ش���ركات متعددة, لي�شت لها اأدوار اأو  3- الهي���اكل التجارية املفرطة التعقُّ
دواع ظاهرة, اإمنا ت�شتهدف جعل م�شاءلة املحتالني اأمرا ع�شريا.

املث���ال الت��شيح���ي 7-1: اأن�ش���اأ �شتة اأف���راد عددا م���ن ال�شركات حتت مظل���ة "برنامج 
متكين ���ي" و�شبكة "لتعزيز ال���روة", ونظم�ا يف هذا االإطار حلق���ات عمل كبرية الإغراء 
امل�شتثمري���ن الب�شطاء بالدخ�ل يف ا�شتثمارات بالعم���الت االأجنبية و�شف�ها كذبا باأنها 

عالية الربحية و"متدنية املخاطر".

4- قد تك�ن ال�شفقة املفرطة الب�شاطة اأو غري الر�شمية, التي تتطلب عادة كثريا من امل�شتندات, 
مقرونة مب�شتندات قليلة جدا.

املث���ال الت��شيح���ي 7-2: ُماّلك بي����ت ي�اجه�ن خطرا داهم���ا باإغالق الره���ن اأُقنع�ا 
بالت�قي���ع عل���ى ا�شتمارة ب�شيطة باإحالة ملكية بي�تهم "م�ؤقت���ا" اإىل "م�شرتين باالإنابة". 
ث���م قدم ه����ؤالء امل�ش���رتون طلبات للح�ش����ل على قرو����ض رهنية ب�شمان تل���ك البي�ت 



م�شتخدم���ني �شج���الت ائتماني���ة زائفة. وبع���د ا�شتنفاد قيم���ة امللكية املره�ن���ة, تخّلف 
امل�ش���رتون عن �ش���داد القرو�ض مم���ا عّر�ض املالك���ني خلطر طردهم م���ن بي�تهم. ومل 

ت�شرتد امل�ؤ�ش�شات املالية �ش�ى القليل.

املثال الت��شيحي 7-3: ورود ن�ض يف امل�شتندات ذي �شياغة �شديدة البعد عن ال�شياغة 
الر�شمي���ة, كاأن ُت�شتخدم مثال عبارة من قبيل "االت�شال هاتفيا على الرقم املعتاد", قد 

يدل على وج�د احتيال جتاري.

د يفاقم امل�شاكل املتعلقة بتعقب املدف�عات وامل�شروفات وا�شرتداد االأم�ال. 5- التعقُّ

املث���ال الت��شيح���ي 7-4: كثريا م���ا ي�شتخدم املحتال����ن طبقات متعددة م���ن الكيانات 
التجارية الإج���راء اإحاالت متعددة لالأم�ال و/اأو تغي���ريات مت�اترة للم�شارف ال�ديعة. 
ومب���ا اأنَّ املخطط���ات االحتيالي���ة عرب ال�طني���ة كثريا ما ت�شتخ���دم اأي�شا اآلي���ات اإحالة 
االأم����ال ب�ا�شطة االإنرتن���ت بدال من القن����ات امل�شرفية التقليدية, فم���ن الع�شري جدا 

تعّقب تلك االأم�ال.

6- يتزاي���د ا�شتخدام التكن�ل�جيا, مب���ا فيها تكن�ل�جيا النقل واملعل�م���ات واالت�شال, يف تعقيد 
املخطط تفاديا النك�شافه, ويف اإخفاء العائدات.

جيم- الن�سائح

7- ك���ن واعي���ا الحتمال وج����د احتيال عندم���ا ال يك�ن هن���اك تف�شري وال غر�ض جت���اري ظاهر 
دات م�شطنعة, اأو عندما يبدو اأنَّ ثمة اأطرافا  ���دات امل�ج�دة يف ال�شفقة, اأو عندما تبدو التعقُّ للتعقُّ
لي����ض لها دور ذو مغزى, اأو عندما ي�شع���ب التحري عن ال�شفقة ب�شبب كرة املعامالت اأو االإحاالت 

فيها اأو ب�شبب هيكلها.

8- تاأّك���د م���ن فهم الغر�ض من كل عن�شر يف ال�شفقة, وال تخ����ضَ اأن تطرح اأ�شئلة حتى واإن كان 
يحتمل اأن تك�ن االإجابات بديهية.

9- ال�شفق���ات امل�شروعة قد تك�ن معّقدة, ولكنها تتطلب, واحلالة هذه, اأطرافا مقابلني وا�شعي 
االطالع ي�شتعين�ن مب�ش�رة م�شتقلة من م�شادر عليمة.

لة يف احلال, ف���ال ينبغي لهذا االأمر اأن يع����ق امل�شتثمر عن  10- اإذا تع���ّذر ت�ف���ري معل�م���ات مف�شّ
احل�ش�ل على تلك املعل�مات من م�شادر اأخرى قبل االإقدام على اال�شتثمار.

ي عن ه�ي���ة ال�شخ�ض ال���ذي ا�شتهل ال�شفق���ة, وال�شخ�ض ال���ذي ي��شي بها,  11- ينبغ���ي التح���رَّ
وال�شخ����ض الذي يروج لها, وع���ن ال�شبب يف االت�شال بفرد معني كم�شتثم���ر حمتمل. وعندما تك�ن 

هناك حماولة وا�شحة للحيل�لة دون طرح اأ�شئلة, ينبغي االرتياب يف اأ�شباب ذلك.
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دال- مراجع اإ�سافية

امل�ؤ�ش���ر 8-  اإحب���اط ممار�شة احلر����ض ال�اجب؛ امل�ؤ�ش���ر 10- اال�شتمالة النف�شاني���ة والت�ريط؛ 
امل�ؤ�شر 19- اإ�شاءة ا�شتعمال التكن�ل�جي���ا واالحتيال االإلكرتوين؛ االإ�شافة 1- ممار�شة احلر�ض 

ال�اجب.



املوؤ�سر 8- اإحباط ممار�سة احلر�ض الواجب
1- مبا اأنَّ ممار�شة احلر�ض ال�اجب هي االأداة الرئي�شية التي ميكن من خاللها تق�شي ال�شك�ك 
وتف���ادي ال�شفقات امل�شب�ه���ة, فمن االأه���داف الرئي�شية للمحتال���ني اإحباط املمار�ش���ة ال�شحيحة 

للحر�ض ال�اجب.
األف- ال�سرح

2- ينبغ���ي لل�شخ�ض اأو الكيان الذي ُيطلب منه اأن يتخذ قرارا ذا تبعات مالية اأن يكفل ممار�شة 
احلر����ض ال�اجب من خالل م�شادر م�شتقلة بهدف التحري عن ال�شفقة املقرتحة, وخ�ش��شا عما 
ق���د يك�ن لها من ج�انب غري عادي���ة. وينبغي اأن يك�ن لدى ال�شخ�ض املطل����ب منه اال�شتثمار اأكرب 
داف���ع ملمار�شة احلر����ض ال�اجب واأن يك�ن ب��شع���ه القيام بهذه املهّمة على اأف�ش���ل وجه. وَت�شتخدم 
خمطط���ات االحتيال التجاري طائفة متن�عة من االأدوات الإحباط ممار�شة احلر�ض ال�اجب, �ش�اء 
با�شتعم���ال و�شائ���ل ل�شرف االنتب���اه؛ اأو بتك�ين م�شداقي���ة زائفة من خالل اإعط���اء انطباع ب�ج�د 
ا�شتح�ش���ان وا�ش���ع النطاق لل�شفقة املقرتح���ة؛ اأو بال�شيطرة على ال��شائل الت���ي ميكن بها ممار�شة 
احلر����ض ال�اج���ب؛ اأو بت�جيه امل�شتثمر نح� م�شادر غري م�شتقل���ة؛ اأو با�شتعمال تكتيكات بيع قائمة 
على ت�شديد ال�شغط؛ اأو باالإ�شرار على اال�شتعجال اأو ال�شرية؛ اأو ما �شابه ذلك. واأيُّ حماولة الإعاقة 
التح���ري الكام���ل وامل�شتقل عن ال�شفقة, وخ�ش��شا ع���ن ج�انبها غري العادي���ة اأو املثرية للت�شاوؤل, 

ينبغي اأن تك�ن مدعاة لالرتياب ال�شديد.

باء- احلاالت النموذجية واالأمثلة
3- قد يحاول املحتال منع ممار�شة احلر�ض ال�اجب مبا يلي:

)اأ(    تقدمي معل�مات داعمة لل�شفقة ال ميكن التحقق من �شحتها؛
املث���ال الت��شيحي 8-1: قد ي�ح���ي املحتال باأنَّ اأ�شخا�شا مرم�ق���ني, ال ميكن االت�شال 
به���م, م�شارك�ن يف ال�شفقة اأو اأقروها, اأو باأنَّ جذور ال�شفقة تكمن يف اتفاقات خا�شة 

اأو دولية تاريخية.

)ب(  اأو االإ�شرار على ال�شرية املطلقة؛
املثال الت��شيحي 8-2: يق�م املحتال بالرتويج لعملية ا�شتثمار م�شّجعا ال�شحية املحتملة 
عل���ى الدخ�ل فيها, ولكنه يخ���رب ال�شحية ب���اأنَّ اال�شتثمار وع�ائده امل�ع����دة مره�نان 

باحلفاظ على ال�شرية املطلقة.
املث���ال الت��شيحي 8-3: قد يّدعي املحتال اأنَّ املعل�مات امل�شتخدمة يف ترويج اال�شتثمار 
املعن���ي هي معل�م���ات م�شم�لة بحق�ق امللكية اأو باأنها معل�م���ات �شرية اأو خ�ش��شية وال 

ميكن اإف�شاوؤها مل�شادر م�شتقلة من اأجل ممار�شة احلر�ض ال�اجب.
)ج(   اأو ا�شتعمال تكتيكات بيع قائمة على ت�شديد ال�شغط؛

املث���ال الت��شيح���ي 8-4: ي�ش���ر املحتال عل���ى اأنَّ هن���اك "مت�شعا �شيقا م���ن ال�قت" اأو 
"فر�شة اأخرية" لال�شتثمار قبل �شياع الفر�شة اإىل االأبد.
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اأو  باأح���داث  ال�شدي���د  باال�شتعج���ال  ال�شع����ر  ُيرب���ط  ق���د   :5-8 الت��شيح���ي  املث���ال 
كاال�شطراب���ات  املعن���ي,  باال�شتثم���ار  له���ا  �شل���ة  ال  ولك���ن  جاري���ة  عاملي���ة  اأزم���ات 
 ال�شيا�شي���ة اأو الك����ارث الطبيعي���ة, م���ن اأجل زي���ادة ال�شغ���ط بغية تعجي���ل الدخ�ل يف 

عملية اال�شتثمار.

)د( اأو االإ�شرار على اأنَّ ممار�شة احلر�ض ال�اجب غري �شرورية؛

املث���ال الت��شيحي 8-6: ثمة حالة كان فيه���ا املحتال م�شيطرا على كل اأطراف ال�شفقة 
)امل�ش���رتي والبائع وال�شاح���ن(, والتم�ض امل�شرتي من م�شرفه خط���اب اعتماد ل�شالح 
البائ���ع. وم���ع اأنَّ الب�شاع���ة مل تكن حتى م�ج����دة, اأعّد املحتال م�شتن���دات مزورة تفيد 
ب���اأنَّ الب�شاعة قد �ُشلمت, و�شعى اإىل ال�شح���ب على ح�شاب خطاب االعتماد. ولكي يقنع 
املحت���ال م�ظف امل�شرف باإ�شدار خطاب االعتماد, اأقنع���ه باأنه حتّدث بهذا ال�شاأن مع 
رئي�ض ذلك امل�ظف ف�افق على ال�شفقة وعلى خطاب االعتماد, ثم اأوحى للم�ظف باأنه 

)اأي امل�ظف( ال يحتاج بالتايل حتى اإىل ما ُيثبت ملكية الب�شاعة.

املثال الت��شيح���ي 8-7: يق�م املحتال برتويج برنامج ا�شتثماري كبري العائد, وي�شاعده 
يف ذلك حمام وحما�ش���ب. وي�شتمع احلا�شرون يف ندوة معق�دة لالإ�شادة مبحا�شن هذا 
الربنامج اال�شتثم���اري اإىل عر�شني يقدمهما املحامي واملحا�شب ويزعمان فيهما اأنهما 
ر للحا�شري���ن اأنَّ املحامي واملحا�شب  ق���د َدر�شا ال�شفق���ة ووجدا اأنها م�شروع���ة. وُي�ش�َّ

طرفان م�شتقالن, يف حني اأنَّ كالهما م�شارك يف امل�ؤامرة االحتيالية.

)ه (     اأو االإيح���اء ب���اأنَّ ال�شفقة قد نالت ا�شتح�شان عامة النا����ض اأو كبار امل�ش�ؤولني يف امليدان 
ذي ال�شلة؛

املث���ال الت��شيح���ي 8-8: يرّوج املحت���ال لربنامج ا�شتثماري كبري العائ���د اأمام ال�شحية 
املحتمل���ة, ويدع�ها اإىل ن���دوة ميكنها اأن تقف فيها على املزيد من املعل�مات بخ�ش��ض 
ذلك الربنامج. وت�ؤخذ ال�شحية اإىل الندوة مع مئات من امل�شتثمرين املحتملني االآخرين. 
ويف الندوة, يقّدم املحتال �ش�رة زاهية عن ثرائه وقد ي�شتخدم اأ�شل�با اإ�شافيا يتمثل يف 
رب���ط الربنامج ب�شخ�شيات عامة معروفة, حتى واإن كان ب�ش�رة عامة. وهذه االأ�شاليب 
كله���ا ت�ّلد �شع����را ب�ج�د ا�شتح�ش���ان وا�شع النط���اق الق�شد منه �ش���رف ال�شحية عن 

ممار�شة احلر�ض ال�اجب على النح� ال�شليم.

املث���ال الت��شيح���ي 8-9: ميكن اأن ي�شتخدم املحتال�ن اأيَّ ن����ع من و�شائط االإعالم, مبا 
فيه���ا و�شائط االإع���الم املطب�عة واالإلكرتوني���ة والربيد االإلكرتوين والتلف���از والعرو�ض 
احلي���ة وتنظي���م اأح���داث �شبيه���ة باللق���اءات اجلماهريي���ة, لتك�ي���ن انطب���اع ب�ج����د 
 ا�شتح�ش���ان جماه���ريي ل�"فر�شة" معّينة, من اأجل �شرف انتب���اه ال�شحية عن ممار�شة 

احلر�ض ال�اجب.



)و(     اأو االإيحاء باأنَّ احلر�ض ال�اجب مُيار�ض بالفعل, وال داعي بالتايل الأن ميار�شه امل�شتثمر 
بدوره؛

املث���ال الت��شيحي 8-10: ميكن اأن يعطي املحت���ال انطباعا كاذبا باأنَّ احلر�ض ال�اجب 
ميار����ض بالفعل, باأن يزعم اأنَّ هناك طرفا ثالث���ا ي�شطلع به اأو باأن ُي�شّر على اأنَّ هناك 
�شمان���ا اأو ح�ش���اب �شمان اأو ن�عا م���ن م�شارك���ة اأخ�شائيني فنيني ي�ف���ر حماية كافية 

للم�شتثمر.

املث���ال الت��شيح���ي 8-11: ق���د ي��شي املحت���ال باال�شتعانة باأخ�شائي فن���ي معنّي ليق�م 
مبمار�شة احلر�ض ال�اجب, ولكّن ذلك االأخ�شائي يك�ن اإما مت�اطئا مع املحتال واإما ال 

ميلك معرفة كافية لتنفيذ مهّمة احلر�ض ال�اجب على نح� واف.

)ز(    اأو جع���ل ممار�شة احلر�ض ال�اجب اأمرا م�شتحيال, حتى مع االقرتاح باأن يق�م امل�شتثمر 
مبمار�شة احلر�ض ال�اجب من جانبه.

املث���ال الت��شيحي 8-12: ق���د ي�شّجع املحتال امل�شتثمر املحتم���ل على ممار�شة احلر�ض 
ال�اج���ب, ولكنه ق���د يح�ل فعليا دون قيامه بذلك بتقدمي معل�مات خاطئة اأو ملّفقة عن 
جهات االت�ش���ال, واختالق اأعذار ال�شتحالة االت�ش���ال باالأ�شخا�ض الرئي�شيني, وتقدمي 

تفا�شيل عن ال�شفقة ال تكفي ملمار�شة احلر�ض ال�اجب, وما اإىل ذلك.

4- قد يدّل على وج�د احتيال جتاري عندما ُت�اجه �شع�بة غري عادية يف احل�ش�ل على معل�مات 
اإ�شافي���ة وم�شتقلة ع���ن ال�شفقة اأو عن االأطراف فيه���ا, ب�شبب ه�ياتهم اأو م�اقعه���م اجلغرافية اأو 

ع�امل اأخرى.

املثال الت��شيحي 8-13: كثريا ما تنط�ي ال�شفقات االحتيالية على �شركات يقع مقرها 
يف مناطق مالية حرة, مما يجعل ممار�شة احلر�ض ال�اجب اأ�شد �شع�بة.

5- ق���د يق����م املحتال بت�جيه ال�شحية املحتملة نح� م�شادر معل�م���ات غري م�شتقلة عند �شعيها 
اإىل ممار�شة احلر�ض ال�اجب, اأو قد يقدم اإليها م�شتندات زائفة لتعزيز م�شداقيته.

املث���ال الت��شيحي 8-14: ي�شتخدم املحتال�ن و�شائل خمتلفة الإحباط ممار�شة احلر�ض 
ال�اجب, منها تعيني جهات متعاونة معهم لكي تت�شل بها ال�شحية من اأجل التحقق من 
�شح���ة املعل�مات, بل وُيعَرف ع���ن املحتالني اأنهم ين�شئ�ن كيان���ات جتارية �ش�رية ذات 

مقار فعلية عند �شعيهم اإىل احل�ش�ل على ا�شتثمارات �شخمة من ال�شحايا.

جيم- الن�سائح

6- من ال�شرورة مبكان التما�ض م�ش�رة م�شتقلة ومنا�شبة التخ�ش�ض من م�شادر غري تلك التي 
ع على عملية اال�شتثمار. ي�فرها ال�شخ�ض امل�شجِّ
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7- ينبغ���ي اأن يك�ن ال�شخ�ض الذي ُتلتَم�ض منه امل�ش����رة وا�شع املعرفة بامل��ش�ع املراد احل�ش�ل 
على امل�ش�رة ب�شاأنه.

8- ينبغي التحقق من احلقائق االأ�شا�شية لل�شفقة.

9- ِثق بح�شك املنطقي وُقْم بتحريات وافية عند وج�د جانب ما يثري لديك �شع�را بعدم االرتياح.

10- اعَلْم اأنَّ املحتالني التجاريني الع�شريني كثريا ما يعمل�ن يف جمم�عات متط�رة يق�م كل منها 
بتعزيز ودعم املجم�عات االأخرى واملخطط االحتيايل.

ْم دواعي اال�شتعجال, اإن ُوجدت. 11- ق�يِّ

ل يف اتخاذ قرار جت���اري, خ�ش��شا عندما يتعلق هذا القرار  12- خ���ذ وقت���ك يف التحري وال تتعجَّ
باأمر يقع خارج �شياق عملك املعتاد.

دال- مراجع اإ�سافية

جميع امل�ؤ�شرات االأخرى, اإذ اإنَّ املمار�شة الفعلية للحر�ض ال�اجب هي يف كل احلاالت مفتاح تفادي 
ال�ق�ع �شحية لالحتيال؛ االإ�شافة 1- ممار�شة احلر�ض ال�اجب.



املوؤ�ّسر 9- اإ�ساءة ا�ستعمال احلوافز

1- قد ينط�ي االحتيال التجاري على ا�شتغالل ما يقدمه الكيان املعني من ح�افز على االأداء اأو 
عرو�ض م�شاعدة اأو هبات اأو مزايا اأو اإغراءات اأخرى الأفراد معّينني مقابل احل�ش�ل على منفعة ال 

تتاح عادة اأو مقابل غ�ض النظر عن ن�شاط معني حمف�ف بال�شك�ك.

األف- ال�سرح

مة وفقا للق�انني الدولية وال�طني���ة واآداب املهنة ومعايري ال�شناعة  2- اإنَّ ح�اف���ز االأداء امل�شمَّ
ميك���ن اأن تك����ن اأداة مفي���دة للت�شجيع على االأداء املرب���ح, وخ�ش��شا عندما تك����ن خا�شعة لرقابة 
�شارم���ة. بي���د اأنها قد تخف���ي وراءها اأي�شا م�شاكل ج�هرية فيما يتعلق بح�ش���اب ما اأو عالقة ما, اأو 

تعطي امل�ظفني ح�افز ق�ية لتجاهل ما قد يك�ن بخالف ذلك عالمات مثرية للقلق.

3- وبرام���ج ح�افز امل�ظفني, حتى املنبثق منها عن اأف�ش���ل الن�ايا, ت�شعف ح�شانة الكيان من 
االحتي���ال التجاري, م���ا مل تخ�شع لنظام �شحيح لالإع���الن واالإبالغ والر�ش���د. واإىل جانب احتمال 
انخ���راط امل�ظف���ني اأنف�شه���م يف ن�شاط احتي���ايل من اأجل احل�ش����ل على احل�افز م���ن رب العمل, 
ق���د يق�م اأ�شخا����ض خارجي�ن باإف�شاد برام���ج ح�افز امل�ظفني, امل�شروعة بخ���الف ذلك, با�شتبانة 

املخططات ال�شعيفة االإدارة وا�شتهداف امل�ظفني امل�شتعدين ال�شتغالل م�اطن ال�شعف هذه.

4- وم���ن اجل�ان���ب االأخرى الإ�ش���اءة ا�شتعمال احل�افز عم�م���ا, ا�شتخدام الهداي���ا اأو املكانة اأو 
املزايا اأو النق�د اأو البيانات اأو املعل�مات اأو غريها من االإغراءات الإحداث ت�شارب يف امل�شالح لدى 
املتلقي. وبا�شتخدام و�شائل من هذا القبيل الإقناع املديرين الكبار اأو م�ظفني اآخرين باالنخراط يف 
ممار�شات تنايف املعايري املتعارف عليها لالإدارة احل�شيفة, قد ي�شتخدم املحتال�ن ح�افز لتق�ي�ض 
امل�ؤ�ش�ش���ة برمته���ا. والهدف املبتغى من ذلك ميكن اأن يرتاوح من اال�شتع���داد العام مل�شاعدة املتلقي 
اأو ت�شجيع���ه عل���ى فعل �شيء معنّي ه� يف حد ذاته غري مناف للقان����ن ولكنه ي�شّهل �شيئا اآخر منافيا 

للقان�ن اإىل اإغراءات تف�شي اإىل جعل املتلقي طرفا متعاونا يف املخطط.

���د املحتال����ن اأي�ش���ا احل�اف���ز امل�شتخدم���ة يف املن�ش���اآت التجاري���ة كاأداة يف �شياق  5- وق���د يقلِّ
خمططاته���م, ب���اأن يعر�ش����ا, مثال, عل���ى امل�شتثمرين املبّكري���ن ح�افز مالية الجت���ذاب اآخرين يف 
خمطط���ات هرمية, حي���ث تاأتي املبال���غ املدف�عة اإليه���م من نق����د امل�شاركني االآخري���ن. وكثريا ما 
ي�شتخ���دم املحتال����ن ح�افز من هذا القبيل الإقناع امل�شاركني باإع���ادة ا�شتثمار االأرباح ال�همية بدال 

من دفعها اإليهم.

باء- احلاالت النموذجية واالأمثلة

6- ي�شتغ���ّل امل�ظف����ن اأو املحتال����ن ح�افز االأداء الت���ي ت�فرها ال�شركات وتك����ن الرقابة عليها 
�شعيفة, مثال, للدخ�ل يف �شفقات م�شتمرة حتى عندما تبدو تلك ال�شفقات م�شب�هة.
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املث���ال الت��شيح���ي 9-1: �شّيع املدير التنفيذي الأحد �شنادي���ق امل�شاربة عدة مئات من 
مالي���ني ال���دوالرات من اأم�ال امل�شتثمري���ن وخدعهم هم وامل�ؤ�ش�ش���ات ذات ال�شلة ملدة 

تزيد على ثالث �شن�ات با�شتخدام بيانات مزّيفة عن احل�شابات.

7- ُيق�ش���د م���ن الهدايا اأو املكانة اأو املزاي���ا اأو النق�د اأو البيان���ات اأو املعل�مات اأو غري ذلك من 
م منفعة ال  االإغ���راءات التي ميكن اأن حُت���دث ت�شاربا يف امل�شالح لدى املتلقي اأن جتع���ل املتلقي يقدِّ

تتاح عادة اأو جتعله يتغا�شى عن اأ�شياء �شتك�ن بخالف ذلك م�شب�هة اأو اإ�شكالية.

م مقر�ش�ن رحالت مدف�عة النفقات بالكامل  املثال الت��شيحي 9-2: ك�شبا للر�شى, قدَّ
مل�ظف���ي االإعان���ة املالي���ة يف اجلامع���ات وو�شع�ا م�ش����ؤويل تلك اجلامع���ات يف جمال�ض 
اإداراته���م. وقامت جامعات كث���رية بدور ال��شطاء امل�ث�ق���ني اإذ زّكت ه�ؤالء "املقر�شني 

لني" واإن كان�ا ال يقدم�ن بال�شرورة اأف�شل االأ�شعار للطلبة املقرت�شني. املف�شَّ

8- ق���د تدل احل�افز الداخلي���ة واخلارجية والهدايا على وج�د ف�ش���اد اأو احتيال باأ�شكال معّينة 
قابلة للتحديد.

املث���ال الت��شيحي 9-3: م�ظف يفي بت�قعات اأداء عالية جدا, بدون اإ�شراف ُيذكر على 
ال�شفقات اأو فهم ُيذكر لها.

املث���ال الت��شيحي 9-4: �شيافة غ���ري عادية اأو عر�ض اأتعاب مبال���غ فيها لالأخ�شائيني 
الفنيني اأو اخلرباء اال�شت�شاريني.

م �شاع���ات يد ثمينة جدا اإىل  املث���ال الت��شيحي 9-5: رج���ل اأعمال معروف ب�شخائه قدَّ
م�ظفي م�شارف وحمام���ني بحيث اأ�شبح ع�شريا عليهم اأن يطرح�ا اأ�شئلة غري مريحة 

عن القرو�ض الكبرية التي اأخذها وتخّلف عن �شدادها يف نهاية املطاف.

9- ينبغي اأن ُتتخذ القرارات التجارية واملالية بناًء على مق�ماتها امل��ش�عية.

املث���ال الت��شيحي 9-6: ال�شخ�ض ال���ذي ُيراد ا�شتغالل نف�ذه ميكن اأن يك�ن ه� املتلقي 
املبا�شر اأو غري املبا�شر للهدايا اأو املزايا, التي قد ُتعطى اأي�شا لالأوالد اأو االآباء واالأمهات 

اأو االأزواج اأو الزوجات, اإلخ.

املث���ال الت��شيح���ي 9-7: غر����ض املحت���ال ه���� احل�ش�ل عل���ى منفع���ة اأو م�شاعدة غري 
م�شتحقة, مبا يف ذلك احل�ش�ل على عق�د اأو معل�مات اأو م�شتندات اأو تقليل الرغبة يف 
طرح اأ�شئلة اأو ت�فري �شبل ال��ش�ل اإىل النا�ض اأو اإ�شعاف نزاهة املتلقي اأو ت�شجيعه على 

اأن ي�شبح جزءا من املخطط.

املث���ال الت��شيحي 9-8: ت�شتمل ح�افز املخط���ط االحتيايل عادة على وع�د بع�ائد غري 
عادية اأو مفرطة وت�شجيع �شديد على اإعادة ا�شتثمار املكا�شب الكبرية غري املت�قعة.



جيم- الن�سائح

10- ينبغ���ي اأن ي�شمل االإ�شراف على برام���ج ح�افز امل�ظفني املراجعة والتدقيق من ِقبل اأ�شخا�ض 
م�شتقلني.

11- ينبغ���ي اإن�شاء نظم ال�شتبان���ة اأ�شباب تظلمات امل�ظفني ومعاجلته���ا, و�شمان وج�د �شيا�شات 
الة لالإخبار الط�عي. وافية وفعَّ

12- ينبغ���ي اأن تك�ن لدى اأرباب العمل مبادئ ت�جيهية ل�شيا�ش���ات تلقي الهدايا والهبات واالإبالغ 
عنها, وينبغي لهم اأن يكفل�ا علم م�ظفيهم بتلك املبادئ وتقيدهم بها.

13- ينبغ���ي اأن ُيدرك االأخ�شائي�ن الفني�ن اأنهم كثريا ما يك�ن�ن اأهدافا ملحاوالت اال�شتمالة غري 
الن زيهة.

14- ينبغ���ي الأيِّ م�ظف اأو اأخ�شائ���ي فني, عند تلقيه هدية ما, اأن ينظر مليا يف قيمة هذه الهدية 
مها وعالقته به. ويف ه�ية مقدِّ

15- ينبغي الأرباب العمل اأن يكفل�ا اإخ�شاع �شراء الهدايا على ح�شاب ال�شركة للمراجعة وامل�افقة 
من اأ�شخا�ض غري املانح.

16- يج���ب اأن يفهم امل�شتثمرون الطريقة التي تتحقق به���ا ع�ائد اأيِّ ا�شتثمار, واأن يطرح�ا اأ�شئلة 
عند وج�د دواع للحذر, واأن يك�ن�ا م�شتعدين لطلب احل�ش�ل على تاأكيدات من م�شت�شار خبري.

دال- مراجع اإ�سافية
امل�ؤ�ش���ر 5- ع���دم تنا�شب الع�ائ���د مع حجم اال�شتثم���ار وخماطره؛ امل�ؤ�ش���ر 6- ال�شرية املفرطة؛ 
امل�ؤ�ش���ر 8- اإحب���اط ممار�ش���ة احلر����ض ال�اج���ب؛ امل�ؤ�ش���ر 13- م�ش���در ال�شداد م�شك����ك فيه 
اأو جمه����ل؛ امل�ؤ�ش���ر 16- احتي���ال يرتكب���ه امل�ش�ؤول����ن االإداري����ن و/اأو امل�ظف����ن اأو ي�شرتك�ن يف 
 ارتكابه؛ امل�ؤ�شر 20- وج�د خمططات ت�ش�ي���ق هرمية ومتعددة الطبقات؛ االإ�شافة 1- ممار�شة 

احلر�ض ال�اجب.

 41 اأواًل- امل�ؤ�ّشرات الدالة على االحتيال التجاري 



ُّن لالحتيال التجاري ومنعه التفط   42

املوؤ�ّسر 10- اال�ستمالة النف�سانية والتوريط

1- قد ي�شعى املحتال�ن اإىل اإغراء ال�شحايا با�شتخدام اأ�شاليب اال�شتمالة النف�شانية والتالعب, 
اأوال الإقناعهم بامل�شاركة يف االحتيال, ثم ت�ريطهم فيما يتعّلق بعدم امل�شروعية احلقيقية اأو ال�همية 
مل�شاركتهم يف االحتيال. وبعدئذ, ُي�شتخدم ذلك الت�ّرط �شدهم الإرباكهم اأو للح�ش�ل على �شك�تهم 

عما يجري ارتكابه من احتيال جتاري اأخطر �شاأنا بكثري.

األف- ال�سرح

2- كث���ريا م���ا ت�شتخ���دم خمططات االحتي���ال التج���اري و�شائل اال�شتمال���ة النف�شاني���ة لت�شجيع 
متخذي القرارات املالية على الدخ�ل يف �شفقة احتيالية, ثم لتفادي انك�شاف االحتيال. واال�شتمالة 
ال�ا�شحة هي خماطبة لغريزة اجل�شع, ولكّن هناك ع�امل اأخرى قد يك�ن من بينها خ�ف ال�شخ�ض 
من اأن ي�شتنفد مّدخراته قبل اأن ت�افيه املنية؛ اأو التملُّق ملتخذ القرار من خالل تقدمي الهدايا له اأو 
االإمل���اح اإىل براعته يف اال�شتثمار؛ اأو االفتتان العام بامل�شاركة يف �شفقة خا�شة وح�شرية. وميكن اأن 

ميلك كثري من املحتالني �شخ�شية �شاحرة وقدرة ق�ية على االإقناع.

3- ومن حيث الت�ريط, ثمة عزوف نف�شاين واأخالقي طبيعي عن ارتكاب فعل غري �شليم اأو غري 
م�ش���روع. وعندم���ا ُي�شتمال م�شتثم���ر اإىل ارتكاب فعل قد يك�ن م�شك�كا في���ه اأو غري م�شروع من ِقَبل 
�شخ�ض ي�شعى اإىل اإ�شراك امل�شتثمر يف عملية ا�شتثمارية اأو فر�شة مالية اأخرى, فقد يك�ن ذلك اأداة 
ل�شمان �شك�ته اأو الإلهائه عن خمطط االحتيال التجاري. اأما املحاوالت الالحقة لتفادي االنك�شاف 

فيمكن اأن ت�شمل اأدوات نف�شانية كالتهديد نهيا عن االإف�شاء, واالإملاح اإىل الت�اط�ؤ اأو الت�ّرط.

باء- احلاالت النموذجية واالأمثلة

4- يعتمد املحتال�ن على االنفعاالت الب�شرية الق�ية مثل اجل�شع اأو الكربياء اأو التقم�ض العاطفي 
اأو اخل�ف.

املث���ال الت��شيح���ي 10-1: ينظر املحتال����ن اإىل ال�شحايا املحتملني عل���ى اأنهم مهي�ؤون 
لالعتقاد باأنَّ هناك �شبال خفّية لك�شب مبالغ �شخمة من املال دون خماطرة.

ج امل�شروع اال�شتثماري على  املثال الت��شيح���ي 10-2: اأثناء مراحل االإغ�اء, يلعب م���روِّ
وت���ر غرور ال�شحية باالإملاح اإىل رقي ذلك امل�شروع تقنيا اأو مبحاولة اإ�شعار ال�شحية باأنَّ 

من احلماقة اأن يطلب اإي�شاحات ل�شفقات معّقدة اأو لتعابري تقنية.

املث���ال الت��شيحي 10-3: يف كثري من خمطط���ات االحتيال املايل ال�شائعة, ُتعدُّ �شيكات 
م�شرفية مببالغ اأكرب من الدين امل�شتحق لل�شحية اأو العم�لة التي يتعني دفعها له, مما 
يغ���ري ال�شحي���ة باإيداع ال�شي���ك اأو احل�الة املالية يف ح�شابه امل�ش���ريف ثم اإحالة ر�شيد 



االأم�ال برقيا اإىل ح�شاب م�شريف خارجي قبل اأن يبّلغه امل�شرف باأنَّ ال�شيك اأو احل�الة 
رة اأو باطلة. مزوَّ

املث���ال الت��شيح���ي 10-4: تعتم���د املخطط���ات االحتيالي���ة القائمة على الدف���ع امل�شبق 
لالأتع���اب عل���ى ا�شتعداد ال�شحاي���ا للتعاون مع الل�ائ���ح التنظيمي���ة احلك�مية, بجعلهم 
يدفع����ن اأم�اال اإىل املحتالني ل�شداد "�شرائب" اأو "ر�ش�م" اأو "ر�ش�م جمركية" ال وج�د 
له���ا قب���ل ال�قت الذي ُيت�قع فيه قيام املحتالني بت�فري م���ا وعدوا ال�شحايا بتقدميه من 

�شلع اأو خدمات )كاملالذات ال�شريبية االآمنة يف املناطق املالية احلرة(.

مة لُتخاِط���ب ج�انب نف�شانية معينة, باالإيحاء  5- ق���د تك�ن خمططات االحتيال التجاري م�شمَّ
ب�ج�د اأ�ش�اق "�شرية" اأو م�ؤامرات اأو دوائر جتارية ح�شرية.

املث���ال الت��شيح���ي 10-5: ُتعر�ض على االأ�شخا�ض الذين ُي���رى اأنهم ال يثق�ن باحلك�مة 
ا�شتثم���ارات لتف���ادي دفع �شرائب من خالل ح�شابات يف مناط���ق مالية حرة. ففي اأحد 
رة قيمته مباليني الدوالرات, ُعر�شت على ال�شحايا ع�ائد  املخطط���ات االحتيالية املقدَّ
�شن�ي���ة بن�شب���ة 80 يف املائة من خالل �شبكة �شرية من املتاجري���ن باالأم�ال ُيفرت�ض اأنه 
اأن�شاأه���ا ائتالف بني عدة حك�مات يف عام 1914 من اأج���ل �شداد دي�ن احلرب العاملية 
ع���ى اأ�شح���اب املخط���ط اأنَّ �شبع���ة "جتار عاملي���ني" ي�شيط���رون على الروة  االأوىل. وادَّ
�ض لهم"  النقدية العاملية برمتها ويعمل�ن كمجل�ض اإدارة لب�شع مئات من "التجار املرخَّ

يف خمتلف اأنحاء العامل.

ج����ن عن نقاط ال�شع���ف لدى الفئ���ات ال�شكانية ويف جتمع���ات املهاجرين وبني  6- يبح���ث املروِّ
الفق���راء وامل�شن���ني والعجزة, وي�شرب�ن على وت���ر االنفعاالت كمخاوف امل�شنني م���ن نفاذ ما لديهم 

من نق�د.
املث���ال الت��شيح���ي 10-6: يف خمطط احتيايل �شائع, يتلق���ى ال�شخ�ض امل�شن معل�مات 
تفي���د ب���اأنَّ املتلقي قد ربح جائزة �شخم���ة "ال طالب لها" اأو �شحب���ا ليان�شيب دويل واأنَّ 
املطالب���ة به ت�شت�جب دفع ر�شم م�شبق اأو االت�شال برقم هاتفي ثابت اأو حمم�ل تفر�ض 

عليه ر�ش�م عالية.
املثال الت��شيح���ي 10-7: قد يك�ن ال�شحايا اأكر عر�شة للخطر تبعا الأح�الهم املميزة 
اأو ملراحلهم العمرية, كاأن يك�ن�ا م�شنني اأو مطلَّقني حديثا اأو معانني من م�شاكل �شحية 

اأو قد ربح�ا اأو ُمنح�ا م�ؤخرا مبلغا كبريا من النق�د.

7- ي�شتخ���دم بع����ض املحتالني اأ�شل����ب التمّلق وا�شطن���اع الرقّي الإغراء ال�شحاي���ا بامل�شاركة يف 
املخطط اال�شتثماري االحتيايل.

غد وب�شلع  املث���ال الت��شيحي 10-8: قد يحي���ط املحتال�ن اأنف�شهم مبظاهر العي����ض الرَّ
كمالي���ة باهظ���ة الثمن عن���د عر�شهم منتج���ات ا�شتثمارية حتاكي املنتج���ات امل�شروعة 
رة ولكنه���ا وهمية, مع االعتماد عل���ى امتناع امل�شتثمرين  اجلدي���دة الكثرية وتبدو متط�ِّ

ال�شّذج عن طرح اأ�شئلة كي ال يظهروا مبظهر املتخلفني عن ركب التطّ�ر.
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8- عندم���ا تف�شل كل اال�شتماالت النف�شانية االأخرى, يلج���اأ املحتال�ن اأحيانا كثرية اإىل التهديد 
با�شتعمال العنف اأو با�شتعماله فعليا لدفع ال�شحايا على االمتثال.

املث���ال الت��شيح���ي 10-9: ي�شتخدم املحتال����ن امل�شتثمرين الذي���ن مل يدرك�ا بعد اأنهم 
�شحاي���ا يف اإغراء اأ�شخا�ض اآخرين بامل�شاركة. وعند انك�ش���اف االحتيال, يخ�شى ه�ؤالء 
ال��شطاء م���ن اأن ي�شبح�ا هم اأي�شا مت�ّرطني, وي�شتغل املحتال�ن ذلك اخل�ف ل�شمان 

�شك�ت اأولئك ال��شطاء.

املث���ال الت��شيح���ي 10-10: عندم���ا تكت�ش���ف ال�شحي���ة االحتيال, قد يهدده���ا املحتال 
باإحراجه���ا عل���ى املالأ بك�شف النق���اب عن �شل�عه���ا يف املخطط, اأو ق���د ي�شيطر عليها 
ب�شل�شل���ة من امل�شاعب ال�همية, اأو قد يعر�ض عليه���ا اإمكانية تنفيذ خمططات جديدة 
ذات ع�ائ���د اأكرب م���ن �شابقتها, وهذه كله���ا تكتيكات �شائعة ت�شتخ���دم يف تاأخري ك�شف 

النقاب عن االأن�شطة االحتيالية اأو الردع عن ك�شفه.

املث���ال الت��شيح���ي 10-11: ق���د ي�َح���ى ل�شخ����ض �شال���ع يف املخطط, كث���ريا ما يك�ن 
اأخ�شائي���ا فنيا, باأنه قد اأ�شبح قناة لغ�شل االأم�ال, واإن يكن عن غري ق�شد, ومتى �شعر 

ذلك ال�شخ�ض باأنه مت�رط, قد يعزف عن االإبالغ عن املخطط.

املث���ال الت��شيح���ي 10-12: ُوجه���ت تهدي���دات اإىل �شركة كربى ت�فر خدم���ات هاتفية 
لة,  الأنه���ا قطعت خط���ا هاتفيا ي�شتخ���دم الأغرا�ض احتيالي���ة. ويف مكاملة هاتفي���ة م�شجَّ
د املحت���ال تلك ال�شرك���ة باأنه �ش����ف يت�شب���ب يف انهي���ار خدمتها ال�شبكي���ة بهجمة  ه���دَّ
ل���ة لهذه اخلدمة - وه���ي هجمة ت�شتهدف اإغراق امل�قع ال�شبك���ي ب�شيل من طلبات  معطِّ
 احل�ش����ل عل���ى معل�م���ات بحي���ث يتعذر عل���ى امل�شتعمل���ني ال�شرعي���ني اأن ي�شل����ا اإىل

ذلك امل�قع.

املث���ال الت��شيح���ي 10-13: يح���اول املحتال����ن تخ�ي���ف ال�شحاي���ا باإخباره���م باأنه���م 
مت�رط����ن ج���دا يف عملي���ة االحتي���ال وباأن���ه ل���ن ُي�شم���ح له���م ب���اأن يفلت����ا م���ن ورطة 
االحتي���ال ه���ذه, اأو ب���اأنَّ ل���دى املحتال م���ن ال�شبل م���ا يكفل اإلق���اء القب����ض عليهم من 
 ِقَب���ل اأجه���زة اإنف���اذ القان����ن ال�طني���ة اأو الدولي���ة. وتخ�ي���ف ال�شه����د اأم���ر �شائ���ع يف 

االحتيال التجاري.

9- يح���اول املحتال����ن اأن ي���ربروا احتيالهم باأن���ه ال ي�جد �شحاي���ا حقيقي����ن, الأنَّ امل�شتهدفني 
باالحتيال اأ�شخا�ض ج�شع�ن وم�شارك�ن يف اجلرم واأغرار.

جيم- الن�سائح

���م املق�مات االأ�شا�شية لل�شفقة املقرتحة تقييم���ا م��ش�عيا, واعلم اأنَّ ال�شك�ك  10- ح���اِوْل اأن تقيِّ
النابع���ة م���ن تقييمك العقالين ينبغ���ي اأن ت�ؤخذ على حممل اجل���ّد. وا�شاأل نف�شك "مل���اذا اأنا؟ واإذا 



كان ه���ذا املخط���ط يعمل حقا فلم���اذا يخاطبني �شخ�ض غري���ب يف قاعة اجتم���اع يف فندق اأو عرب 
 الهاتف اأو االإنرتنت ليعر�ض عليَّ �شفقة مالية معّقدة تاأتي بع�ائد عالية اإىل هذه الدرجة وي�شمح يل 

بامل�شاركة فيها؟"

11- ينبغ���ي اأاّل يطغ���ى اعتداد املرء بذاته على �شك�كه—ا�شتمّر يف ط���رح االأ�شئلة, حتى واإن اأخذ 
���ح اإىل اأنَّ عدم الفهم ين���م عن احلماق���ة. فالت�شرف االأ�شد حماق���ة بكثري ه�  م���ّروج املخط���ط يلمِّ

اال�شتثمار يف �شيء ال تفهمه فهما تاما.

12- اطل���ب امل�ش�رة القان�نية من م�شت�شار قان�ين م�شتقل قادر على اإ�شداء م�ش�رة ب�شاأن ال�شفقة 
املعنية.

13- ال متتنع عن اإبالغ ال�شلطات باملخطط االحتيايل ب�شبب انط�ائه على جانب ما قد ي�ّرطك.

دال- مراجع اإ�سافية

امل�ؤ�شر 4- اإ�شاءة ا�شتعمال االأ�شماء؛ امل�ؤ�شر 6- ال�شرية املفرطة؛ امل�ؤ�شر 7- فرط تعّقد ال�شفقة 
اأو ف���رط ب�شاطتها؛ امل�ؤ�شر 8- اإحب���اط ممار�شة احلر�ض ال�اجب؛ امل�ؤ�شر 15- احتيال قائم على 
اإ�ش���اءة ا�شتغالل �ش���الت القرابة اأو ال�شالت ال�شخ�شية؛ امل�ؤ�ش���ر 17- م�شاركة اأخ�شائيني فنيني 

ب�ش�رة غري معتادة؛ االإ�شافة 1- ممار�شة احلر�ض ال�اجب.
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 املوؤ�ّسر 11- حدوث انهيارات يف ال�سوابط الوقائية 
بفعل االأزمات

1- قد ت�شتغل خمططات االحتيال التجاري م�اطن ال�شعف يف النظم الرقابية بغر�ض ا�شتغالل 
م�شاعر ال�شخاء والتعاطف التي ت�ش�د يف اأعقاب الك�ارث الطبيعية اأو اال�شطناعية.

األف- ال�سرح

2- متث���ل امل�شاعر واالأفع���ال ال�شخية جتاه من هم اأقل حظا �شمة ممي���زة من �شمات احل�شارة. 
وت�شتجلب الك�ارث الطبيعية واال�شطناعية هذه امل�شاعر عف�يا. ففي م�اجهة االأعا�شري والفي�شانات 
واالن�شكاب���ات النفطية واالأعا�شري املدارية والزالزل وم�ج���ات الت�ش�نامي االأخرية, عمل القطاعان 
الع���ام واخلا�ض يف املجتمع ال���دويل معا واأنفقا باليني عل���ى جه�د االإنعا�ض. فالدم���ار الهائل الذي 
ي�شي���ب البي����ت واملن�شاآت التجارية والبن���ى التحتية العم�مية وت�شّرد املاليني م���ن االأفراد يتطلبان 
تداب���ري اإغاث���ة عاجلة تت�شم باالإميان ب�ح���دة الهدف. وللكيانات والتعام���الت التجارية دور مهم يف 
متك���ني القطاعني العام واخلا�ض من دعم جه�د االإنعا�ض عقب الك�ارث. ولكن متا�شيا مع ال�شالح 
العام, ال ينبغي اأن يحّل ال وج�د حالة طارئة وال م�شاعر الثقة املتبادلة النا�شئة عن الكارثة الطبيعية 
حم���ّل فه���م عملية اال�شتثم���ار اأو ال�شفق���ة التجارية, اأو حم���ّل ممار�شة احلر�ض ال�اج���ب واليقظة 
ال�اجب���ة يف ال�ش�ابط ال�قائية. فم���ن اأهم العرب امل�شتخل�شة من ك�ارث املا�ش���ي اأنَّ �شياع االأم�ال 
ب�شب���ب االحتي���ال اأّدى اإىل اإبطاء جه����د االإنعا�ض وقلَّل م���ن مقدار الدعم ال���ذي كان ميكن تقدميه 

لتخفيف معاناة ال�شحايا ال�شرعيني وتلبية احتياجاتهم.

3- واملخطط���ات االحتيالي���ة تت�ق���ع اأن يك����ن ل���دى االأف���راد واملن�ش���اآت التجاري���ة واحلك�مات 
عق���ب الك����ارث ن���زوع اإىل وق���ف ممار�ش���ة احلر����ض ال�اج���ب اأو اإىل �ش���رف النظ���ر ع���ن اإعمال 
ال�ش�اب���ط ال�قائي���ة املعت���ادة. فف���ي ت�ش����ر املحتال���ني, تهيئ الك����ارث الطبيعي���ة فر�ش���ا لهم اإذ 
حُت���دث اأو تك�ش���ف ثغ���رات يف ال�ش�اب���ط الرقابي���ة يف وقت ي�ش����ده �شع����ر زائ���د باال�شتعجال على 
 ال�شعيدي���ن ال�طن���ي وال���دويل وع�اط���ف جيا�شة ل���دى عامة النا����ض الراغبني يف و�ش���ع ثقتهم يف

الغر�ض امل�شرتك.

باء- احلاالت النموذجية واالأمثلة

4- كث���ريا م���ا يك����ن انهمار �شخ���اء النا�ض عق���ب الكارثة مبا�ش���رة عر�شة للتالع���ب من خالل 
حماوالت ا�شتغالل امل�ؤ�ش�شات اأو االأعمال اخلريية.

املث���ال الت��شيح���ي 11-1: هناك دائما بع����ض املخططات االحتيالي���ة يف اإطار التما�ض 
التربع���ات الأغرا�ض خريي���ة مزع�مة. وعند وق�ع ك�ارث طبيعي���ة, ميكن اأن ت�شهد تلك 
املخطط���ات ازديادا �شديدا. فعقب الهجمات االإرهابي���ة اأو الك�ارث الطبيعية كم�جات 
الت�ش�نام���ي اأو االأعا�شري اأو الزالزل, على �شبيل املثال, جتد اأجهزة اإنفاذ القان�ن عددا 



ين لتلك الك�ارث  كبريا من املخططات التي تزعم اأنها جتمع نق�دا ل�شالح اأوائل املت�شدِّ
والناجني منها.

املث���ال الت��شيح���ي 11-2: عق���ب الك����ارث اأو االأح���داث العاملية الك���ربى, تظهر فجاأة 
خمططات ا�شتثمارية "عالية الع�ائد" وتنت�شر ب�شرعة. وال�شمة املميزة لتلك املخططات 
ه���ي اأنَّ تكتي���كات البيع ال ت�شته���دف غر�شا خرييا حم�شا بل مت���زج ال�عد بجني اأرباح 
كبرية بزعم وج�د منافع خريية اأو منافع ل�"م�شروع اإن�شاين". وكثريا ما يزعم املحتال�ن 
اأنَّ املخطط "يحظ���ى بتاأييد االأمم املتحدة" اأو اأنه "برنامج ا�شتثماري معتمد من االأمم 

املتحدة".

ي, يبح���ث املحتال�ن عن ثغرات يف �ش�ابطها  5- بينما تق����م احلك�مات بتنظيم تدابري الت�شدِّ
الرقابية املفرو�شة على عمليات اال�شرتاء وت�زيع املع�نات والهبات.

املث���ال الت��شيح���ي 11-3: اإنَّ خمطط���ات االحتي���ال يف امل�شرتيات, مثل دف���ع البائعني 
"اإكرامي���ات" مل�ظف���ي الهيئة امل�شرتية مقاب���ل معاملة تف�شيلية, اأم���ر كثري احلدوث يف 
عق�د ا�شرتاء ال�شلع واخلدمات عقب الك�ارث الطبيعية الكبرية, حيث يربم الكثري من 

احلك�مات والهيئات الدولية عق�دا الإزالة احلطام واإعادة بناء املرافق.

املثال الت��شيحي 11-4: ي�شغط املحتال�ن على االأ�شخا�ض الذين يجري اإجالوؤهم لكي 
ياأذن����ا لهم بتلقي ر�شائلهم الربيدي���ة. فرُت�َشل ال�شيكات احلك�مي���ة مل�شاعدة املنك�بني 
ب لتاأمني مبالغ نقدية اأو  امل�جه���ة اإىل اأولئ���ك االأ�شخا�ض اإىل عناوين املحتالني ثم ُت�ش���رَّ
ل�شراء �شلع من من�شاآت جتارية حملية. وكثريا ما تباع هذه ال�شلع بعد ذلك بيعا مبا�شرا 
اأو م���ن خ���الل م���زادات اإلكرتونية ينظمه���ا املحتال�ن يف مناطق اأخ���رى اأو حتى يف دول 
اأخ���رى, ويق�م�ن فيها بدور "ال��شط���اء" ل�شالح ع�شابات الل�ش�����ض يف منطقة وق�ع 

الكارثة ذاتها.

6- ل���دى التما�ض م�ارد م���ن القطاع اخلا����ض ال�شتخدامها يف االإنعا�ض عقب الك����ارث, ي�شتغل 
املحتال����ن نق����ض املعل�م���ات يف عملية تقيي���م االأ�شرار وكذلك االنهي���ارات النُُّظمي���ة يف ال�ش�ابط 

املرتبطة عادة بالنظم املالية.

املثال الت��شيحي 11-5: ت�شمل اأمثلة االحتيال التاأميني املطالبات االحتيالية بالتع�ي�ض 
ع���ن االأ�شرار واخل�شائ���ر يف املمتل���كات اأو االإ�شاب���ات اجل�شدية املزع�م���ة, كما ت�شمل 
املطالب���ات الزائف���ة بتع�ي����ض تكاليف التجدي���دات النا�شئ���ة عما اأحدثت���ه الكارثة من 

اأ�شرار, وبيع عق�د تاأمني زائفة.

املث���ال الت��شيح���ي 11-6: ت�شهد امل�ؤ�ش�شات املالية النازحة الت���ي حتاول ت�فري خدمات 
م�شرفي���ة ط�ارئي���ة للناجني من الكارث���ة ازديادا يف حترير �شي���كات دون ر�شيد كاف: 
حي���ث ت�شتخدم ع���دة ح�شابات م�شرفي���ة يف مناط���ق جغرافية خمتلف���ة لتك�ين ودائع 
وحتري���ر �شي���كات على تل���ك احل�شابات قب���ل اأن يت�شن���ى التحقق من �شالم���ة ال�شيكات 
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ال�دائعية يف النظام امل�شريف, مما يحدث "تع�ُّما" ناجتا عن جمّرد الفارق الزمني بني 
التحقق من ال�شيكات وقيدها يف احل�شابات ذات ال�شلة.

املث���ال الت��شيحي 11-7: كثريا ما تنت�شر العرو����ض االحتيالية التي تزعم ت�فري فر�ض 
�ش���ة اأو ت�فري فر����ض ا�شتثماري���ة, انت�شارا كبريا عق���ب الك�ارث  جتاري���ة باأ�شع���ار خمفَّ

الطبيعية, كعرو�ض �شراء ممتلكات واال�شتثمار يف الل�ازم الطبية اأو يف م�اد البناء.

جيم- الن�سائح

7- عربِّ فعليا عن اندفاعاتك اخلريية من خالل م�ؤ�ش�شات خريية منا�شبة ومعرتف بها.

8- قد يك�ن هناك م�ؤ�شر على وج�د احتيال جتاري عندما ُيزعم اأنَّ اال�شتثمار املقرتح لن يحقق 
ع�ائ���د كبرية فح�شب بل له منفعة اإ�شافية ذات اأغرا����ض اإن�شانية, كاالإغاثة يف حاالت الك�ارث وما 
�شاب���ه ذلك, اأو عندما ُتتَّخذ هذه الدوافع كاأ�شا�ض لت�ش�يغ ا�شتثمارات اأو فر�ض مالية اأخرى ال ميكن 

تف�شريها اأو تعليلها بناء على مق�ماتها التجارية.

9- اإنَّ اإقح���ام �شفقة جتارية ب�ش�رة مفاجئة يف �شياق غري جتاري ينبغي اأن يك�ن مدعاة لل�شك 
يف اأال تك�ن هناك �شلة حقيقية اأو منطقية بني الغر�ض اخلريي واملخطط املقرتح.

ال ملنع االحتي���ال اإذ تركز على  10- متث���ل ال�ش�اب���ط ال�قائي���ة عن�شرا حم�ري���ا يف اأيِّ برنامج فعَّ
التقلي�ض ال�شديد لفر�ض ال��ش�ل االحتيايل اإىل النظم من خالل �ش�ابط اأمامية.

11- ينبغ���ي اختبار ال�ش�ابط ال�قائية ميدانيا قبل وق�ع الكارثة ب�قت كاف, للتاأّكد من اأنها تعمل 
كما يجب.

12- اإنَّ ع����دة اجلن���اة ال�شابقني اإىل ارتكاب اأفعال جنائية اأمر �شائ���ع يف االحتيال عرب االإنرتنت. 
وق���د ي�شاعد وج�د قاع���دة بيانات عن عمليات االحتي���ال ال�شابقة, كاأ�شل�ب دفاع���ي, لكي ت�شتخدم 
مث���ال يف مقارنة عنا�شر الطلبيات اجلديدة باملعل�مات امل�ج�دة يف قاعدة بيانات عمليات االحتيال 

ال�شابقة, على احلماية من الطلبيات اأو الف�اتري الزائفة املتكررة.

13- من �شاأن وج�د ك�ادر مدربة تدرك ما ي�جد من فر�ض لالحتيال اأن ي�شاعد على منعه. وميثل 
تدري���ب م�ظفي اخل���ط االأمامي لت�عيتهم بفر����ض االحتيال—وخ�ش��شا بفر����ض االحتيال داخل 
الربنامج واأن�اع االحتيال التي ميكن اأن ي�اجه�نها—عامال بالغ االأهمية يف وقف االحتيال قبل اأن 

َينُفذ اإىل داخل اأعمال املن�شاآت التجارية اأو احلك�مات.

دال- مراجع اإ�سافية
امل�ؤ�ش���ر 8- اإحب���اط ممار�شة احلر�ض ال�اج���ب؛ امل�ؤ�شر 15- احتيال قائم عل���ى اإ�شاءة ا�شتغالل 

�شالت القرابة اأو ال�شالت ال�شخ�شية؛ االإ�شافة 1- ممار�شة احلر�ض ال�اجب.



 املوؤ�ّسر 12- اإحالة االأموال على الفور اأو ب�سرعة 
اأو ب�سورة قطعية

1- كث���ريا ما متار�ض خمططات االحتيال التجاري �شغ�طا على امل�شتثمرين املحتملني, لي�ض من 
اأج���ل االإ�ش���راع باتخاذ القرار فح�شب بل ومن اأجل اإحالة االأم����ال على الف�ر اأو ب�شرعة, ما ال يرتك 

مت�شعا من ال�قت ملمار�شة احلر�ض ال�اجب اأو لال�شتعانة مب�ش�رة اخلرباء.

األف- ال�سرح

2- كث���ريا ما تتطلب ال�شفقات امل�شروعة قرارات �شريعة واإجراءات ف�رية. وعادة ما يك�ن لدى 
االأف���راد اأو الكيان���ات التي ت�شارك يف �شفقات من هذا القبيل فه���م م�شبق لطبيعة املخاطر واملغامن 
الت���ي تنط����ي عليها تل���ك ال�شفقات. ومن ثم, ف���اإنَّ اأولئك االأف���راد والكيان���ات ال ي�قف�ن ممار�شة 
احلر�ض ال�اجب من اأجل اتخاذ قرار �شريع, بل ميار�ش�ن احلر�ض ال�اجب ب�شكل اآخر اأو يف مراحل 

خمتلفة من ال�شفقة.

3- ولك���ّن املحتال يتمّكن اأحيانا كثرية من اإقناع ال�شحي���ة ب�شرورة اتخاذ قرارات �شريعة, لكي 
مينعه���ا من ممار�ش���ة احلر�ض ال�اجب اأو لكي يجعله���ا حتيل االأم�ال اإحالة قطعي���ة ل�شاحله. وقد 
ُي�شغط على ال�شخ�ض اأو الكيان الذي ُيطلب منه اتخاذ قرار له تبعات مالية لكي ُيحيل االأم�ال على 
الف�ر اأو ب�شرعة اأو ب�ش�رة قطعية من اأجل اإمتام ال�شفقة. ومتى اأحيلت املبالغ املالية, ُيعيد املحتال 
بها اأمرا  اإحالتها ب�شه�لة, غالبا اإىل والية ق�شائية دولية اأخرى قد جتعل ا�شتعادة تلك االأم�ال اأو تعقُّ

ع�شريا اإن مل يكن م�شتحيال.

باء- احلاالت النموذجية واالأمثلة

4- ُي�ش���ّر املحت���ال على اإحالة ف�رية لالأم����ال لكي ال يرتك مت�شعا من ال�ق���ت ملمار�شة وال حتى 
احلد االأدنى من احلر�ض ال�اجب.

ج املخطط اال�شتثم���اري مبنافع ذل���ك املخطط  املث���ال الت��شيح���ي 12-1: ُي�شي���د م���روِّ
وع�ائده املرتفعة وا�شفا اإياها باالأكيدة. وينّبه ال�شحية املحتملة يف ال�قت نف�شه اإىل اأنَّ 
فر�شة اال�شتثمار هذه "لن تدوم" اأو هي "فر�شة الُعمر" واأنَّ على ال�شحية اأن "تت�شرف 
ج على قرار �شريع بحيث ال يك�ن اأمام ال�شحية مت�شع من ال�قت  ب�شرع���ة". وي�شّر امل���روِّ

لدرا�شة ال�شفقة درا�شة وافية.

5- قد ُي�شتخدم الطابع الف�ري لل�شفقة جلعل ال�شحية ت�افق على �شروط اإ�شافية.

املث���ال الت��شيحي 12-2: ُي�شتدرج امل�شتثم���ر اإىل االإذن باإحالة اأم�ال اإىل ح�شاب جديد 
ُين�ش���اأ الأغرا����ض املخطط االحتيايل, وُيقَن���ع, ب�شبب احلاجة املزع�م���ة اإىل اال�شتعجال 
���ع م�شارك يف احل�شاب  ول���دواٍع عملي���ة, باإ�شافة املحت���ال اأو �شخ�ض مت�اطئ معه كم�قِّ
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اجلديد. ثم يق�م املحتال وذلك ال�شخ�ض باإحالة االأم�ال امل�ج�دة يف احل�شاب اجلديد 
لت�شبح حتت �شيطرتهما.

6- قد ينط�ي املخطط االحتيايل اأي�شا على اإحالة ف�رية اأو قطعية لالأم�ال.

املث���ال الت��شيحي 12-3: تنط�ي ال�شفقة على اإحالة اأم�ال اإىل �شركة يف منطقة مالية 
ح���رة ت��ش���ف باأنها �شركة "ُمغَفلة" يف منطقة من ذلك القبيل, اأو اإىل �شركة اأو �شندوق 

ا�شتئماين اأو ح�شاب يف والية ق�شائية متثل "مالذا اآمنا".

جيم- الن�سائح
7- ال ت���دع ال�شغ���ط و�شيق ال�ق���ت يدفعانك اإىل الدخ����ل يف �شفقة قبل ممار�ش���ة ما يلزم من 

احلر�ض ال�اجب.

8- اإياك والتخلي عن ال�شيطرة على احل�شابات امل�شرفية اأو اال�شتثمارية.

9- افهم الدواعي التي ُت�شاق الأيِّ اإحالة لالأم�ال, خ�ش��شا عندما تنط�ي ال�شفقة على اإحاالت 
متعددة.

10- ك���ن �شدي���د اليقظة فيما يتعلق باإحال���ة االأم�ال اإىل والية ق�شائية اأخ���رى, وخ�ش��شا واليات 
املناط���ق املالية احلرة التي لديها ق�انني خا�ش���ة بال�شرية والتي جتعل اأيَّ ا�شرتجاع لالأم�ال املحالة 

اأمرا بالغ ال�شع�بة وذا تكاليف تعجيزية.

دال- مراجع اإ�سافية
 امل�ؤ�شر 6-  ال�شرية املفرطة؛ امل�ؤ�شر 8- اإحباط ممار�شة احلر�ض ال�اجب؛ االإ�شافة 1-  ممار�شة

احلر�ض ال�اجب.



 املوؤ�ّسر 13- م�سدر ال�سداد م�سكوك فيه 
اأو جمهول

1- كث���ريا م���ا تخف���ي خمطط���ات االحتي���ال التج���اري م�ش���در �ش���داد املكا�ش���ب اأو الع�ائ���د 
املزع�م���ة ال�شتثم���ار م���ا باالإ�ش���ارة اإىل م�ش���ادر مبهم���ة اأو م�ش���ادر اأجنبي���ة اأو م�ش���ادر غ���ري 
حم���ددة, مث���ل "برام���ج تب���ادل جت���اري" عام���ة )يف اأ�ش����اق "�شري���ة" اأحيان���ا(, اأو باالإ�ش���ارة اإىل 
 م�ش���ادر �ش���داد يف والي���ات ق�شائي���ة دولي���ة لي����ض لديه���ا خمط���ط رقاب���ي اأو م���ن كيان���ات غ���ري 

خا�شعة للرقابة.

األف- ال�سرح

ق���ة التي تكفل  2- اإنَّ معرف���ة م�ش���در ال�شداد وفهم���ه, وكذلك التقي���د بالق�اعد االإجرائية امل�ثَّ
�ش���داد املكا�ش���ب والع�ائد بدقة ويف حينه���ا, هي اأم�ر اأ�شا�شي���ة يف ال�شفقات التجاري���ة امل�شروعة. 
ويف ال�شفق���ات التجاري���ة, يتَّبع ال��شط���اء املالي�ن احلقيقي�ن مبادئ اإداري���ة �شليمة ولديهم مناذج 
وا�شح���ة للعم���ل التج���اري واإج���راءات م�ثقة وح�شن���ة التنفي���ذ تخ�ش���ع كفاءتها لتقيي���م مت�ا�شل. 
وتت�ق���ف كفاءة عمليات ال�شداد على وج����د ق�اعد وا�شحة ومعروفة وات�ش���االت دقيقة مع اأطراف 
مقابل���ة م�ث�ق���ة. وكثريا م���ا تتطل���ب ال�شفق���ات التجارية م�ش���ادر اأجنبي���ة لل�شداد, بي���د اأنَّ تلك 
حة اأو عل���ى ا�شتخدام طرائ���ق �شداد عدمية  ال�شفق���ات ال تنط����ي عادة عل���ى تعقيدات غ���ري م��شّ
الكف���اءة اأو عل���ى ا�شرتاطات ب���اأن تك�ن م�ش���ادر ال�شداد مت�قفة عل���ى واليات ق�شائي���ة دولية غري 
خا�شع���ة للرقاب���ة. ولي�ض من املعت���اد مل�شدر �شداد م�ج����د يف منطقة مالية ح���رة اأو يف بلد اأجنبي 
اأن يك����ن ج���زءا من �شفق���ة هي بخالف ذل���ك �شفقة داخلي���ة بالكامل. ويجب اأن يفه���م ال�شخ�ض 
اأو الكي���ان ال���ذي ُيطلب منه اأن يتخذ قرارا ل���ه تبعات مالية الدواعي التجاري���ة التي ت�ش�غ ال�شفقة 
 االأ�شلي���ة واأن يقف عل���ى الدواعي التجارية الن�عية الأيِّ تعقيدات, ويج���ب اأن يعرف م�شدر ال�شداد 

معرفة اليقني.

3- وكثريا ما ت�شرف املخططات االحتيالية امل�شتثمرين املحتملني عن ال�شك يف م�شدر ال�شداد 
غ  اأو طريقته بعر�شها ح�افز مالية غري عادية ال متت اإىل ال�شفقة االأ�شلية ب�شلة اأو لي�ض لها اأيُّ م�ش�ِّ
جت���اري. وقد ُيغرى امل�شتثم���رون "بن�شبة عائد عالية" لكي يقبل�ا وع���دا بال�شداد من كيان لي�شت له 
�شل���ة جتارية وا�شحة بال�شفقة. ويف كثري من االأحيان, قد يت�قف جزء من املخطط االحتيايل على 
م�افق���ة امل�شتثمر على اأن يج���ري ال�شداد اإليه من خالل واليات ق�شائي���ة تعترب مالذات للح�شابات 
����ض ال�شحية ملزيد من  ال�شري���ة. وه���ذا اجلانب املتعل���ق بامل�شدر الكائ���ن يف منطقة مالية حرة يعرِّ
التالع���ب: فعندما ي�افق امل�شتثمر على م�شادر �شداد غري معتادة, يف مقابل احتمال تفادي دفع اأيِّ 
�شرائ���ب على الع�ائد املقرتح���ة, ي�شبح مت�اطئا يف املخطط. وكثريا م���ا ت�شتخدم م�شادر ال�شداد 
املبهم���ة اأو غري املحددة اأو الكائنة يف مناطق مالية حرة الإبقاء امل�شتثمرين يف حالة ت�شكك بحيث ال 

يالحظ�ن وج�د احتيال اإال بعد ف�ات االأوان.
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باء- احلاالت النموذجية واالأمثلة

ح اأال يك�ن لها غر�ض جت���اري, وتك�ن لها �شمات  4- ُتخف���ى الطبيع���ة احلقيقية لل�شفق���ة, ويرجَّ
�شاذة, كاأن تك�ن ع�ائدها خارجة عن حدود التنا�شب.

املث���ال الت��شيحي 13-1: ُيزعم اأنَّ "�شندات الدي���ن التاريخية", اأو �شندات الدين التي 
كان���ت يف ي�م م�شى التزامات �شحيح���ة على كيانات جتارية اأو �شيادية ولكنها اأ�شبحت 
االآن عدمية القيمة كاأوراق مالية وال جُتمع اأو يتاجر بها اإال كمقتنيات تذكارية, اأ�شبحت 
تق���ّدر قيمته���ا االآن مباليني اأو بباليني ال���دوالرات ا�شتنادا اإىل تقييم���ات اأطراف ثالثة 
 (hypothecated authentications) "ي�شار اإليها اأحيانا كثرية ب���شفها "ت�ثيقات افرتا�شية
اأو "تقييمات افرتا�شية" (hypothetical valuations). وتباع هذه ال�شندات اإىل م�شتثمرين 

ب�شطاء باأثمان مبالغ فيها تزيد كثريا على قيمتها كمقتنيات تذكارية.

5- ُيزعم اأنَّ الع�ائد متاأتية من بيع �شلعة بكمية تف�ق ما ُينتج اأو يت�افر منها يف العامل.

املث���ال الت��شيح���ي 13-2: ُيزعم اأنَّ م�شدر ال�شداد ه� الذه���ب "م�شم�نا" ب�ِ"�شهادات 
ذه���ب" اأو "اإي�شاالت اإيداع" وهمية, ُيقال اإنها �ش���ادرة عن م�شارف مغم�رة اأو وهمية 
كائنة يف مناطق مالية حرة, اأو عن م�ؤ�ش�شات مالية كربى, اأو حتى عن م�ؤ�ش�شات دولية 
معروف���ة, ومتثل �شبائك ذهبية من �شاأنها اأن تتطلب, اإن �شّح الق�ل, كميات من الذهب 

ن. تزيد على كل ما اأنتج منه يف التاريخ املدوَّ

6- ُت�شدد الع�ائد امل�ع�دة من ا�شتثمارات م�شاركني اآخرين اأو من ا�شتثمارات امل�شارك نف�شه.

املث���ال الت��شيح���ي 13-3: يف اأحد "املخططات الهرمية", قام���ت "�شركة جتارية" ببيع 
اأكيا�ض من النمل وطلبت من امل�شتثمرين اأن يرّب�ا هذه احل�شرات ويعيدوها اإليها مقابل 
عائد قدره 130 يف املائة. ويف بادئ االأمر, ا�شُتخِدم ثمن ال�شراء املتلقى من امل�شتثمرين 
اجل���دد ل�ش���داد الع�ائ���د اإىل امل�شتثمرين ال�شابق���ني. واملخططات الهرمي���ة تبلغ الكتلة 
احلدي���ة ثم تنهار عندما ت�شبح االأم�ال االآتية من امل�شتثمرين اجلدد غري كافية ل�شداد 

م�شتحقات امل�شتثمرين ال�شابقني.

املثال الت��شيحي 13-4: بعد ال�ق�ع يف �شرك خمطط احتيايل ا�شتثماري "كبري العائد" 
م���ن ا�شتثم���ارات "امل�ش���ارف الك���ربى" ("investment "Prime Bank), كث���ريا ما يت�شل 
بال�شحاي���ا فريق ثان من املحتالني ليعر�ض عليهم خدمات "ا�شرتداد اخل�شائر الناجمة 
ع���ن االحتيال". و"ُت�شرتد" مبالغ �شغ���رية مقابل "اأتعاب مدف�ع���ة مقدما". ثم ُي�شَغط 
عل���ى ال�شحايا للح�ش�ل منهم على اأتعاب اإ�شافية واأك���ر ارتفاعا مقابل وعد بعمليات 
ا�ش���رتداد "اأك���ر تعقدا" واأعل���ى قيمة. ويك�ن م�ش���در جميع االأم�ال الت���ي "ي�شرتدها" 
الفري���ق الثاين ه� نف�ض االأم�ال التي فقدتها ال�شحية على اأيدي الفريق االأول. وي�شتمر 
االحتي���ال اإىل اأن ياأخذ الفري���ق الثاين كل االأتعاب التي تك�ن ال�شحية م�شتعدة اأو قادرة 
على دفعها. وعند ذلك احلني, تك�ن ال�شحية قد فقدت كل االأم�ال التي "ا�شتثمرت" يف 

البداية مع الفريق االأول وكل "االأتعاب املدف�عة مقدما" للفريق الثاين.



جيم- الن�سائح

7- كن قادرا على حتديد الغر�ض التجاري من ال�شفقة وافهم كيفية تاأّتي الع�ائد.

8- اإنَّ الرتكيز املفرط على تفا�شيل ال يفهمها اإال القّلة, مثل "�شندات الدين التاريخية", و�شدة 
د اأ�شاليب الدفع, وت�شارب االإي�شاحات املتعلقة مب�شادر ال�شداد, وجعل ال�شداد مره�نا ب�شروط  تعقُّ

غري معتادة, لي�شت �شمات منطية للتعامالت التجارية امل�شروعة.

9- عندم���ا يتاأخ���ر �شداد الع�ائد عن م�ع���د ا�شتحقاقه, ينبغي للم�شتثم���ر اأن يلتم�ض على الف�ر 
م�ش�رة م��ش�عية م�شتقلة واأال يقبل اأيَّ اأعذار.

10- عندما يك�ن اأحد امل�شادر الكربى للع�ائد م�شتمدا من اإغراء اأ�شخا�ض اآخرين باأن ي�شتثمروا 
وب���اأن يق�م�ا, بدورهم, با�شتقدام اآخرين, يجب ت�خي الكثري من احلذر ب�شاأن م�شروعية املخطط. 
واإذا كان الغر����ض التج���اري الرئي�ش���ي للمخط���ط ه���� احل�ش�ل على ن�ش���ب مئ�ية م���ن ا�شتثمارات 

م�شتثمري الطبقات االأدنى فيمكن اأن ي�شكل هذا املخطط ما ي�شمى ب�"املخطط الهرمي".

11- ال تف���رط يف االهتمام مبقدار ع�ائ���د اال�شتثمار املزع�مة بحيث تن�شى االهتمام مب�شدر تلك 
الع�ائد.

12- ينبغ���ي اأن ت�شك يف طرائق اأو م�شادر ال�شداد الت���ي تنط�ي على كيانات اأو واليات ق�شائية اأو 
تعقيدات لي�ض لها م�ش�غ جتاري بنيِّ فيما يت�شل بال�شفقة.

13- اإنَّ االإ�ش���ارة اإىل ا�شتثم���ارات "عالية املردود" و"عدمية املخاط���ر" يف "برامج جتارية �شرية" 
اأو "قاع���ات تعامل جتاري �شرية" يف واليات ق�شائية "ال �شرائب فيها" اأو "تراعي حرمة امل�شارف" 
اإمنا تدل على اأنَّ ال�شفقة حتيد عن الق�اعد التجارية واأنه قد ال يك�ن هناك م�شدر جتاري لل�شداد. 
واإذا �ش���ادف امل�شتثمرون تعابري من هذا القبيل فعليه���م اأن ميار�ش�ا احلر�ض ال�اجب بكل ما اأوت�ا 

من جهد.

دال- مراجع اإ�سافية

امل�ؤ�شر 5- عدم تنا�شب الع�ائد مع حجم اال�شتثمار وخماطره؛ امل�ؤ�شر 8- اإحباط ممار�شة احلر�ض 
ال�اج���ب؛ امل�ؤ�ش���ر 9- اإ�شاءة ا�شتعم���ال احل�افز؛ امل�ؤ�ش���ر 10- اال�شتمالة النف�شاني���ة والت�ريط؛ 
امل�ؤ�شر 20- وج�د خمططات ت�ش�ي���ق هرمية ومتعددة الطبقات؛ االإ�شافة 1- ممار�شة احلر�ض 

ال�اجب.
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املوؤ�ّسر 14- وجود جوانب اأو تعليالت غري عقالنية اأو غري منطقية

1- مت���ى ح�ش���ل اال�شتثمار, و�شعي���ا اإىل اإطالة اأمد االحتيال اأو اإخف���اء عائداته, كثريا ما يعتمد 
املحت���ال على اأيِّ �شبب مت���اح اأو قابل للت�شديق �شطحيا الإي�شاح اأيِّ جانب م�شك�ك فيه. وكثريا ما ال 

ت�شمد هذه االأعذار اأو االإي�شاحات اأمام التمحي�ض الدقيق فينك�شف االحتيال التجاري.

األف- ال�سرح

2- تت�شم اأن�شطة التجارة والتم�يل الع�شرية بطابع عقالين ومنهجي. ومع اأنه قد ي�شعب فهمها 
اأحيان���ا فاإنَّ ل�شماتها على الدوام اأ�شبابا جتاري���ة اأو تاريخية اأو نظمية اأو اأ�شبابا اأخرى ميكن فهمها 
و�شرحه���ا. وعندما تك�ن الأيِّ اأداة اأو خمط���ط عنا�شر غري عقالنية اأو غري منطقية, خ�ش��شا فيما 
يتعلق باالأداء الفا�شل, يك�ن هناك م�ش�غ الإجراء مزيد من التق�شي وينبغي ا�شت�شارة خبري م�شتقل.

3- وكث���ريا ما يقدم املحتال اإي�شاح���ات مت�شاربة اأو غري منطقية الإقناع ال�شحية املحتملة بعدم 
التما����ض م�ش�رة من ه���ذا القبيل, اأو الإطالة اأمد االحتيال, اأو الإخف���اء عائداته. وقد تعَطى ال�شحية 
اإي�شاحات غري منطقية ت�شتهدف اإغراءها مب�ا�شلة امل�شاركة يف املخطط االحتيايل. وعندما يتاأخر 
�ش���داد الع�ائد, قد يزعم املحتال اأنَّ الع�ائد امل�شتحقة للم�شتثمر قد تاأخرت بفعل ك�ارث طبيعية اأو 
اأح���داث جاري���ة اأو اأحداث اأخرى من ه���ذا القبيل عادة ما ال ت�ؤثر يف الن����ع املرتاأى من ال�شفقات. 
ر  وع���الوة على ذلك, ق���د ُتدفع ال�شحية عل���ى ال�شك�ت عن ال�شفق���ة بتهديدها باأنَّ االإب���الغ �شي�ؤخِّ

ال�شداد اأو يجعله م�شتحيال.

باء- احلاالت النموذجية واالأمثلة

4- قد تنط����ي ال�شفقات االحتيالية على اإي�شاحات غري منطقية ب�شاأن اأدوار االأطراف املقابلة 
يف ال�شفقة اأو ه�ياتها.

املث���ال الت��شيحي 14-1: ق���د ينط�ي املخطط االحتيايل على �ش���الت بعيدة االحتمال 
يف اإط���ار املخطط العام, مث���ل تعامل م�شريف مع م�ؤ�ش�شات لي�شت م�شارف, مثل االأمم 
املتح���دة اأو غرف���ة التجارة الدولية, اأو تعامل م�ش���ريف خ�ش��شي مع م�ؤ�ش�شة م�شرفية 
دولي���ة ال تق����م بن�شاط م�ش���ريف �شغري النطاق, مث���ل �شندوق النقد ال���دويل اأو البنك 

الدويل.

املث���ال الت��شيح���ي 14-2: ق���د ي�شف املحت���ال زبائ���ن اأو اأطرافا مقابل���ة ال تلتقي بهم 
ج اأح���د املحامني ل�شفقة يق�م فيه���ا "الزب�ن"  ال�شحي���ة اأب���دا. فعلى �شبيل املث���ال, يروِّ
باملتاجرة ب�شك�ك مالية ب�شفته ع�ش�ا يف �ش�ق �شرية م�شرتكة بني امل�شارف خمت�شة 

ف عليها. بهذه ال�شك�ك, لكّن ذلك الزب�ن ال تبنيَّ ه�يته لل�شحية اأبدا وال يعرَّ



5- قد تظهر يف �شميم اأ�شا�شيات ال�شفقة ج�انب ال عقالنية وال منطقية.

املثال الت��شيحي 14-3: قد يك�ن التنا�شب منعدما ب�شدة يف هيكل ال�شفقة االإجمايل, 
كاأن تك�ن ال�شفقة �شغرية ن�شبيا وُيزعم اأّنها مدع�مة مب�شرف �شخم ق�ي.

املث���ال الت��شيح���ي 14-4: ق���د تظه���ر ج�انب ل�ج�شتيه غ���ري منطقية, ل���دى بيع ال�شلع 
مث���ال, عندما تك�ن عمليات نقل تلك ال�شل���ع منافية للح�ض املنطقي ال�شليم من الناحية 

اجلغرافية, اأي من حيث املكان الذي ُتنتج اأو ُتزرع فيه عادة.

6- ق���د ُت�شتخ���دم االإي�شاح���ات الالعقالني���ة اأو الالمنطقية اأي�ش���ا يف تعلي���ل التاأخر يف حتقيق 
عائ���دات ال�شفقة. وغالبا ما يك�ن ال�شبب املزع�م للتاأخر �شعيف ال�شلة باأيِّ تاأخر فعلي اأو حمتمل 

يف ال�شفقة.

املثال الت��شيحي 14-5: ق���د ينط�ي املخطط االحتيايل على مزاعم كاذبة باأنَّ التاأخر 
يع���زى العتبارات قان�نية اأو تدخالت حك�مية اأو اأحداث جارية, مثل الك�ارث الطبيعية 
اأو التغ���ريات ال�شيا�شية. ويف اإحدى احلاالت مثال, زع���م املحتال اأنَّ نظم الدفع الدولية 
ق���د اأُغِلق���ت اإثر وفاة اأحد اأف���راد االأ�شرة املالكة, واأنَّ عائ���دات ال�شفقة لن تتاح اإال بعد 

معاودة فتح النظام.

7- قد ُيثني املحتاُل ال�شحيَة فعليا عن االإبالغ عن الف�شل الراهن يف اإمتام ال�شفقة اأو عن عدم 
دفع الع�ائد باّدعائه باأنَّ االإقدام على ذلك يجعل اإمتام ال�شفقة اأو �شداد ع�ائدها يف امل�شتقبل اأمرا 

م�شتحيال.

املث���ال الت��شيح���ي 14-6: عندما ال تتحق���ق العائدات, قد يق�ل املحت���ال لل�شحايا باأنَّ 
حتقي���ق اال�شتثمارات و�شيك احلدوث واأنَّ ال�شلطات لن تفهم طبيعة ال�شفقة اإذا اأُبلغت 

عنها و�ش�ف ت�شبب تاأخرا ال داعي له ريثما حتقق فيها.

املث���ال الت��شيح���ي 14-7: عندم���ا ت�ش���األ ال�شحي���ة املحتال ع���ن العائ���دات املتاأخرة, 
ق���د يح���اول املحت���ال �شم���ان �شك�ته���ا بجعله���ا تعتقد اأنه���ا هي اأي�ش���ا مت�رط���ة يف اأيِّ 
�شل����ك احتي���ايل. وعل���ى �شبي���ل املثال, ق���د يعرتف املحت���ال لل�شحي���ة ب���اأنَّ م�شروعية 
 ال�شفق���ة ه���ي م��شع �شك ولكّن ال�شحي���ة مذنبة بنف�ض القدر الأنه���ا تلقت عائدات من 

�شحايا اآخرين.

جيم- الن�سائح

8- فّك���ر باإمع���ان يف مدى منطقية التعلي���الت اأو ن�شيبها م���ن ال�شحة. وعندم���ا يع�شى عليك 
فهمها, ال ت�شعر باحلرج اأو اخل�ف من التما�ض م�ش�رة م�شتقلة.
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ج ال�شفقة �شرح التعابري ال�شرورية اأو االأدوار احلا�شمة االأهمية اإذا مل  9- اطُل���ْب دائما من مروِّ
ج الذي يعجز عن �ش���رح االأدوار اأو التعابري احلي�ية �شرحا  تك���ن مفه�مة. وينبغي اأن ت�ش���ّك يف املروِّ

مر�شيا, وكن م�شتعدا اللتما�ض م�ش�رة م��ش�عية يف مثل هذه احلاالت.

10- م���ن االأف�شل م�اجهة ال�شك�ك املزعجة وتق�شيها باكرا ولي�ض الحقا, الأنَّ الزمن ه� دائما يف 
�شالح املحتال.

11- يف حال وج�د �شبهة, التم�ض امل�شاعدة من ال�شلطات.

دال- مراجع اإ�سافية

امل�ؤ�شر 3- وج����د ت�شاربات يف ال�شفقة؛ امل�ؤ�شر 8- اإحباط ممار�شة احلر�ض ال�اجب؛ االإ�شافة 
1- ممار�شة احلر�ض ال�اجب.



 املوؤ�ّسر 15- احتيال قائم على اإ�ساءة ا�ستغالل �سالت القرابة
 اأو ال�سالت ال�سخ�سية

1- كثريا ما ت�شتغل خمططات االحتيال التجاري ع�امل غري اقت�شادية, مثل الثقة الطبيعية بني 
االأ�شخا����ض ذوي اخللفية املت�شابهة, يف جعل ال�شحايا املحتملني يقلل�ن من درجة احلر�ض ال�اجب 
التي كان�ا �شيمار�ش�نها ل�ال ذلك, ويف ا�شتخدام هذه الفئة كم�شدر ل�شحايا حمتملني. وعالوة على 
د  م تلك املخططات بحيث تتما�شى مع املعتقدات اأو ال�شمات امل�شرتكة التي ت�حِّ ذلك, كثريا ما ُت�شمَّ

فئة ما اأو متيزها.

األف- ال�سرح
2- م���ن الطبيعي اأن ُيعطي املرء امل�شداقية وي�يل االعتب���ار لالأ�شخا�ض الذين تربطهم به �شلة 
وثيقة, مثل االأقارب واالأ�شدقاء, اأو لالأ�شخا�ض ذوي اخللفية املماثلة خللفيته, مبا يف ذلك ال�شالت 
الديني���ة واالجتماعي���ة وال�شيا�شية واالإثنية واخلريية وال�دية وغريه���ا. وكثريا ما ت�شتغل خمططات 
االحتيال التجاري �شالت القرابة هذه يف الرتويج لنف�شها ويف جعل امل�شتثمرين ي�شتعي�ش�ن عن فهم 
اال�شتثم���ار املقرتح اأو التما�ض امل�ش����رة ب�شاأنه باالطمئنان الذي تعطيه له���م هذه القرابة. وال تكمن 
امل�شكلة يف �شلة القرابة اأو العالقة ال�شخ�شية بل يف االعتماد املفرط على الرباط امل�شرتك بدال من 

االعتماد على الع�امل امل��ش�عية املرتبطة باال�شتثمار املقرتح.

باء- احلاالت النموذجية واالأمثلة
3- ال�شالت التي ميكن اأن ي�شاء ا�شتغاللها ت�شمل:

)اأ(    ال�شالت االأ�شرية؛
املث���ال الت��شيحي 15-1: كثريا ما ُيقن���ع املحتال�ن اأقاربهم واأ�شدقاءهم باال�شتثمار يف 

خمطط كان�ا �شي�شك�ن يف �شالمته ل�ال ذلك.

)ب(  التزكية من ِفرق ريا�شية اأو �شخ�شيات م�شه�رة؛
املث���ال الت��شيح���ي 15-2: ي�شتخدم املحتال �شمعة �شخ�شي���ة ريا�شية كبرية يف االإقناع 

والرتويج ال�شتثمارات احتيالية.
ج  املث���ال الت��شيحي 15-3: ُيْدعى م�اطن بارز اأو �شخ�ض م�شه�ر اإىل ح�ش�ر حدث يروَّ

فيه ال�شتثمار ما. وبقب�ل�ه هذه الدع�ة, يبدو وكاأنه يزّكي �شخ�شيا ذلك اال�شتثمار.

)ج( القرابة الدينية اأو الثقافية؛
املث���ال الت��شيح���ي 15-4: يق����م اأع�ش���اء يف جماع���ة ديني���ة اأو ثقافية اأو اأح���د قادتها 
بت�شجي���ع اأع�شاء املجم�ع���ة االآخرين على االن�شمام اإىل خمط���ط ا�شتثماري يزعم اأنه 
نافع لعقيدتهم امل�شرتكة اأو تراثهم الثقايف امل�شرتك, بالتع�يل على تلك ال�شلة فح�شب.
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املث���ال الت��شيحي 15-5: جماعة ت�شبح فجاأة �شديدة الرتكيز على ا�شتثمار اأو خمطط 
معني, يبدو اأنها ت�ؤيده مبجملها, مع اأنَّه ال �شلة له بغر�ض اجلماعة اأو م��ش�ع اهتمامها 

امل�شرتك.

املث���ال الت��شيح���ي 15-6: �شخ�ض غ���ري معروف من قب���ل ين�ش���م اإىل ع�ش�ية جماعة 
معين���ة, وي�شب���ح ذا نف�ذ فيه���ا, وي�شجع اأع�شاءها بق����ة على امل�شارك���ة يف ا�شتثمار اأو 

. خمطط معنيَّ

املث���ال الت��شيحي 15-7: تغريُّ مفاجئ يف ن�شاط جمم�عة ما, من تركيز ديني اأو ثقايف 
اإىل تركيز اأكر ات�شاما بالطابع التجاري.

)د(    اجلمعيات اخلريية.

املث���ال الت��شيحي 15-8: ي�شتغل املحتال ماأ�ش���اة راهنة لكي ين�شئ جمعية خريية زائفة 
تع�د اإيراداتها بالنفع على املحتال واأتباعه, ال على �شحايا املاأ�شاة.

املث���ال الت��شيحي 15-9: من ال�شائ���ع اأن تعلن خمططات االحتي���ال التجاري اأنَّ جزءا 
معينا من االأم�ال �شيذهب ملنفعة ق�شية اإن�شانية ما اأو ق�شية خريية اأخرى.

4- التطمني: قد يحاول املحتال ربط املخطط االحتيايل باملجم�عة لزيادة اطمئنانها.

املثال الت��شيحي 15-10: قد ُيقنع املحتال املجم�عة باأنَّ االأم�ال امل�شتثمرة �شتظل حتت 
�شيطرتها.

5- ميك���ن تعزي���ز م�شداقية هذه املخططات كثريا ب�شداد الع�ائد عل���ى النح� امل�ع�د من نف�ض 
االأم�ال امل�شتثمرة اأو من ا�شتثمارات االآخرين.

جيم- الن�سائح

6- ال ينبغ���ي للثق���ة القائمة على امل�شالح امل�شرتك���ة اأو العالقات املتبادل���ة اأن حتّل حمّل فهمك 
للمخط���ط اال�شتثم���اري اأو ال�شفقة التجاري���ة اأو ممار�شتك احلر�ض والتيق���ظ ال�اجبني يف حماية 

م�شاحلك.

ر ب�ش�رة م�شتقلة. 7- فكِّ

8- ال ت�شتِع����ض بامل�ش����رة اأو االقرتاحات ال�دي���ة من اأحد املعارف من فئ���ة اجتماعية اأو جماعة 
اأخرى عن م�ش�رة االأخ�شائيني عندما يتعلق االأمر مب�شائل مالية.

9- اإذا كان للط���رف املقاب���ل �شجل يدل على قدرته املالية يف املا�شي فال تفرت�ض اأنه قادر ماليا 
بال�شرورة يف ال�قت احلا�شر.



10- يج���ب اأن يك�ن التعّرف على الط���رف املقابل عملية م�شتمرة, الأنَّ الظ���روف ميكن اأن تتغري, 
والأنَّ �شغ����ط العم���ل التجاري ميكن اأن ت����ؤدي اإىل �شل�ك طائ�ض واحتيايل, حت���ى يف من�شاأة جتارية 

م�شروعة �شابقا.

11- ال ت���دع مظاهر االأُّبهة كحف���الت الك�كتيل الباذخة يف الفنادق الفخم���ة, وال لقاءاتك باأفراد 
ي�شبه�نك يف التفكري, اأن يعميك عن التمييز فيما يتعلق باال�شتثمار املحتمل.

يا يف اختي���ار ما تقبله من الدع�ات, وبالتايل الدع�ات الت���ي ُي�شتغل فيها ا�شم املرء  12- ك���ن متاأنِّ
و�شمعته.

دال- مراجع اإ�سافية

امل�ؤ�ش���ر 4- اإ�ش���اءة ا�شتعم���ال االأ�شم���اء؛ امل�ؤ�شر 5- ع���دم تنا�ش���ب الع�ائد مع حج���م اال�شتثمار 
وخماط���ره؛ امل�ؤ�شر 8- اإحباط ممار�شة احلر�ض ال�اج���ب؛ 10- اال�شتمالة النف�شانية والت�ريط؛ 
امل�ؤ�شر 11- حدوث انهيارات يف ال�ش�ابط ال�قائية بفعل االأزمات؛ امل�ؤ�شر 20- وج�د خمططات 

ت�ش�يق هرمية ومتعددة الطبقات؛ االإ�شافة 1- ممار�شة احلر�ض ال�اجب.
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 املوؤ�ّسر 16: احتيال يرتكبه امل�سوؤولون االإداريون و/اأو املوظفون
اأو ي�سرتكون يف ارتكابه

1- ميكن اأن ي�شرتك امل�ش�ؤول�ن االإداري�ن وامل�ظف�ن )مبن فيهم العارف�ن بب�اطن اأم�ر ال�شركة 
املعني���ة ممن يتي�ش���ر لهم ال��ش�ل اإىل معل�م���ات اأو نظم مماثلة, كال����كالء واملقاولني وكال�شركات 
واالأط���راف املنت�شب���ة(, اأي���ا كان م�شت�اهم, يف طائفة متنّ�ع���ة من املخطط���ات االحتيالية, ترتاوح 
م���ا ب���ني اكت�شاب الثقة بهدف ارتكاب فع���ل احتيايل وا�شتغالل فر�شة اأو ظ���رف داخل كيان ما, اإما 

مبفردهم واإما مبعية م�ظفني اآخرين اأو اأ�شخا�ض خارجيني.

األف- ال�سرح
2- جمي���ع ال�ش���ركات تعمل م���ن خالل م�ظف���ني. ولكّن ه����ؤالء امل�ظفني ميكنه���م االّطالع على 
معل�م���ات غ���ري متاحة للمالأ )ومنه���ا املعل�مات ال�شري���ة اأو االمتالكية( وي�شغل����ن يف ال�اقع مراكز 
ذ املخططات االحتيالية مب�شاركة م�ظف���ي الكيان الذي يجري االحتيال عليه.  الثق���ة. وكثريا ما ُتنفَّ
وق���د ي�ش���ارك يف هذه املخطط���ات مديرون وم�ظف����ن برتب فنية وخ���رباء ا�شت�شاري����ن خارجي�ن 
ق يف  وم�ظف����ن ذوو م�ؤه���الت عالي���ة اأكر من الالزم يف م�اق���ع ح�شا�شة وم�ظف�ن م�ؤقت����ن مل ُيدقَّ
م�ؤهالته���م كما يجب وم�ظف�ن كبار اأو حمّنك�ن اأو كبار امل�ظفني التنفيذيني ممن ُيعتقد اأنهم ف�ق 
ال�شبهات. واأفعال االحتيال املحتملة �شتى, وقد ت�شمل نقل االأم�ال, واحتياز معل�مات ح�شا�شة وبيعها 
اأو اإ�ش���اءة ا�شتعمالها, واالحتي���ال يف اجلرد, واالحتيال يف اال�شرتاء, واالحتي���ال املحا�شبي من اأجل 
ت�شخي���م امل�ج�دات اأو االإيرادات. اأما دوافع االحتيال وفر�شه لدى امل�ظفني فيمكن اأن ت�شمل فرط 
الطم�ح يف م�شت�ى االأداء امل�شتهدف, وبرامج العالوات اأو احل�افز ال�شن�ية, واملظامل, واالفتقار اإىل 

ما يكفي من االإ�شراف اأو ال�ش�ابط الداخلية.

باء- احلاالت النموذجية واالأمثلة
3- ق���د ي�شعى املحتال اإىل و�شع نف�ش���ه اأو و�شع م�ظف اآخر ذي م�ؤهالت عالية يف من�شب �شهل 
املن���ال ولكنه متدين املرتبة من اأجل احل�ش�ل ب�ش�رة غري م�شروعة على معل�مات اأو بيانات اأخرى 

قّيمة الأغرا�ض خمتلفة غري �ش�ّية.

املث���ال الت��شيح���ي 16-1: م�ظ���ف مكّلف بالتنظي���ف اأو ال�شيانة ب��شع���ه ال��ش�ل دون 
رقابة اإىل معل�مات ح�شا�شة يبيع هذه املعل�مات.

ل باتخاذ ق���رارات ولديه اإمكانية ال��ش�ل  املث���ال الت��شيحي 16-2: م�ظف م�ؤقت خم�َّ
اإىل م�شتندات قّيمة ي�شرق تلك امل�شتندات ويبيعها.

4- ق���د ي�شعر امل�ظف الذي يفتق���ر اإىل مهارات كافية لالأداء, الأنَّ م�ؤهالت���ه دون امل�شت�ى املطل�ب 
لل�ظيفة التي ي�شغلها, ب�شغ�ط تدفعه اإىل االحتيال من اأجل حتقيق اأهداف االأداء املطل�ب منه حتقيقها 
اأو لكي يظهر مبظهر من يفي مبا يت�قع منه على م�شت�ى االأداء. وربط العالوات ال�شخية ببل�غ اأهداف 

اأداء غري واقعية قد يدفع امل�ظفني اإىل امل�شاركة يف خمططات احتيالية للح�ش�ل على العالوات.



5- ق���د يلج���اأ م�ظف غري �شعي���د بعمله, اأو يعتق���د اأنه ال يحظ���ى بالتقدير ال���ذي ي�شتحقه, اإىل 
االحتيال اأو يك�ن هدفا ملحتال يريد ا�شتخدامه يف خمطط احتيايل �شد ال�شركة التي يعمل فيها.

املث���ال الت��شيح���ي 16-3: م�ظ���ف �شاخ���ط عل���ى ال�شركة الت���ي يعمل فيه���ا ي�شعى اإىل 
معاقبتها بامل�شاركة يف فعل احتيايل.

املث���ال الت��شيحي 16-4: قد يقبل امل�ظف ال�شاخ���ط اإكراميات اأو ر�شاوى تع�ي�شا عما 
يت�ش�ره من عدم تقديره حق قدره.

املث���ال الت��شيحي 16-5: م�ظف ي�شعر باأن���ه ال يحظى بالتقدير الذي ي�شتحقه في�شبح 
�شالعا يف التالعب بالعرو�ض اأو باالأ�شعار.

6- ق���د يقع امل�ظف�ن يف جتربة ا�شتغالل قدرتهم على ال��ش�ل اإىل م�ج�دات ال�شركة, مبا فيها 
امل�ج�دات غري املدرجة يف ك�شف امليزانية, مثل ق�ائم الزبائن, الأغرا�شهم اخلا�شة.

املث���ال الت��شيح���ي 16-6: قد ي�شتعم���ل امل�ظف م�ج�دات ال�شرك���ة الأغرا�ض �شخ�شية 
دون اإذن بذل���ك من اأجل اإثراء نف�شه - فحت���ى االأفعال االحتيالية ال�شغرية, كا�شتعمال 
الهاتف اأو الل�ازم املكتبية دون اإذن, ميكن اأن ت�شبح كبرية بالرتاكم مع مرور الزمن.

املثال الت��شيحي 16-7: قد يق�م امل�ظف بالتالعب يف ح�شاب النفقات.

ر اأهمية البيانات املتاحة ل�ه  املثال الت��شيحي 16-8: قد يجري االت�شال مب�ظف ال يقدِّ
لكي يبيع معل�مات تبدو ظاهريا عدمية االأهمية.

7- قد يطلب مديرون كبار من م�ظفني اأو ي�شغط�ن عليهم لكي ي�شاعدوهم يف عملية احتيال يف 
ال�شركة ذاتها, اأو نيابة عن ال�شركة التي يعمل�ن فيها.

املث���ال الت��شيح���ي 16-9: م�ش���ريف كبري قام بت�شهي���ل عملية احتي���ال يف �شيكات بعدة 
مالي���ني من الدوالرات ل�شالح �شديق �شخ�شي, متج���اوزا �ش�ابط امل�شرف الداخلية, 
بت�جي���ه تعليمات اإىل م�ظف مبتدئ بامل�افقة على �شفق���ات اأثناء وج�د ذلك امل�شريف 
الكبري يف اإجازة. واأذعن امل�ظف املبتدئ لهذه التعليمات خ�فا من اأن يفقد وظيفته اإذا 

رف�ض, واأمكن تفادي انك�شاف االحتيال.

8- ق���د ُينظ���ر اإىل عم���ل امل�ظف الكب���ري اأو اإىل عم���ل كبري امل�ظف���ني التنفيذيني عل���ى اأنه من 
 التعقيد واالأهمية والربحية مبا ال يدع جماال لل�شك فيه اأو تفّح�شه, وبذلك يظل الن�شاط االحتيايل

م�شت�را.

املثال الت��شيحي 16-10: �شركة حمامني متعددة ال�شركاء انهارت بفعل اأن�شطة �شريك 
كبري مهيمن وناجح ظاهريا كان ي�شّهل عمليات احتيال وا�شعة النطاق.
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املثال الت��شيحي 16-11: �شركة حمامني كبرية جدا ت�شررت �شمعتها واأ�شيبت بخ�شائر 
مالي���ة تق���ّدر باملاليني جراء عمل كان يق�م به اأحد ال�ش���ركاء وكان اآخرون ُيعّلق�ن عليه 

اأحيانا كثريا وا�شفني اإياه باأنه عمل غريب ولكن من ال�ا�شح اأنه اأعقد من اأن يفهم�ه.

جيم- الن�سائح

9- ينبغي للكيانات التجارية اأن ت�شتعني بلجان م�شتقلة لتدقيق احل�شابات واأن جتري مراجعات 
حتليلية وتدقيقات مباغتة للج�انب الناجحة وغري الناجحة من عملياتها.

10- ينبغي الأرباب العمل اأن ي�شع�ا �شيا�شات ب�شاأن االحتيال وت�شارب امل�شالح, واأن يكفل�ا اطالع 
م�ظفيهم عليها وتدريبهم على تنفيذها.

ال���ة لالإب���الغ الط�ع���ي, واأن يكفل�ا اطالع  11- ينبغ���ي اأن تك����ن ل���دى اأرباب العم���ل �شيا�شات فعَّ
م�ظفيهم عليها واأن تك�ن لديهم ثقة يف تنفيذها.

12- ينبغي اأن يكفل اأرباب العمل وج�د رقابة وافية على جميع امل�ظفني وكبار املديرين.

13- ينبغ���ي اأن ُيجري اأرباب العمل مراجعات دوري���ة لعق�د �شركاتهم واتفاقاتها من اأجل الق�شاء 
على االحتيال يف التعاقد واال�شرتاء, مثل االإكراميات والر�ش�ة وت�شارب امل�شالح.

14- ينبغ���ي اأن يكفل اأرب���اب العمل اأاّل يك�ن لدى اأيِّ م�ظف مبف���رده �شالحيات مفرطة يف اتخاذ 
الق���رارات, واأن يك�ن هن���اك ت�زيع منا�شب للم�ش�ؤوليات املهمة بني امل�ظف���ني يف الكيان املعني, واأن 

الة. تك�ن هناك اأي�شا رقابة داخلية فعَّ

15- ينبغي اأن يفر�ض اأرباب العمل اإجازات اإلزامية: فاحتيال امل�ظفني كثريا ما ُيكت�شف عندما ال 
يك�ن اجلاين حا�شرا لل�شيطرة على ال��شع, وامل�ظف�ن املحتال�ن قلما ياأخذون اإجازات, اأو قد تك�ن 

�شاعات دوامهم غري عادية مقارنة ب�شائر م�ظفي ال�شركة.

16- ينبغي اأن ي�شع اأرباب العمل نظام تناوب دوري على ال�ظائف, �شريطة اأن يك�ن هذا مت�افقا 
مع ق�انني العمل املحلية.

17- ينبغ���ي اأن يك�ن لدى اأرباب العمل برامج مل�شاعدة امل�ظف���ني, من اأجل اإعانتهم على م�اجهة 
ال�شغ�ط املرتبطة مبعاجلة م�شائل مثل االإدمان اأو امل�شاكل االأ�شرية اأو ال�شائقة االقت�شادية.

18- ينبغ���ي اأن ينظ���ر اأرب���اب العم���ل يف اإن�شاء برامج لت�شجي���ع ال�الء بني امل�ظف���ني, مبا يف ذلك 
منحهم رواتب تناف�شية.

19- ينبغ���ي اأن يتنّبه اأرباب العم���ل الأيِّ تغرّيات مفاجئة يف اأ�شاليب حي���اة م�ظفيهم, مبا يف ذلك 
امل�شرتيات الباهظة الثمن اأو الت�شهيالت االئتمانية املفرطة القيمة.



20- ينبغ���ي اأن يكفل اأرباب العمل اأن تك�ن معارف امل�ظفني ومهاراتهم مت�افقة مع املنا�شب التي 
ي�شغل�نها.

21- ينبغ���ي اأن يتحقق اأرباب العمل مم���ا ُيذكر يف طلبات الت�ظيف اأو ال�شري الذاتية من اأ�شخا�ض 
مرجعيني اأو م�ؤهالت. 

22- عل���ى وجه العم�م, يجب اأن ي�ِج���د اأرباب العمل يف �شركاتهم بيئة من الرقابة ال�شارمة منعا 
لالحتيال.

دال- مراجع اإ�سافية
امل�ؤ�ّش���ر 8- اإحب���اط ممار�شة احلر�ض ال�اج���ب؛ امل�ؤ�ّشر 9- اإ�شاءة ا�شتعم���ال احل�افز؛ االإ�شافة 

1-  ممار�شة احلر�ض ال�اجب.
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 املوؤ�ّسر 17- م�ساركة اأخ�سائيني فنيني ب�سورة 
غري معتادة

1- اإنَّ م�شارك���ة اأخ�شائ���ي فن���ي يف اأيِّ �شفق���ة ال تكفل اأن تك����ن ال�شفقة حقيقي���ة بال�شرورة, 
خ�ش��شا عندما تك�ن تلك امل�شاركة غري معتادة ب�شكل من االأ�شكال.

األف- ال�سرح

2- م���ن الطبيعي اأن ُت�شرك ال�شفق���ات التجارية اأخ�شائيني فني���ني يف اأدوار �شتى. ي�شاف اإىل 
ذلك اأنَّ ال�شركات التجارية تعتمد على االأخ�شائيني الفنيني للح�ش�ل على امل�ش�رة وحلماية نف�شها 
م���ن االحتي���ال التجاري. فق���د ت�شتخدم هذه ال�ش���ركات حماميا ل�ش����غ امل�شتن���دات امل�شتخدمة يف 
ال�شفق���ة؛ اأو حما�شبا لي�شدي امل�ش�رة ب�شاأن الكيفية التي ينبغ���ي بها تدوين ال�شفقة يف دفاترها اأو 
ب�ش���اأن تبعاتها ال�شريبي���ة؛ اأو م�شت�شارا ماليا اأو خبريا م�شرفيا للت��شي���ة ب�شفقة معينة اأو الإ�شداء 

امل�ش�رة ب�شاأن اأن�اع معينة من ال�شفقات.

3- ولك���ن عندم���ا يبدو اإ�شراك اأولئك االأخ�شائيني الفنيني اأم���را غري عادي فقد يدل ذلك على 
وج����د احتيال جتاري. اإذ عندم���ا ال يقّدم ذلك االأخ�شائي م�ش�رة اأو خدمات, بل يقت�شر دوره على 
اإحال���ة النق�د, اأو عندما ي����ؤّدي مهام ي�ؤديها عادة اأخ�شائي من ن�ع اآخ���ر, قد يك�ن هناك احتيال. 
ج اال�شتثمار  ومم���ا ي���دل على االحتيال اأي�ش���ا �شدة االعتم���اد على اأخ�شائي فن���ي معنّي ي�فره م���روِّ
م�شتبع���دا طلب امل�ش�رة امل�شتقلة اأو ممار�شة احلر�ض ال�اج���ب من اأخ�شائي فني خارجي. واإ�شافة 
اإىل ذل���ك, ينبغي الأيِّ فرد يعمل كاأخ�شائي فني اأن ميتلك ما يلزم من التح�شيل الدرا�شي واخلربة 

لتقدمي امل�ش�رة اأو اخلدمات املت�قعة منه.

باء- احلاالت النموذجية واالأمثلة

4- �شخ�ض مفتقر اإىل امل�ؤهالت املنا�شبة, اأو ال ميكن التحقق ب�شه�لة من م�ؤهالته, ي�ؤدي مهام 
ي�ؤديها عادة, اأو ح�شرا, اأخ�شائي�ن فني�ن.

د امل�شتثمرين املحتملني  ج ملخطط ا�شتثماري ي���زوِّ املثال الت��شيح���ي 17-1: حمتال يروِّ
م ذلك ال�شخ�ض  د م�شروعية ال�شفق���ات يف �شك معني. وال يق���دَّ ب�شه���ادة �شخ����ض ي�ؤكِّ
 عل���ى اأن���ه حم���ام اأو حما�ش���ب اأو م�شت�ش���ار م���ايل, كم���ا اأن���ه ال يحم���ل م�ؤه���الت م���ن 

هذا القبيل.

املثال الت��شيح���ي 17-2: االأخ�شائي�ن الفني�ن املعني�ن له���م �شجل تاأديب�ي قد ي�شتمل 
على �شكاوى من الزبائن اأو دعاوى مدنية اأو مالحقات جنائية.



ج ال�شفق���ة يعتم���د اعتم���ادا �شديدا عل���ى اأخ�شائي فني مع���ني يعمل مع���ه, ويدع� اإىل  5- م���روِّ
اال�شتعانة به, م�شتبعدا اأيَّ م�ش�رة م�شتقلة.

ج للم�شتثمرين املحتملني اأنَّ ال�شفقة �شادق عليها  املث���ال الت��شيحي 17-3: ي�ؤكد امل���روِّ
ج امل�شتثمرين على  ج ويدع���� اإىل اال�شتعانة بخدماته, وي�شجع امل���روِّ حم���ام ي�شميه املروِّ
ج اأي�ش���ا اإنَّ املحامني االآخرين  ت�جي���ه جميع االأ�شئل���ة اإىل ذلك املحامي. وقد يق�ل املروِّ
�شينك���رون وج�د هذه ال�شفقة الأنهم يفتقرون اإىل اخل���ربة الكافية للعلم ب�شفقات من 

هذا القبيل.

6- قد ال يقدم االأخ�شائي الفني اأيَّ م�ش�رة ب�شاأن ال�شفقة بل يقت�شر دوره على حيازة النق�د اأو 
اإحالتها, واإذا كان ذلك االأخ�شائي ي�شارك يف املخطط دون علم مبا يجري فقد يح�شل على اأتعاب 

د�شمة ملجرد حيازة النق�د اأو اإحالتها.

املث���ال الت��شيح���ي 17-4: ُيبلَّغ اأحُد االأطراف ب���اأنَّ حما�شبا اأو حمامي���ا �ش�ف ي�شارك 
يف ال�شفق���ة ولك���ّن دور ذل���ك املحا�ش���ب اأو املحامي يقت�ش���ر على ا�شت���الم النق�د من 
ذل���ك الط���رف واإحالته���ا اإىل املحت���ال. وي�شتخ���دم املحتال����ن ه���ذا الرتتي���ب الإخف���اء 
 م�ش���ادر االأم����ال, ورمبا للتاأث���ري على ذلك االأخ�شائ���ي الفني باالّدع���اء باأنه �شالع يف 

غ�شل االأم�ال.

املثال الت��شيحي 17-5: ُيقال اإنَّ االأم�ال م�دعة يف ح�شاب �شمان لدى اأخ�شائي فني, 
كمح���ام مثال, لزيادة الثقة ب�شالمة ال�شفقة اال�شتثماري���ة و�شالمة االأم�ال. ولكّن هذا 
ذا  االأخ�شائي قد يك�ن, عن ق�شد اأو بدون ق�شد, م�شاعدا يف االحتيال, اأو قد يك�ن منفِّ

لتعليمات املحتال ولي�ض لتعليمات ال�شخ�ض الذي اأودع االأم�ال.

7- ق���د ي�شتعني املحتال مب�شت�شارين ذوي �شمعة ح�شنة, ولكنه يقي���د اخت�شا�شاتهم اأو يزودهم 
مبعل�مات كاذبة اأو م�شلِّلة.

املث���ال الت��شيح���ي 17-6: ُي�شتع���ان مبح���ام م�شتق���ل اأو مبحا�شب للم�شاع���دة يف �ش�ؤون 
د ببيانات مالية و�شجالت حما�شبية زائفة. ال�شفقة, ولكنه يزوَّ

جيم- الن�سائح

8- يف ح���ال االرتي���اب ب�ش���اأن االأخ�شائي الفني, التم����ض م�ش�رة م�شتقلة م���ن م�شت�شارك الفني 
مة من  اخلا����ض, مث���ال, الذي تعرفه وتثق به؛ وامتن���ع كليا عن االعتماد ح�شريا عل���ى امل�ش�رة املقدَّ

اأخ�شائيني فنيني يقرتحهم الطرف املقابل.

9- ال ت�قف اأبدا ممار�شة احلر�ض ال�اجب ملجرد زعم امل�شت�شار الفني للطرف املقابل اأنه وجد 
ال�شفقة م�شروعة.
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ج اال�شتثم���ار, حتّقق من م�ؤهالت  10- اإذا اأُ�ش���رك يف ال�شفق���ة اأخ�شائ���ي فني م��شى به من مروِّ
ذلك االأخ�شائي ومن �شجّله التاأديب�ي لدى اأيِّ هيئات متاحة معنية بالرتخي�ض اأو الرقابة.

11- كث���ريا ما ترف�ض �ش���ركات التاأمني من امل�ش�ؤولية املهنية و�شنادي���ق التاأمني من خيانة االأمانة 
ل على تلك التغطي���ة كبديل عن ممار�شة  تغطي���ة اخل�شائ���ر النا�شئة عن عمليات االحتي���ال. فال تع�ِّ

احلر�ض ال�اجب.

12- ينبغي لالأخ�شائيني الفنيني اأن يرتاب�ا يف اأيِّ تعليمات غري عادية يتلق�نها من زبائنهم.

13- ينبغ���ي لالأخ�شائيني الفنيني الذين ميار�ش�ن مهنته���م منفردين اأو كجزء من �شركة �شغرية 
وي�شارك����ن يف اإبرام �شفقات تبدو ذات قيمة عالية جدا ويتلق�ن اأتعابا مرتفعة لقاء خدمات �شئيلة 

اأو معدومة اأن يرتاب�ا يف الغر�ض من اال�شتعانة بخدماتهم املهنية.

14- ينبغ���ي لالأخ�شائي���ني الفنيني اأن يحذروا من ا�شتدراجه���م اإىل امل�شاركة يف اإبرام �شفقات ال 
مت اإليهم اإغراءات غري عادية, مثل اأتعاب عالية  يفهم�نها اأو هم غري واثقني منها, خ�ش��شا اإذا قدِّ

جدا اأو �شيافة مفرطة ال�شخاء.

دال- مراجع اإ�سافية

االأ�شم���اء؛  ا�شتعم���ال  اإ�ش���اءة   -4 امل�ؤ�ّش���ر  للنظ���م؛  خمالف���ة  م�شتن���دات  1-  وج����د   امل�ؤ�ّش���ر 
امل�ؤ�ّش���ر 8- اإحب���اط ممار�شة احلر�ض ال�اج���ب؛ امل�ؤ�ّش���ر 10- اال�شتمالة النف�شاني���ة والت�ريط؛ 

االإ�شافة 1- ممار�شة احلر�ض ال�اجب.



 املوؤ�ّسر 18- تلّقي طلبات غري منا�سبة 
الإف�ساء معلومات

1- كثريا ما تعتمد خمططات االحتيال التجاري على معل�مات ُيح�شل عليها با�شتخدام و�شائل 
اأو اأ�شالي���ب لي�ش���ت معتادة اأو منا�شبة يف ظروف معينة؛ وق���د ُت�شتعمل تلك املعل�مات يف ارتكاب فعل 

احتيايل �شد ال�شخ�ض اأو الكيان الذي ُتطلب منه املعل�مات اأو �شد اآخرين.

األف- ال�سرح
2- يقت�ش���ي ارتكاب عملية االحتيال التجاري قيام املحتال بجمع معل�مات من اأجل اإعداد خطة 
االحتي���ال ومن اأجل حتديد ال�شحايا املحتمل���ني. ولهذه الغاية, قد ي�شعى املحتال اإىل احل�ش�ل على 
ق�ائ���م زبائن الكيان التج���اري من اأجل حتديد اأولئ���ك ال�شحايا, اأو على االأدل���ة الهاتفية الداخلية 
للكي���ان كيما ي�شتعملها النتح���ال ه�ية لنف�شه اأو الإ�شفاء م�شداقية عل���ى عملية االحتيال اأو لتحديد 
املت�اطئ���ني املحتملني. وقد يحتاج املحتال اأي�ش���ا اإىل ا�شتن�شاخ امل�شتندات اأو ال�شعارات اأو العالمات 
التجارية التي ينتجها الكيان من اأجل �شرقة ه�ية ذلك الكيان. وعالوة على ذلك, قد ي�شعى املحتال 
اإىل احل�ش����ل عل���ى معل�مات حي�ية عن ه�ية �شخ����ض ما لكي ي�شرق تلك اله�ي���ة. وقد ُتطلب تلك 

املعل�مات �شخ�شيا اأو ب�ا�شطة الربيد االإلكرتوين اأو الهاتف اأو الفاك�ض.

3- وق���د تك�ن الظ���روف التي ُتطلب فيها تل���ك املعل�مات غري منا�شبة اأو غ���ري عادية, مما يدل 
عل���ى فع���ل احتيايل حمتمل. وقد يك����ن الطلب غري منا�ش���ب الأنَّ املعل�مات املطل�ب���ة ال ُتف�شى عادة 
با�شتعمال �شكل الت�ا�شل املطل�ب, اأو قد يك�ن الطلب متعلقا, يف احلاالت االأ�شد تطرفا, باحل�ش�ل 
عل���ى معل�م���ات ح�شا�شة ال ُتف�شى اأبدا على النح� الذي يطلبه املحت���ال. وقد يبدو الطلب غري عادي 
الأنه يتعلق مبعل�مات ال ُتف�شى عادة ل�شخ�ض يف املركز الذي يحتله املحتال اأو قد يك�ن الطلب جزءا 
م���ن من���ط من الطلبات التي ال ت�شدر ع���ادة عن الكيان اأو ال�شخ�ض املعن���ي. وعالوة على ذلك, قد 
يك����ن الطلب غ���ري منا�شب الأنَّ ال�شخ�ض الذي يطلب منه ت�فري تلك املعل�مات لي�ض يف مركز ي�شمح 
له بت�فريها. ومتثل �شرقة املعل�مات واله�ية م�شكلة متنامية, لالأفراد وامل�ؤ�ش�شات على ال�ش�اء. ومن 
ث���م, ينبغ���ي لالأ�شخا����ض العاملني يف جمال التجارة اأو امل���ال اأن يدرك�ا قيمة املعل�م���ات واأن ُينعم�ا 

النظر يف ما يقّدم من طلبات لت�فريها.

باء- احلاالت النموذجية واالأمثلة
4- ق���د يطل���ب املحتال تزوي���ده باملعل�مات على نح���� ال ي�شتخدم عادة يف ت�ف���ري ذلك الن�ع من 

املعل�مات, اأو قد ُت�شتخدم التكن�ل�جيا لالطالع ب�ش�رة غري �شليمة على معل�مات �شرية.

املث���ال الت��شيح���ي 18-1: يف خمط���ط "ت�شّي���د احتي���ايل" (phishing), يق����م املحتال 
با�شتن�شاخ امل�قع ال�شبكي اأو العالمات التجارية لكيان ما, ثم ير�شل بالربيد االإلكرتوين 
ر�شال���ة تطفلي���ة اإىل ال�شحايا املحتملني, م�شتعمال العنا�ش���ر امل�شتن�شخة اخلا�شة بهذا 
الكي���ان ليجعل ال�شحية تعتقد اأنَّ الكيان نف�شه ه� الذي اأر�شل الر�شالة. ويطلب املحتال 
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اإىل ال�شحايا املحتملني يف هذه الر�شالة اأن ُيدخل�ا معل�مات �شخ�شية ح�شا�شة, كاأرقام 
ح�شاب���ات م�شرفي���ة اأو تفا�شيل تتعلق باله�ي���ة, واأن يردوا على الر�شال���ة. ثم ي�شتخدم 

املحتال تلك املعل�مات ل�شرقة اأم�ال من ح�شابات ال�شحايا.
املث���ال الت��شيحي 18-2: قد تك�ن املعل�مات املختزن���ة اأو املنق�لة ب�ا�شطة التكن�ل�جيا 
عر�ش���ة لالإف�ش���اء غري املتعم���د, الأنَّ براجميات تنظي���م ال�ش�ؤون ال�شخ�شي���ة واله�اتف 
اجل�ال���ة ميكن اأن ُتربط بح�ا�شيب لل��ش�ل اإىل املعل�مات, والتكن�ل�جيا الال�شلكية هي 
�شدي���دة التعّر�ض لهذا االأمر ب�شبب �شه�ل���ة احل�ش�ل على معدات امل�شح. وقد ت�شتخدم 
مة  اأدوات اأو براجمي���ات "ا�شتن�شاخ �شربات املفاتي���ح" )اأو الرباجميات اخلبيثة امل�شمَّ
لدخ����ل النظ���م احلا�ش�بية ب���دون اإذن املالك, املعروف���ة با�ش���م "malware"( لت�شجيل 
ومتحي����ض كل �شرب���ة مفت���اح ُت�شرب على احل�ا�شي���ب ال�شخ�شي���ة, اأو جلمع معل�مات 

ح�شا�شة ب�جه عام.
ج لربامج اأو  ���ة قد تزع���م اأنها ت���روِّ املث���ال الت��شيح���ي 18-3: التما�ش���ات هاتفي���ة ملحَّ
تكن�ل�جي���ات اأو منتج���ات )خارجي���ة اأو داخلية( خا�ش���ة باالإغاثة من الك����ارث, �شعيا 

للح�ش�ل على معل�مات �شخ�شية ح�شا�شة.

5- قد يك�ن الطلب خا�شا باحل�ش�ل على معل�مات لي�ض من عادة الكيان اأو ال�شخ�ض املعني اأن 
ي�ّفرها الأفراد يف املركز الذي يحتله املحتال.

املث���ال الت��شيح���ي 18-4: كثريا م���ا تنط�ي خمططات االحتيال التج���اري على طلبات 
للح�ش����ل عل���ى معل�مات بادية ال���رباءة, ال ي�فرها الكيان عادة للزبائ���ن اأو الأ�شخا�ض 
اآخري���ن خارج نطاقه. فعلى �شبي���ل املثال, قد يطلب املحتال ق�ائم زبائن اأو اأدلة باأرقام 
اله�ات���ف الداخلية اأو ما �شابه ذلك, مم���ا قد ي�شتخدمه املحتال يف االت�شال بال�شحايا 

املحتملني اأو يف انتحال �شخ�شيات م�ظفي ذلك الكيان.
املث���ال الت��شيحي 18-5: ُيطلب م���ن كيان ما اأن يقدم ت��شيحا الأحد منتجاته اأو اإحدى 
خدمات���ه يف تروي�ش���ة ال�رق اخلا�ض بذل���ك الكيان. ويق����م املحتال بعدئ���ذ با�شتخدام 
الرتوي�ش���ة املطب�عة على ذلك ال�رق يف انتحال �شخ�شية الكي���ان اأو اإ�شفاء امل�شداقية 

على خمططه.
د اأنَّ اأحد الزبائن اأو العمالء التجاريني  املثال الت��شيحي 18-6: ُيطلب من حمام اأن ي�ؤكِّ
معروف لديه, اأو اأنَّ ذلك الزب�ن اأو العميل التجاري جدير بالثقة. ثم يق�م ذلك الزب�ن 
اأو العمي���ل التجاري, الذي ه� �شخ�ض حمت���ال, باإبراز تلك الر�شالة لل�شحايا املحتملني 

الإقناعهم باال�شتثمار لديه.

6- ق���د يك�ن الطل���ب غري عادي اأي�ش���ا الأنَّ ال�شخ�ض الذي ُيطلب منه ت�ف���ري املعل�مات لي�ض يف 
مركز ي�شمح له بت�فريها.

املثال الت��شيحي 18-7: يطلب املحتال من اأمني �شندوق يف اأحد امل�شارف اأن ي�شدر له 
خطاب���ا ُيذكر فيه اأنَّ املحتال قد اأودع لدى امل�شرف "اأم�اال �شليمة ونظيفة ذات م�شدر 



غ���ري اإجرامي". ويق�م اأم���ني ال�شندوق, اعتق���ادا منه باأنَّ العب���ارة املطل�بة �شحيحة, 
باإ�ش���دار ما يعتقد باأنه خطاب ب���ريء الق�شد. ثم ي�شتخ���دم املحتال ذلك اخلطاب يف 

خدعة ا�شتثمارية الإ�شفاء م�شداقية على نف�شه وعلى املخطط االحتيايل.

7- ق���د ُي�شتَدل على وج����د احتيال عندما ُتّتبع اأمناط غري معت���ادة يف النفاذ اإىل قاعدة بيانات 
ال�شركة.

املثال الت��شيحي 18-8: يتمكن اأفراد من خارج ال�شركة من النفاذ اإىل قاعدة بياناتها 
م���رات متع���ددة. وقد ي�شعى املحت���ال اإىل االطالع عل���ى تلك املعل�مات لك���ي ُيعّد ق�ائم 

بال�شحايا املحتملني اأو ل�شرقة ه�يات االأفراد املدرجني يف تلك الق�ائم.

جيم- الن�سائح

8- ينبغ���ي للكيانات التجارية اأن حتمي معل�ماتها ال�شرية بتنفيذ تعليمات متعلقة باالطالع على 
تل���ك املعل�م���ات وا�شتعمالها, وم���ن خالل تدريب مت���اأٍن للم�ظفني الذين يحتك����ن احتكاكا منتظما 

بالنا�ض, وكذلك باحلد من عدد امل�ظفني الذين ميكنهم االطالع على تلك املعل�مات.

ع�ا على  9- عندم���ا يقت�شي االأم���ر حماية معل�مات �شرية, ينبغي اأن ُيطلب م���ن امل�ظفني اأن ي�قِّ
اتفاقات خا�شة بال�شرية حلماية املعل�مات ال�شديدة احل�شا�شية.

10- ينبغي اإنعام النظر يف اأيِّ طلب غري عادي للح�ش�ل على معل�مات قبل اأن ي�شتجيب الكيان اأو 
ال�شخ�ض املعني لذلك الطلب.

11- ل���دى نق���ل معل�م���ات ح�شا�ش���ة, مثل اأرق���ام البطاق���ات االئتماني���ة واحل�شاب���ات امل�شرفية, 
ال ت�شتخ���دم �ش����ى ال��شائل االآمنة وُق���م باإتالف اأو حماي���ة االإي�شاالت اأو امل�شتن���دات االأخرى التي 

حتت�ي على معل�مات من هذا القبيل.

الة ل�شمان عدم متّكن  الة واإجراءات اأمنية فعَّ 12- ينبغي لكل كيان اأن ي�شتخدم اإجراءات ر�شد فعَّ
اأيِّ اأ�شخا����ض خارج الكيان من االطالع على معل�مات���ه ال�شرية, ول�شمان علم الكيان مبا يجري من 

حماوالت لالطالع على تلك املعل�مات.

الة ل�ش�ن البيانات احلا�ش�بية, منعا  13- ينبغ���ي للكيانات اأن تكفل وج�د �شيا�ش���ات واإجراءات فعَّ
للقر�شنة واإ�شاءة ا�شتعمال احل�ا�شيب, واأن تكفل اأمن املعل�مات ال�شرية واعتبار اأيِّ حماولة لتجاهل 

تلك ال�شيا�شات خماَلفة يخ�شع مرتكبها للتدابري التاأديبية.

دال- مراجع اإ�سافية

امل�ؤ�ّش���ر 8-  اإحب���اط ممار�ش���ة احلر����ض ال�اج���ب؛ امل�ؤ�ّش���ر 19- اإ�ش���اءة ا�شتعم���ال التكن�ل�جيا 
واالحتيال االإلكرتوين؛ االإ�شافة 1- ممار�شة احلر�ض ال�اجب.
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املوؤ�ّسر 19- اإ�ساءة ا�ستعمال التكنولوجيا واالحتيال االإلكرتوين

1- اأحدثت الزيادة الكبرية التي �شهدها اال�شتخدام التجاري لتكن�ل�جيا املعل�مات زيادة مقابلة 
يف عملي���ات االحتيال التي ت�شتهدف التجارة وت�شتغل التكن�ل�جي���ا لتقليل املخاطر وزيادة العائدات 

املحتملة وعدد ال�شحايا.

األف- ال�سرح

2- اإنَّ اله�ات���ف ال�شلكية واله�اتف الال�شلكية اأو اخلل�ي���ة واأجهزة الفاك�ض, والربيد االإلكرتوين 
واالإنرتن���ت هي اأمثلة للتكن�ل�جيات املتاحة يف املناطق احل�شرية والريفية على ال�ش�اء يف كل اأنحاء 
الع���امل, والت���ي ت�شتعمل ب�ش����رة مكثفة يف االأن�شط���ة التجارية. وثم���ة عالقة بني ت�اف���ر وا�شتعمال 
تكن�ل�جي���ا املعل�م���ات واالت�شاالت والتكن�ل�جي���ا التجارية م���ن ناحية واالحتيال التج���اري العابر 

للحدود ال�طنية من الناحية االأخرى. 

3- وُت�شتخ���دم تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�شاالت والتكن�ل�جي���ا التجارية كاأدوات لالحتيال على 
ال�شحاي���ا والإحال���ة العائدات واإخفائه���ا. واملخططات االحتيالي���ة حتاكي التج���ارة امل�شروعة, مما 
يجع���ل م���ن املرجح اأن ي����ؤدي االخت���الف يف املمار�شات التجاري���ة, مبرور الزم���ن, اإىل اختالف يف 
اأ�ش���كال االحتي���ال التجاري بني البل���دان اأو املناطق وفيما يتعلق مبجاالت جتاري���ة معينة. وقد �شهد 
ع���دد �شحاي���ا االحتيال واإجمايل عائ���دات االحتيال وعدد حاالت االحتيال العاب���ر للحدود ال�طنية 
واالحتي���ال املرتبط بالتكن�ل�جيا زيادة مقابلة للزيادة يف ا�شتخدام التكن�ل�جيا يف النظم التجارية 

ويف ت�افر التكن�ل�جيا للجناة وال�شحايا.

باء- احلاالت النموذجية واالأمثلة

 4- ت�شتخ���دم التكن�ل�جي���ا يف حتدي���ث عملي���ات االحتيال ال�رقي���ة التي قد يرج���ع تاريخها اإىل 
قرون خلت.

املث���ال الت��شيحي 19-1: ثمة ن�ع من االحتيال "الت�شّي���دي" القائم على ت�شديد ر�ش�م 
م�شبق���ة, يع���رف با�ش���م "419", وي�شتخ���دم االإنرتن���ت والربي���د االإلك���رتوين يف اإقامة 
االت�شاالت ومالحقة ال�شحايا. واالحتيال بالطريقة "419" ه� �شيغة حا�ش�بية الأ�شل�ب 
االحتيال القدمي املعروف با�ش���م "�شديقك اأ�شري", الذي تر�شل فيه مئات الر�شائل اإىل 
اأُ�ش���ر ثرية تعر�ض اإطالق �ش���راح �شحية وهمية مقابل ر�شم ُيدف���ع مقدما. وبا�شتخدام 
احل�ا�شيب يف عمليات احتيال من الن�ع "419", ي�شتطيع ب�شعة اأفراد اأن ير�شل�ا باليني 
م���ن ر�شائل الربيد االإلكرتوين التطفلية اإىل خمتلف اأنحاء العامل, يعدون فيها باالإفراج 
عن ثروات اأ�شرية ميكن احل�ش�ل على ن�شيب منها مقابل تقدمي معل�مات �شخ�شية اأو 
ب ثروات ال�شحايا وُت�شتخدم ه�ياتهم  مالي���ة عن ال�شحايا ور�شم ُيدفع مقدما. ثم ُت�شرَّ

واملعل�مات املالية اخلا�شة بهم لتنفيذ عمليات احتيال اأخرى.



5- ُي�شتغ���ّل ال�شع�ر الع���ام بالثقة يف نظم التج���ارة والدفع الدولية لتفتري هّم���ة امل�ّردين وتعليق 
اإعمال ال�ش�ابط املعتادة بخ�ش��ض االئتمانات واملدف�عات.

املث���ال الت��شيح���ي 19-2: يتلق���ى م����ّرد اآالت �شناعية طلبية كبرية ع���رب االإنرتنت من 
م�ش���رت خارجي. وبفعل احلما�ض النا�شئ عن �شخام���ة ال�شفقة, يقبل هذا التاجر عّدة 
اأرق���ام لبطاقات ائتم���ان خمتلفة ك�شداد للثم���ن. وُي�شدر املركز املعن���ي بتخ�يل الدفع 
ببطاق���ات االئتمان اأذون���ا بهذه املدف�عات, ويتلق���ى التاجر اأرقام تثبي���ت تلك االأذون, 
في�شح���ن االآالت. وبعد اأ�شب�عني, يكت�شف التاجر اأنَّ املركز املذك�ر قد �شحب اأذون دفع 

ثمن امل�شرتيات بحجة االحتيال.

املث���ال الت��شيحي 19-3: مع اأنَّ الغالبية العظم���ى من ال�شفقات التجارية املربمة عرب 
االإنرتن���ت تتم دون م�ش���اكل, فاإنَّ املحتالني يلج���اأون ب�ش�رة متزاي���دة اإىل التعاقد على 
رة, اأو بيانات بطاقات دفع غري ماأذون  رة اأو حم����َّ ب�شائ���ع با�شتخدام �شك�ك مالية مزوَّ
بها اأو م�شروقة, ك��شيلة لل�شداد. وعندما يعلم التاجر باأنَّ ال�شداد قد ُرف�ض, ُيحتمل اأن 
تك����ن الب�شاعة قد �ُشحنت وا�شتلمها املحتال وت�شرف فيها. وا�شرتجاع املبالغ املفق�دة 

اأمر بالغ ال�شع�بة وعادة ما يك�ن م�شتحيال.

م امل�شرتي املحتال �شيك  6- بعد اإجراء ات�شال اأوَّيل بال�شركة عن طريق الربيد االإلكرتوين, يقدِّ
�شركة اأو ح�الة بريدية اأو م�شرفية مببلغ يتجاوز مبلغ املبيعات, ثم يطلب من البائع اأن يعيد الفرق 

بح�الة برقية.

م فيها  املثال الت��شيحي 19-4: بائع جملة يتلقى ر�شالة بالربيد االإلكرتوين من م�شرت يقدِّ
طلبي���ة بقيمة 000 25 دوالر من الب�شائع. ويزعم امل�شرتي اأنه يعمل لدى �شركة معروفة 
 ذات عمليات دولية. ويتلقى بائع اجلملة "�شيك �شركة م�شّدقا عليه" مببلغ 000 50 دوالر, 
". وي�جه امل�شرتي اإىل  فيت�شل بامل�شرتي عرب الربيد االإلكرتوين ليبّلغه مبا وقع من "خطاأ
البائ���ع تعليمات باأن ي�دع ال�شيك يف ح�شاب���ه ويحتفظ باملبلغ امل�شتحق له وير�شل الباقي 
بح�ال���ة برقي���ة اإىل منفذ تابع الأح���د مكاتب خدمات احل�االت النقدي���ة. وخ�فا من اأن 
يك�ن ال�شيك عدمي القيمة, ينتظر البائع اإىل اأن يقبل امل�شرف ال�شيك. وَيفرت�ض البائع 
عندئ���ذ اأنَّ كل �شيء على ما يرام فري�شل ح�الة برقي���ة باملبلغ الزائد ح�شب التعليمات, 
ث���م ي�شحن الب�شاعة. وبعد اأ�شب�ع���ني, يرتاجع امل�شرف عن �شداد ال�000 50 دوالر, اإذ 
ر واأنَّ ال�شركة املذك�رة فيه مل تتمكن من اكت�شاف التزوير اإال عند  َوج���د اأنَّ ال�شي���ك مزوَّ

اإمتام عملية املطابقة ال�شهرية للح�شابات.

الة لت�ش�يق الب�شائع امل�شروقة. 7- يعلم املحتال�ن اأنَّ االإنرتنت ت�فر �شبال اآمنة وفعَّ

املثال الت��شيحي 19-5: قد ي�شتخدم املحتال�ن املزادات االإلكرتونية لبيع ما �شرق�ه من 
ب�شائ���ع, اأو قد يعمل�ن ك��شطاء لع�شابات �شرقة يف مناطق خمتلفة من العامل قد تق�م 

ب�شحن الب�شائع امل�شروقة اإىل الفائزين باملزاد مبا�شرة.
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8- جتت���ذب االإنرتنت املحتالني الذين ي�شتخدم�ن التكن�ل�جي���ات اجلديدة الإبقاء ه�ياتهم طي 
الكتمان.

املثال الت��شيحي 19-6: ي�شتخدم املحتال�ن يف كل اأنحاء العامل اأ�شل�ب حماكاة امل�اقع 
ال�شبكي���ة امل�شروعة, املع���روف بال�"pharming", وه� اإن�شاء م�اق���ع �شبكية زائفة مماثلة 
لالأ�ش���ل به���دف تغيري وجهة االت�ش���االت الذاهبة اإىل م�قع �شبك���ي م�شروع لتذهب اإىل 

م�قع احتيايل.

املثال الت��شيحي 19-7: ي�جد ترابط بني التكن�ل�جيات واالحتيال عرب ال�طني عندما 
ي�شتخ���دم املحتال�ن تقني���ات حت�يل املكاملات واالإحالة املغَفل���ة للر�شائل االإلكرتونية وما 
اإىل ذلك من و�شائل �شعيا اإىل اإخفاء ه�ياتهم واأماكنهم وتفادي تعقبهم من ِقبل اأجهزِة 

اإنفاذ القان�ن.

9- يتزاي���د ا�شتخ���دام املحتال���ني تكن�ل�جيات النق���ل واملعل�مات واالت�ش���االت ب�ش�رة اأجنع يف 
نق���ل اخلربات من منطقة اإىل اأخ���رى, ويف حتديد ال�شحايا واالت�شال به���م وخداعهم, ويف تفادي 

االنك�شاف واإخفاء العائدات.

املث���ال الت��شيحي 19-8: تعتمد اأن�اع متزايدة من املخططات االحتيالية اعتمادا كبريا 
عل���ى العنا�شر التكن�ل�جية وت�شتغ���ل م�اطن ال�شعف التكن�ل�ج���ي, ومنها االحتيال يف 
الت�ش�يق عن بعد, واالحتيال ب�ا�شطة االإنرتنت, واالحتيال يف بطاقات االئتمان وبطاقات 
ال�شح���ب االآيل, واالحتي���ال على امل�ؤ�ش�شات املالية. وقد مال���ت خمططات االحتيال عرب 
ال�طني االأكر تط�را, حتى االآن, اإىل ا�شتغالل اأحدث التط�رات التكن�ل�جية يف ال��ش�ل 
اإىل ال�شحايا املحتملني, مبا فيه���ا اله�اتف اخلل�ية وبروت�ك�ل التخاطب ال�ش�تي عرب 

االإنرتنت (VOIP) واالت�شال عرب االإنرتنت, مبا يف ذلك و�شائط الت�ا�شل االجتماعي.

جيم- الن�سائح
10- اعل���م اأنَّ نط���اق ما ت�اجهه االأو�شاط التجارية من عمليات احتي���ال ُترتكب ب�ا�شطة االإنرتنت 
والتكن�ل�جيات املت�شلة بها وا�شع جدا, اإذ ي�شمل كل اأن�اع الن�شاط التجاري امل�شروع, واأنَّ الطلبيات 

�شة على وجه اخل�ش��ض لعمليات االحتيال هذه. الدولية معرَّ

11- ك���ن ح���ذرا عند الدخ�ل يف �شفقات بيع عرب االإنرتنت تتعل���ق بب�شائع عالية القيمة, اإذ كثريا 
م���ا تك�ن م�شتهدفة مبخطط���ات االحتيال عرب االإنرتنت, مبا فيها املزادات املنظمة عرب االإنرتنت اأو 

البيع بالتجزئة عرب االإنرتنت وخمططات االحتيال يف بطاقات االئتمان.

12- ك���ن م�ش���را على تلقي املبلغ املنا�شب م���ن النق�د يف اأيِّ عملية بي���ع, وامتنع عن اإعادة حت�يل 
نق�د برقيا اإىل امل�شرتي بناء على "زيادة" يف املبلغ املدف�ع مل تت�شلمها نقدا.

13- عن���د ا�شتخ���دام �شيكات اأو ح����االت بريدية اأو م�شرفي���ة اأو �شك�ك مالي���ة م�شابهة ك��شائل 
للدف���ع, م�شّدق���ة اأو غ���ري م�شّدقة, حتّقْق م���ن �شحة املبلغ والرق���م والت�قيع اإذا اأمك���ن با�شتخدام 



قن�ات ات�شال مبا�شرة غري االإنرتنت والربيد االإلكرتوين. وا�شَتعلْم لدى م�شلحة الربيد اأو امل�شرف 
ِدر للتحقق من �شحة اأرقام امل�شتندات اأو املبالغ. ال�ُم�شْ

14- احذر م���ن االأ�شاليب ال�شائعة يف اإ�شاءة ا�شتعمال التكن�ل�جيا, مثل "الت�شّيد االحتيايل" عرب 
الربي���د االإلكرتوين, حيث ُي�شتدرج ال�شحايا اإىل تقدمي معل�م���ات تتعلق به�يتهم اأو ب�ش�ؤونهم املالية 
اإىل حمتال���ني يقّدم����ن اأنف�شه���م على اأنهم �شخ�شي���ات جتارية اأو م�ش�ؤول�ن يف اأجه���زة حك�مية, اأو 
اأ�شل����ب حماكاة امل�اقع ال�شبكية امل�شروع���ة (pharming) حيث ُت�شتعمل م�اقع �شبكية مطابقة لالأ�شل 
ولكنها زائفة لتغيري وجهة االت�شاالت الذاهبة اإىل م�قع �شبكي م�شروع لتذهب اإىل م�قع احتيايل.

15- اأََخ���َذ االأ�شل�ب االحتيايل املعروف بت�شميته االإنكليزية "SMiShing" يزداد �شي�عا, وه� يتمثل 
ية احتيالية اإىل اله�اتف اخللي�ية على غرار ر�شائل الت�شيُّد االإلكرتونية. يف ت�جيه ر�شائل ن�شّ

16- اأَْبِط���ْل مفع�ل ح�اف���ز املحتالني التجارية باتخ���اذ تدابري جتارية, كفر����ض ر�شم �شغري على 
اال�شتفادة باخلدمات اأو دخ�ل م�قع �شبكي.

دال- مراجع اإ�سافية

امل�ؤ�ّش���ر 7-  ف���رط تعق���د ال�شفق���ات اأو ف���رط ب�شاطتها؛ امل�ؤ�ّش���ر 8- اإحب���اط ممار�شة احلر�ض 
ال�اجب؛ امل�ؤ�ّشر 18- تلقي طلب���ات غري منا�شبة الإف�شاء معل�مات؛ امل�ؤ�ّشر 20- وج�د خمططات 
ت�ش�ي���ق هرمية ومتعددة الطبقات؛ امل�ؤ�ّشر 21- عمليات االحتيال املتعلقة ب�شلع وخدمات؛ االإ�شافة 

1- ممار�شة احلر�ض ال�اجب.
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املوؤ�ّسر 20- وجود خمططات ت�سويق هرمية ومتعددة الطبقات

1- قد ي�شعى املحتال اإىل جتنيد م�ظفي مبيعات ُجدد ليت�ل�ا بيع �شلع اأو منتجات مالية. وُيطلب 
من م�ّظف املبيعات املجّند اأن يدفع )اأو "ي�شتثمر"( ر�شما لالن�شمام اإىل الربنامج ثم يق�م بتجنيد 
اآخري���ن, ويدفع ه�ؤالء بدورهم ر�ش�ما يتلقى منها املحتال واملجّند ال�شابق عم�الت. وعادة ما ُيعطى 
د وع�دا باحل�ش�ل على ع�ائد كبرية, تتاأتى من عمليات البيع ومن ر�ش�م التجنيد على ال�ش�اء. املجنَّ

األف- ال�سرح
2- ع���ادة ما تن�ش���ئ امل�ؤ�ش�شات ال�شناعي���ة و�شركات الت�ش�ي���ق �شبكات للت�زي���ع وجتّند م�ظفي 
مبيع���ات خلدمة تلك ال�شبكات. وقد يعر�ض بع�شها على م�ظف���ي املبيعات املجّندين ح�افز لتجنيد 
م�ظف���ي مبيع���ات اآخرين لكي يعمل�ا حل�شابه���م ويقا�شم�هم عم�الت البيع. وق���د يك�ن هذا الهيكل 
الت�ش�يق���ي املتع���دد الطبقات اأمرا م�شروع���ا, ولكّن املحتال���ني ي�شتخدم�ن اأي�ش���ا ترتيبات من هذا 

القبيل لتي�شري االحتيال.

3- ويتخ���ذ هيكل البي���ع, يف االأ�شا�ض, �شكال هرمي���ا ي�شغل فيه املحتال م�ق���ع القمة وتاأتي حتته 
طبق���ات متتالية من م�ظفي املبيع���ات اأو ال�شحايا. والهدف من ذلك ه���� احل�ش�ل على اأكرب عدد 
ممك���ن من م�ظفي املبيعات بغية تعظيم الر�ش����م املتقا�شاة. واإىل جانب ذلك, قد ي�شرتط املحتال 
د, اأن ي�شرتوا كميات كبرية من املنتجات قد  د, وبالتايل على جمنَّدي ذلك املجنَّ على ال�شخ�ض املجنَّ
يتب���ني اأنَّ م���ن ال�شعب بيعها اإذا كانت منطقة البيع م�شبعة مب�ظف���ي املبيعات. وعادة ما ي�ؤدي هذا 
دون  دين االأوائل الذين يحتل�ن قمة اله���رم, اأّما املجنَّ اإىل اإث���راء املحت���ال وعدد قليل جدا م���ن املجنَّ

الالحق�ن فيخ�شرون معظم ا�شتثماراتهم اأو كلها عندما ينهار الهرم يف نهاية املطاف.

قه املخطط االحتيايل,  4- واأي���ا كان ن����ع املنتج اأو اخلدم���ة اأو اال�شتثمار اأو الربنامج ال���ذي ي�ش�ِّ
فاإنَّ اأيَّ "ربح" ياأتي منه ه� ربح وهمي وُيدفع كنتيجة لطبيعته الهرمية. فما هذا "الربح" �ش�ى راأ�ض 
امل���ال االأ�شلي اأو امل�شتثَمر م���ردودا اإىل امل�شتثِمر من راأ�شماله اخلا�ض اأو من االأم�ال التي �شاهم بها 
م�شتثم���رون �شحايا اآخرون. واملخططات االحتيالية عرب ال�طنية القائمة على الت�ش�يق اجلماهريي 
املتع���دد الطبق���ات ت�شتخدم والي���ات ق�شائية متع���ددة لتنفيذ ج�انب خمتلفة م���ن تلك املخططات, 

وُيعَرف عنها اأنها ت�شتخدم تكن�ل�جيات ات�شال ُتعطي االنطباع باأنها م�ج�دة يف دول اأخرى.

5- وميك���ن اأن ت�شتم���ل خمطط���ات الت�ش�ي���ق الهرمي���ة واملتع���ددة الطبق���ات عل���ى عنا�شر من 
ر 5( التي "تدف���ع" ع�ائد للم�شتثمرين م���ن نق�دهم اأو من نق�د  خمطط���ات "ب�ن���زي" )انظر امل�ؤ�شِّ

م�شتثمرين اآخرين, ولي�ض من اأيِّ اأرباح جمنية من عملية اال�شتثمار.

باء- احلاالت النموذجية واالأمثلة
6- يف بع�ض االأحيان, يك�ن الهيكل الهرمي ه� احلافز بحد ذاته وي�شتدرج ال�شحايا اإىل تقدمي 

مر�شحني لالن�شمام اإىل الربنامج.



عني حمتملني, لقاء ر�شم يدفع�نه  ع �شلع عل���ى م�زِّ املث���ال الت��شيحي 20-1: عر�ض م�زِّ
ل���ه, فر�شة جتنيد بائعني ج���دد وتلقي عم�الت مبا�شرة وعم����الت اإ�شافية عن كل بائع 

جديد يجندونه. 
عني حمتملني,  ق منتجات خمتلفة, على م�زِّ املثال الت��شيحي 20-2: عر�شت �شركة ُت�ش�ِّ
عم����الت مبا�ش���رة وعم����الت اإ�شافي���ة مقابل جتني���د بائع���ني يعمل�ن حت���ت اإ�شرافها. 
ع املحتمل اأن ي�افق عل���ى �شراء كمية كبرية م���ن ال�شلع ميكنه اأن  وا�شرتط���ت على امل����زِّ
يع���اود بيعها للبائعني الذي���ن يجّندهم. ولي�ض لدى هذه ال�شرك���ة اأهداف حمددة ب�شاأن 
مبيع���ات التجزئة, وحُت�شب العم�الت على اأ�شا�ض مبيعات اجلملة. واإىل جانب ذلك, لن 

تقبل ال�شركة اإرجاع اأيِّ �شلع مل ُتَبع.

7- ي�شتخدم املحتال�ن, اأحيانا اأخرى, هياكل ت�ش�يق متعددة الطبقات خلف الك�الي�ض, معتمدين 
دين, مع تغي���ري تفا�شيل اال�شتمالة لتنا�ش���ب اأوجه االختالف  عل���ى العر�ض االأ�شل���ي ال�شتمالة املجنَّ

بح�شب مناطق العامل ومي�ل امل�شتهلكني وفئات ال�شحايا.

ج لربنام���ج متاجرة ب�شك�ك مالية غريبة الطراز  املث���ال الت��شيحي 20-3: عر�ض مروِّ
عدمي���ة املخاطر ومرتفعة الع�ائد, ي�شمى "برنام���ج املتاجرة الدّوارة", على م�شتثمرين 
حمتمل���ني اأثرياء, ع�ائد �شهرية بن�شبة 100 يف املائة و"ع���الوات" اإ�شافية لقاء جلبهم 
م�شتثمرين جدد يك�ن من حقهم اأي�شا احل�ش�ل على عالوات يف حال جلبهم م�شتثمرين 

اآخرين.

جني  املث���ال الت��شيح���ي 20-4: يف اقت�شاد ذي ت�ج���ه ا�شتهالكي, ا�شتخ���دم اأحد املروِّ
االإعالنات ال�شحفية والر�شائل الهاتفية و"الندوات اال�شتثمارية" يف الفنادق واملجّمعات 
دين جدد يف خمطط ا�شتثماري وعد بتقدمي ع�ائد ت�شل اإىل  الت�شّ�قي���ة لالت�شال مبجنَّ
500 2 يف املائ���ة �شهري���ا يف غ�ش�ن ثالثة اأ�شهر و500 62 يف املائة يف غ�ش�ن �شتة اأ�شهر 

"بدون خماطرة".

املث���ال الت��شيحي 20-5: يف اأحد االقت�ش���ادات النامية, حيث كان حق امللكية اخلا�شة 
جني م�شتثمرين من بني م�ظفي "االقت�شاد اجلديد",  جديدا ن�شبيا, ا�شتدرج اأحد املروِّ
عار�ش���ا عليهم "حقا ح�شريا" يف م���زارع نائية الأ�شجار ال�شاج )التي���ك( اأو يف اأ�شجار 

�شاج منفردة ي�شتحيل العث�ر عليها اإن مل تكن غري م�ج�دة.

جني �شكان  املث���ال الت��شيحي 20-6: يف اأحد االقت�شادات االنتقالي���ة, اأغرى اأحد املروِّ
مناطق ح�شرية عاطلني عن العمل واعدا اإياهم بع�ائد قدرها 60 يف املائة مقابل احلق 

يف تربية ح�شرات الأغرا�ض طبية.

8- ميك���ن اأن حُت���دث ظروف معّينة, كظ���روف التط����ر اأو التح�ُّل االقت�ش���ادي الكبري, زيادات 
كبرية يف عمليات االحتيال القائمة على خمططات الت�ش�يق اجلماهريي من الن�ع الهرمي املتعددة 
الطبق���ات, الت���ي ت�شعى اإىل ا�شتغ���الل االرتباك بني املب���ادئ االقت�شادية القدمي���ة واحلديثة, واإىل 

ا�شتغالل اأن�شطة معينة مثل خ�شخ�شة املن�شاآت التي متلكها الدولة.
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املث���ال الت��شيح���ي 20-7: دولة ت�شعى اإىل االنتقال من نظ���ام ِملكية مركزية اإىل نظام 
ِملكي���ة خا�ش���ة اأ�شيبت بتده����ر اقت�شادي �شديد ج���راء �شل�شلة من عملي���ات االحتيال 

باليان�شيب الهرمية الطابع قام بها اأفراد من القطاع اخلا�ض على نطاق البلد كله.

جيم- الن�سائح
9- عندم���ا ي�شرتط اأحد الربام���ج اال�شتثمارية �شراء خمزونات وم����اد ت�ش�يقية باهظة الثمن, 
ينبغ���ي االت�شال بالهيئة الرقابية املخت�شة للح�ش�ل عل���ى معل�مات عن ذلك الربنامج, كما ينبغي 
ممار�ش���ة احل���د االأدنى من احلر����ض ال�اجب فيما يتعل���ق بن�عية هذه املخزون���ات وتكلفتها و�شمعة 

امل�ّرد وما اإىل ذلك.

10- خذ حذرك من الربامج التي تعر�ض على امل�شتثمرين املحتملني عم�الت اأو ن�شب ع�ائد عالية 
لقاء جتنيد م�شتثمرين جدد, ميكنهم بدورهم جتنيد اآخرين.

ج �ش�ى كمي���ة رمزية من  11- ينبغ���ي التنّب���ه اإىل احتم���ال وج����د احتيال عندم���ا ال يعر�ض امل���روِّ
دين اجلدد,  ن م���ن زيادة ع���دد املجنَّ املنتج���ات, م���ع وعد امل�شتثم���ر املحتمل بع�ائ���د كبرية اإذا متكَّ

وال ي�شمح الربنامج باإرجاع ال�شلع التي مل ُتَبع.

ج� املخططات الهرمية "برامج لتعزيز امل�ج�دات". ويدل على احتمال  12- كث���ريا ما يعر�ض مروِّ
ج "ع�ائ���د تف�ق ما ه� ماأل����ف يف ال�ش�ق" اأو برام���ج تق�م على  وج����د احتي���ال عندم���ا يعر�ض املروِّ
�شك����ك مالية اأو ا�شتثم���ارات اأو منتجات غريبة الط���راز على م�شاركني ال دراية له���م باأ�ش�اق هذه 
ال�شك����ك اأو اال�شتثم���ارات اأو املنتجات, اأو عندم���ا ُيعر�ض الربنامج اأثناء منا�شب���ة تنظم على اأنها 

"حدث خريي" اأو "اإح�شاين", اأو عندما ي�شرتط الربنامج دفع ر�شم دخ�ل ابتدائي.

دال- مراجع اإ�سافية
امل�ؤ�ّش���ر 5- ع���دم تنا�شب الع�ائد م���ع حجم اال�شتثمار وخماط���ره؛ امل�ؤ�ّش���ر 8- اإحباط ممار�شة 
احلر�ض ال�اجب؛ امل�ؤ�ّشر 9- اإ�شاءة ا�شتعمال احل�افز؛ امل�ؤ�ّشر 13- م�شدر ال�شداد م�شك�ك فيه 
اأو جمه�ل؛ امل�ؤ�ّشر 15- احتيال قائم على اإ�شاءة ا�شتغالل �شالت القرابة اأو ال�شالت ال�شخ�شية؛ 
امل�ؤ�ّشر 19- اإ�شاءة ا�شتعمال التكن�ل�جي���ا واالحتيال االإلكرتوين؛ االإ�شافة 1- ممار�شة احلر�ض 

ال�اجب.



املوؤ�ّسر 21- عمليات االحتيال املتعلقة ب�سلع وخدمات

1- كث���ريا ما ي�شّهل عملي���ات االحتيال املتعلقة ب�شل���ع اأو خدمات قيام املحتال���ني باإعطاء �ش�رة 
ملفق���ة ع���ن طبيعة اأو ن�عية اأو كمية اأو قيمة ال�شل���ع اأو اخلدمات املزمع تقدميها اأو التي هي م��ش�ع 

اال�شتثمار.

األف- ال�سرح

2- ميث���ل بيع ال�شلع واملعل�مات واخلدمات عن�شرا مهما يف التج���ارة الدولية. وكثريا ما ي�شتغل 
املحتال����ن هذه االأن�شطة يف ارتكاب اأفع���ال احتيالية, بدخ�لهم يف ال�شفقة دون اأيِّ نّية لديهم باأداء 
ج ال�شفقة فعال احتياليا  التزاماته���م, اأو باأن يقرروا فعل ذلك اأثناء �شري ال�شفقة. وقد يرتكب مروِّ
باإعطائه �ش�رة ملّفقة متاما عن ال�شلع اأو املعل�مات اأو اخلدمات املعنية, اأو قد يجد م�شرتي املنَتج, 
د على االإطالق  اأو اأح���د امل�شتثمري���ن, اأو �شخ�ض يعّ�ل عل���ى تلقي �شلع ملم��شة اأنَّ تلك ال�شل���ع مل ت�رَّ
اأو مل يك���ن له���ا وج�د قّط. ويف حال تلق���ي �شلع, قد تك�ن ال�شلع التي مت تلقيه���ا اأو التي ا�شُتثمر فيها 
خمتلف���ة اختالفا �شديدا عما زعمه املحتال اأو ع���ن امل�ا�شفات املذك�رة يف ال�شفقة. وقد تك�ن تلك 
ال�شل���ع ذات قيم���ة متدنية كثريا اأو �شئيلة جدا, اأو قد تك�ن مزيف���ة اأو جرى العبث بها على نح� قّلل 
ما قد ال  كث���ريا م���ن قيمتها. وباملثل, فاإنَّ ال�شحية الذي تعاقد على تلق���ي خدمات و�شدد قيمتها مقدَّ

يتلقى تلك اخلدمات اأبدا.

باء- احلاالت النموذجية واالأمثلة

3- ق���د تك�ن ال�شلع التي هي م��ش�ع ال�شفقة اال�شتثمار اأقل ج�دة اأو اأدنى قيمة مما مت التعاقد 
عليه, اأو قد تك�ن هذه ال�شلع مزيفة.

فّية والقطع الفنية والتحف االأثرية  املثال الت��شيحي 21-1: ثمة �شلع مثل املنتجات الرَتَ
واالأحجار الكرمي���ة, التي يحتاج ب�شاأنها امل�شرتي اإىل دراية خا�شة للتاأكد من قيمتها اأو 

اأ�شالتها, قد ُيزعم اأّنها اأثمن بكثري من قيمتها احلقيقية اأو اأنَّ م�شدرها م�شروع.

املث���ال الت��شيح���ي 21-2: الُتم�ش���ت ا�شتثمارات احتيالي���ة بناء على ت�قع���ات مزع�مة 
بح���دوث زيادة �شخمة يف قيمة طائفة متن�عة م���ن املنتجات, ت�شمل قطعا فنية وط�ابع 

بريدية وحتى ال�ي�شكي امل�شن�ع من امللت.

املث���ال الت��شيحي 21-3: قد ُتغرّي ال��شمة اأو ت��شع على منتجات زائفة لكي ينخدع بها 
امل�شرتون االأغرار.

املث���ال الت��شيحي 21-4: امل�شتح�شرات ال�شيدالني���ة اأو غريها من املنتجات التي تباع 
باأ�شع���ار خمّف�ش���ة جدا ع���رب االإنرتنت ويف اأماك���ن اأخرى, قد تك�ن منتج���ات مزيفة اأو 

منتجات �ش�ق �ش�داء تباع للح�ش�ل على عائدات من جرائم �شرقة اأو جرائم اأخرى.
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املث���ال الت��شيح���ي 21-5: يتعاقد حمتال مع م�شرت على بيعه �شلع���ا م�شن�عة الأغرا�ض 
خا�ش���ة. وبعد اأن يتقا�شى املحتال الثمن يكت�شف امل�ش���رتي اأنَّ ال�شلع امل�شح�نة اإليه هي 

�شلع مقلَّدة.

4- قد يزعم املحتال اأنَّ ال�شلع قد �ُشحنت اأو ا�شُتلمت مع اأنَّ هذا مل يحدث يف ال�اقع, اأو اأنَّ ال�شلع 
م�ج�دة مع اأنها لي�شت كذلك.

املث���ال الت��شيح���ي 21-6: يتعاق���د حمت���ال م���ع م�ش���رت على بيع���ه �شلعا معين���ة, ويتفق 
الطرف���ان على اأن يقبل البائع خطاب اعتماد ك��شيلة لل�ش���داد. وال ي�شحن البائع �شيئا, 
 لكنه يقّدم اإىل م�شرفه م�شتندات ممتثلة لالأ�ش�ل املرعية, ويق�م م�شرف البائع بدفع

ثمن العقد.

املث���ال الت��شيح���ي 21-7: يطلب حمتال مت�يال من اأحد امل�شارف لكي ي�شنع من م�اد 
خام منَتجا نهائيا. ويزعم املحتال اأنَّ امل�اد اخلام م�ج�دة لديه وُيقنع امل�شرف بتم�يله 
مع اأنَّ امل�شرف مل ي�شاهد تلك امل�اد قّط. ويتلقى املحتال عائدات ال�شفقة مع اأنَّ امل�اد 

اخلام غري م�ج�دة.

5- من اجلائز اأن يك�ن املحتال قد عبث بال�شلع املتلقاة.

املثال الت��شيحي 21-8: يتعاقد حمتال على بيع �شلع معينة اإىل م�شرت, ويتفق الطرفان 
عل���ى اأن يقبل البائع خط���اب اعتماد ك��شيلة لل�شداد. وي�شحن املحتال ال�شلع يف حاويات 
م املحت���ال اإىل امل�شرف  م��ش�م���ة و�شم���ا �شليما مت�افقا م���ع م�شتندات ال�شح���ن. ويقدِّ
م�شتندات ممتثلة لالأ�ش�ل املرعية لكي يتلقى ثمن ال�شفقة, بناء على ت�شليم احلاويات, 
قب���ل اأن يكت�ش���ف امل�ش���رتي اأنَّ احلاويات مليئة بخ���ردة معدنية بدال م���ن ال�شلع املتعاقد 

عليها.

املث���ال الت��شيح���ي 21-9: ق���د ُيعب���ث باالأخت���ام امل�ج����دة عل���ى ال�شاحن���ات اأو عل���ى 
غ ال�شاحن���ة اأو احلاوية م���ن حمت�ياتها ثم تب���ّدل اأختامها باأختام   حاوي���ات ال�شل���ع وُتفرَّ

زائفة.

6- قد ينط�ي بيع املعل�مات اأي�شا على االحتيال.

املثال الت��شيحي 21-10: يق�م حمتال ببيع معل�مات من قاعدة بيانات, ولكّن االأ�شماء 
والعناوين زائفة.

جيم- الن�سائح

7- احر����ض دائما على التاأكد من وج����د ال�شلع ب�ش�رتها املزع�مة, قب���ل الدخ�ل يف اأيِّ �شفقة 
تعتمد على وج�د تلك ال�شلع.



ج املنَتج لنف�شه من خربة, خ�ش��شا عند التعامل ب�شلع  ل بثقة عمياء على ما يّدعيه مروِّ 8- ال ُتع�ِّ
ال دراية لك بها.

د, فافح�ض ال��شمات والن�عية فح�شا دقيقا, اأو كّلف خبريا  9- اإذا كانت املنتجات متاحة للتفقُّ
ح�شن ال�شمعة بفح�ض هذه املنتجات عند ال�شرورة.

10- اإذا كان �شع���ر ال�شلع���ة املعرو�ش���ة يق���ل كثريا عن �شع���ر بيعها باجلملة, فال���زم جانب احلذر 
واح�شل على عينة ع�ش�ائية منها وكلِّف خبريا ح�شن ال�شمعة بتحليلها اأو تقييمها.

11- اعرف الطرف الذي تتعامل معه, ومار�ض لهذه الغاية اأي�شا ما قد يلزم من احلر�ض ال�اجب 
للتثبت من م�شداقيته.

���د م���ن اأنَّ كمي���ة ال�شل���ع املعرو�ش���ة تت�ش���ق مع ق���درات امل�شن���ع االإنتاجية - فعل���ى �شبيل  12- تاأكَّ
 املث���ال, ل���ن يك�ن ب��ش���ع م�شنع �شغري للخمر اأن ينت���ج منه �ش�ى ملء عدد حم���دود من الزجاجات

يف ال�شنة.

دال- مراجع اإ�سافية

امل�ؤ�ّش���ر 3- وج����د ت�شارب���ات يف ال�شفق���ة؛ امل�ؤ�ّش���ر 8- اإحب���اط ممار�ش���ة احلر����ض ال�اج���ب؛ 
امل�ؤ�ّش���ر 19-  اإ�شاءة ا�شتعمال التكن�ل�جيا واالحتيال االإلكرتوين؛ االإ�شافة 1- ممار�شة احلر�ض 

ال�اجب.

 79 اأواًل- امل�ؤ�ّشرات الدالة على االحتيال التجاري 



ُّن لالحتيال التجاري ومنعه التفط   80

املوؤ�ّسر 22- االحتيال يف االأوراق املالية واإ�ساءة ا�ستغالل ال�سوق
1- كثريا ما تنط�ي خمططات االحتيال التجاري على بيع اأوراق مالية غري م�شّجلة, اأو بيع هذه 
االأوراق على يد اأ�شخا�ض لي�ض مرخ�شا لهم بيعها مبقت�شى الق�انني والل�ائح املنطبقة على االأوراق 

املالية, اأو على اإ�شاءة ا�شتغالل ال�ش�ق اأو التالعب بها.

األف- ال�سرح
2- ميث���ل اإ�شدار االأوراق املالية وبيعها عن�شرا اأ�شا�شيا يف التم�يل والتجارة احلديثني, ووا�شع� 
الل�ائ���ح التنظيمية ل�ش�ق االأوراق املالية يف معظم البلدان يعمل�ن بهّمة على منع ومالحقة االحتيال 
يف االأوراق املالي���ة واإ�ش���اءة ا�شتغ���الل ال�ش�ق املالية. وه���م يفعل�ن ذلك, جزئي���ا, با�شرتاط ت�شجيل 
االأوراق املالي���ة وح�ش�ل االأ�شخا�ض الذين يبيع�نها على ترخي�ض بذلك. وكثريا ما ي�شعى املحتال�ن 
اإىل ا�شتغ���الل ال�شع�ر باالأمان الذي تبعث عليه النظ���م الرقابية, وجني االأرباح التي ميكن اأن تتاأتى 

من اإ�شاءة ا�شتغالل اأ�ش�اق االأوراق املالية.

3- واإ�شاف���ة اإىل التالع���ب بال�ش�ق م���ن خالل ترّبح العارف���ني بالدواخل, قد يج���د امل�شتثمرون 
اأنف�شه���م عر�ش���ة لتكتيكات بيع �شديدة االإحلاح فيما يتعلق ب���اأوراق مالية معّينة اأو قد يقع�ن �شحية 
مل���ا ُيعرف مبخططات "النفخ واالإغ���راق" (pump and dump), التي تزيد ب�ش�رة م�شطنعة من �شعر 
م. وعالوة  ال�رقة املالية والطلب عليها, مما يتيح للمحتال اأن يبيع كل ما لديه منها بال�شعر املت�شخِّ
ب االأم�ال  عل���ى ذلك, ميكن الإدارة �شركة معينة ذات اأ�شهم مطروح���ة يف اأ�ش�اق راأ�ض املال اأن ُت�شرِّ
وامل�ج����دات على ح�شاب م�شاهمني ال ميلك�ن اإمكانية ال�شيط���رة عليها. وعلى وجه العم�م, تنط�ي 
ن�شب���ة عالية من ق�شاي���ا االأوراق املالية على واحد اأو اأكر من املخالف���ات االأ�شا�شية التالية: و�شطاء 
يعمل����ن دون ترخي����ض؛ اأوراق مالي���ة غ���ري م�شجل���ة اأو اأوراق مالية وهمي���ة اأو تلفيق���ات اأو اإغفاالت 
احتيالي���ة؛ ت��شيات غري منا�شبة؛ تداول مفرط اأو "ف�ران"؛ تالع���ب بال�ش�ق؛ �شرقة اأم�ال ال�شركة 

وم�ج�داتها دون حتفُّظ من ِقبل العارفني بدواخلها.

باء- احلاالت النموذجية واالأمثلة
ج االأوراق املالية االحتيالية اأو ال�همي���ة باأ�شاليب متن�عة حتاكي اأ�شاليب ت�ش�يق االأوراق  4- ُت���روَّ

املالية امل�شروعة وتت��شع فيها:

)اأ(    ت�شجيع اأو ن�شر اإعالنات اأو مقاالت �شحفية حتت�ي على معل�مات كاذبة اأو م�شللة؛
املث���ال الت��شيح���ي 22-1: ُن�شرت مق���االت واإعالنات ت�حي باأنَّ �شن���دات حقبة احلرب 
العاملي���ة االأوىل, الت���ي كانت �شاحلة يف ي�م م���ن االأيام و�ُشحبت من الت���داول مبقت�شى 

القان�ن ومبقت�شى معاهدة دولية, اأ�شبح لها قيمة يف ال�قت احلايل.

)ب(  اإجراء ات�شاالت تطفلية؛
املثال الت��شيحي 22-2: َترد مكاملات هاتفية اأو فاك�شات اأو ر�شائل بريدية اأو ر�شائل بريد 
ج� اأوراق مالية اأو �شركات  م�ن اأنف�شهم على اأنهم مروِّ اإلكرتوين تطفلية من اأ�شخا�ض يقدِّ



 �شم�ش���رة, ويْدع����ن متلقي تلك املكامل���ات اأو الر�شائل اإىل الت�ش���رف يف احلال "قبل اأن 
يربد احلديد".

)ج(   ا�شتخ���دام تكتي���كات بي���ع قائمة عل���ى ت�شديد ال�شغ���ط, وكثريا ما تقرتن ه���ذه بعن�شر 
ا�شتعجال فيما يتعلق باال�شتثمار؛

املث���ال الت��شيحي 22-3: ت�حي عمليات الرتوي���ج باأنَّ هناك فر�شة ربح فريدة �شت�شيع 
م���ا مل ينتهزها امل�شتثمر على الف����ر, الأنَّ باب اال�شتثمار مفت�ح لعدد حمدود من النا�ض 

فح�شب. وقد ُيزعم اأنَّ ال�ش�ق مفت�حة ملدة حمدودة فح�شب.

)د(   اإعطاء تاأكيدات باأنه لي�شت هناك خماطر تذكر اإن مل تكن معدومة؛

)ه (   كثريا ما ت�جد اإ�شارة اإىل ما ي�شمى "اأ�ش�اق �شرية" يحدث فيها "التداول".

5- االأوراق املالية االحتيالية اأو ال�همية متثل انتهاكا لق�انني االأوراق املالية ول�ائحها التنظيمية 
وتف�شد املخطط الرقابي لتلك الق�انني والل�ائح:

)اأ(    عدم ت�شجيل االأوراق املالية ت�شجيال �شليما؛

املث���ال الت��شيح���ي 22-4: قد يزعم املحتال اأنه ال حاج���ة اإىل ت�شجيل االأوراق املالية يف 
هذه احلالة؛

)ب(  كثريا ما يك�ن ال�شخ�ض الذي يبيع ال�رقة املالية االحتيالية اأو ال�همية غري مرخ�ض له 
العمل ك�شم�شار اأوراق مالية؛

)ج(   وج����د تلفيق���ات واإغفاالت ملعل�مات ج�هري���ة عن االأرباح واملخاط���ر والر�ش�م املقرتنة 
باال�شتثمارات التي متثلها االأوراق املالية املعنية.

6- كث���ريا ما تك����ن االأوراق املالي���ة االحتيالية غريبة املظه���ر اأو ذات �شمات غريب���ة اأو مقرونة 
بحكايات ال ت�شّدق تعليال لقيمتها املزع�مة.

املث���ال الت��شيح���ي 22-5: �شناديق معدنية حتت����ي على اأوراق مالية ُيزع���م اأنَّ قيمتها 
تناهز باليني الدوالرات يف �شكل ما يدعى "Federal Reserve Notes" )�شندات امل�شرف 
االحتادي لل�الي���ات املتحدة االأمريكية(, اكت�شفت حديثا يف الفلبني بعد اأن خّباأها اأمري 

حرب �شيِّئ ال�شمعة يف نهاية احلرب العاملية الثانية.

رة ب���دون قيمة, باال�شتن���اد اإىل حكاية  املث���ال الت��شيح���ي 22-6: قد ُتعدُّ �شن���دات مزوَّ
معّقدة عن فقدان ال�شندات احلك�مية يف حادث.

7- بيان���ات ح�شاب���ات اأو بيانات �شفقات ذات مظه���ر غري نظامي ي�حي باحتم���ال وج�د تزوير 
بهدف اإخفاء �شرقة.
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جيم- الن�سائح

8- ال تتعامل باالأوراق املالية اإال من خالل قن�ات و�شما�شرة ذوي �شمعة ح�شنة.

9- ارف����ض ال�شفقة املقرتحة اأو ات�شل بالهيئة املخت�شة بالرقابة على االأوراق املالية للتاأكد من 
اأنَّ البائع يحمل رخ�شة �شليمة واأنَّ ال�رقة املالية ذاتها تفي ب�شروط الت�شجيل املنطبقة عليها.

10- ناق�ض اأيَّ ا�شتثمار مقرتح مع م�شت�شارك املايل امل�شتقل قبل اأن ت�شتثمر, خ�ش��شا عندما يبدو 
اأنَّ ثمن ال�شك املايل املعني يتزايد اأو يتناق�ض ب�شرعة.

11- راج���ع بت���اأنٍّ كل بيانات احل�شابات بحثا عن عالمات على اأوج���ه �شذوذ قد ت�حي ب�ج�د بيان 
ر بهدف اإخفاء �شرقة. مزوَّ

12- حتق���ق من �شحة احل�شابات ب�ش����رة م�شتقلة لدى بيت املال الذي يقال اإنَّ احل�شابات م�دعة 
لديه.

دة وملت�ية ذات �شمات غري معتادة, ينبغي  ر فهم ال�رقة املالية دون تعليالت معقَّ 13- عندما يتعذَّ
رف�شها اأو التحقق منها ب�ش�رة م�شتقلة.

دال- مراجع اإ�سافية

امل�ؤ�ّش���ر 8- اإحباط ممار�شة احلر�ض ال�اجب؛ امل�ؤ�شر 16- احتي���ال يرتكبه امل�ش�ؤول�ن االإداري�ن 
و/اأو امل�ظف�ن اأو ي�شرتك�ن يف ارتكابه؛ االإ�شافة 1- ممار�شة احلر�ض ال�اجب.



املوؤ�ّسر 23- اإ�ساءة ا�ستغالل اإجراءات االإع�سار

1- ق���د ُت�شتخدم اإج���راءات االإع�شار كاآلي���ة لت�شهيل االحتيال التجاري, بتي�ش���ري نقل امل�ج�دات 
ب�ش����رة غ���ري �شليمة, اأو باحل�ش�ل على ا�شتثم���ار يف الكيان املع�شر من خ���الل تزييف احلقائق, اأو 

بتقدمي مطالبات زائفة اأو بيعها.

األف- ال�سرح

2- ت�ج���د لدى معظم النظ���م القان�نية ت�شريعات خا�ش���ة باالإع�شار من اأج���ل متكني ال�شركات 
اأو كيان���ات االأف���راد العامل���ة يف امليدان التجاري من اإع���ادة هيكلة دي�نها ب�ا�شط���ة اإجراءات اإعادة 
ر نظم االإع�شار هذه قدرا كبريا م���ن الرقابة يف اإجراءات االإع�شار, من  التنظي���م اأو الت�شفي���ة. وت�فِّ
خ���الل االإ�شراف الق�شائ���ي اأو االإداري, اإذا ا�شتخدمت ا�شتخداما �شليم���ا. وتلبي اإجراءات االإع�شار 

احتياجات جتارية و�شيا�شاتية مهمة لدى املن�شاآت التجارية التي تعاين من �شع�بات مالية.

3- وم���ع اأنَّ االأفع���ال االحتيالية كثريا ما ت����ؤدي اإىل اإقامة دع�ى اإع�شار تت�ش���ل بال�شحية, فاإنَّ 
املخطط���ات االحتيالي���ة ت�شتخدم اأي�شا االإج���راءات القان�نية املت�شلة باالإع�ش���ار يف مت�يه االحتيال 
التجاري اأو تي�ش���ريه, وت�شتغل م�شداقية اإجراءات االإع�شار الإعط���اء ال�شحايا امل�شتهدفني اإح�شا�شا 
كاذبا باالأمن. وي�شتخدم املحتال�ن اإجراءات االإع�شار للزعم باأنَّ حمكمة االإع�شار اأو ممثل االإع�شار 
مت نيابًة عن الكيان املع�شر واأقّرها. وميكن اأي�شا اأن ي�شتخدم  ق���د راجع البيانات التي يقال اإنها ُقدِّ
املحتال����ن اإجراءات االإع�شار الإخفاء نقل امل�ج����دات ب�ش�رة غري �شليمة اأو لتقدمي مطالبات كاذبة 

اأو بيعها. 
باء- احلاالت النموذجية واالأمثلة

4- قد ُت�شتخدم اإجراءات االإع�شار يف اإخفاء امل�ج�دات عن الدائنني احلاليني.

املث���ال الت��شيح���ي 23-1: قب���ل دخ����ل مرحلة االإع�شار, ق���د يق�م الكي���ان املعني بنقل 
م�ج�دات من والية ق�شائية اإىل اأخرى, من اأجل اإخفاء هذه امل�ج�دات اأو اإن�شاء ن�شاط 
جت���اري جديد. وبذلك ي�ُح���َرم دائن� ذلك الكيان من ا�شرتداد دي�نه���م, الأنه لي�ض لدى 

الكيان م�ج�دات كافية لت�شديد الدي�ن ال�شابقة.

املث���ال الت��شيح���ي 23-2: قبل دخ�ل الكيان مرحلة االإع�شار يق����م املالك�ن الرئي�شي�ن 
لذلك الكيان بنقل امل�ج�دات اإىل اأنف�شهم اأو اإىل اأفراد اآخرين من العارفني بالدواخل, 

ويحرم�ن بذلك دائني الكيان من االأم�ال املتاحة.

5- قد ُيعِطي املحتال فكرة خاطئة عن قيمة م�ج�دات الكيان املع�شر اأو قيمة من�شاآته التجارية.

املث���ال الت��شيح���ي 23-3: يبخ�ض املحت���ال قيمة م�ج����دات الكيان املع�ش���ر, لكي ُيقنع 
الدائنني بقب�ل ما يقل كثريا عن القيمة الكاملة للدي�ن امل�شتحقة لهم.
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املث���ال الت��شيحي 23-4: ق���د يبالغ املحتال يف قيمة م�ج�دات الكيان املع�شر, وه� يعلم 
اأنَّ ال�شحايا �شيعتقدون اأنَّ تقييماته قد راجعتها وحتققت من �شحتها املحكمة اأو ممثل 
االإع�شار. ومن ث���م, ي�شتثمر ال�شحايا يف الكيان املع�شر اعتقادا منهم باأنَّ ال��شع املايل 

لذلك الكيان اأف�شل مما ه� بالفعل.

م يف اإجراءات االإع�شار مطالب���ات كاذبة لالحتيال على الدائنني اأو على امل�شتثمرين  6- ق���د ُتقدَّ
املحتملني.

املث���ال الت��شيح���ي 23-5: حاملا يدخل الكيان املع�شر مرحلة اإج���راءات االإع�شار, يقدم 
املالك����ن الرئي�شي�ن لذلك الكيان مطالبات كاذب���ة, ما يحدو باملحكمة وممثل االإع�شار 
اإىل ت�زي���ع مبال���غ اأقل على الدائن���ني ال�شرعي���ني وت�زيع ح�ش�ض م���ن امل�ج�دات على 

املالكني الرئي�شيني اأي�شا.

م املحتال مطالبات كاذبة �شد الكيان املع�شر ثم يبيع هذه  املثال الت��شيحي 23-6: يقدِّ
�ض لل�شحايا, ويحاول ه����ؤالء حت�شيل تلك املطالبات من الكيان  املطالب���ات ب�شعر خمفَّ

املع�شر, ظنا منهم باأنَّ املطالبات �شحيحة.

7- قد ُي�شتغل وج�د اإجراءات االإع�شار يف تي�شري االحتيال.

املث���ال الت��شيحي 23-7: ُيقنع املحت���ال ال�شحية بتزويد الكيان املع�شر ب�شلع اأو خدمات 
اأو قرو����ض ائتمانية, زاعما لها اأنَّ املحكمة اأو ممث���ل االإع�شار قد �شمن ال�شداد اأو اأّكده 

لل�شحية باإعطائه االإذن بال�شداد اأو مب�افقته عليه, مع اأنَّ هذا مل يحدث يف ال�اقع.

املث���ال الت��شيح���ي 23-8: قد يحدث احتي���ال من ن�ع اآخر عندما يع���رف طرف ما اأنه 
مع�شر ويربم �شفقة تتطلب دفعة م�شبقة, ويعلن اإع�شاره بعد تلقيه الدفعة امل�شبقة.

جيم- الن�سائح

���ر اأنَّ الكيان���ات املع�ش���رة هي يف اإج���راءات اإع�شار نتيج���ة عجزها عن �ش���داد ما عليها  8- تذكَّ
للدائن���ني امل�ج�دي���ن اأو لف�شل م�شروعها التجاري. ومن ثم, يجب اإج���راء درا�شة متاأنية م�شبقة الأيِّ 

�شفقة مقرتحة مع الكيان املع�شر اأو الأيِّ ا�شتثمار فيه.

9- ال تن����ضَ اأب���دا اأن متار�ض ما يلزم من احلر�ض ال�اجب, واأن جت���ري حتريات م�شتقلة عن اأيِّ 
ر �شلعا وخدمات  م اأيَّ ائتم���ان اإ�شايف اأو ت�فِّ بيان���ات يزعمها الكي���ان املع�شر ب�شاأن قيمته قبل اأن تقدِّ

على احل�شاب.

ل عادة يف �شجل عم�مي, فينبغ���ي مراجعتها للتحقق من اأيِّ  10- مب���ا اأنَّ اإج���راءات االإع�شار ت�شجَّ
بيانات ُيزعم اأنها �شدرت عن حمكمة االإع�شار اأو عن ممثل االإع�شار.



11- ال ت�ق���ف اأبدا ممار�شة احلر�ض ال�اجب ملجرد تاأكيد الطرف املقابل باأنَّ حمكمة االإع�شار اأو 
ممثل االإع�شار قد وافق على ال�شفقة اأو اال�شتثمار اأو اأذن بها.

12- راج���ع بت���اأنٍّ ما قد يجريه الكيان املع�شر من عمليات نق���ل للم�ج�دات قبل اإجراءات االإع�شار 
واأثناءها, للتاأكد مما اإذا كانت عمليات النقل هذه م�شروعة.

دال- مراجع اإ�سافية

امل�ؤ�ّشر 8- اإحباط ممار�شة احلر�ض ال�اجب؛ االإ�شافة 1- ممار�شة احلر�ض ال�اجب.
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جيم- اإدراك تكتيكات البيع

د ال�شغط امل�شدَّ
7- ال تتخلَّ عن اال�شتفا�شة يف ممار�شة احلر�ض ال�اجب عندما ُت�اَجه بنداءات مثرية للع�اطف, 

كالنداءات التي تزعم تعّلقها باأزمات اإن�شانية.

8- ال تر�ش����خ ل�شغ�����ط ال�قت, ك�ش����رورة اال�شتثمار اأو ال�ش����راء يف احلال الأنَّ الفر�ش����ة ت��شك اأن 
ج اأن يت�شل مب�شتثمرين منفردين. واإذا  ت�شيع. فل� كانت ال�شفقة جمزية اإىل هذا احلد ملا احتاج املروِّ
مل تكن لديك الهمة ملمار�شة احلر�ض ال�اجب ب�شبب �شغ�ط ال�قت, فامتنع عن الدخ�ل يف ال�شفقة.

الت�ّقعات
9- حتق���ق من ال�قائع االأ�شا�شي���ة لل�شفقة, مبا يف ذلك التنب�ؤات املتعلقة مبعّدالت الع�ائد, على 
خلفي���ة االأحداث االقت�شادية اجلارية, مث���ل �شعر ال�شلعة االأ�شا�شية املعني���ة اأو مقدارها اأو االأمناط 

املعتادة يف تداولها جتاريا.

دال- حتديد ماهية املنَتج

10- اع���رف ماهي���ة املنَتج اجلاري بيعه. ففي بع�ض االأحيان, قد يك�ن املنَتج خدمة اأو حقا قان�نيا 
غري ملم��ض متخذا �شكل منتج مادي.

�ض الزمني وحق�ق التاأجري  11- اإّن احلق�ق غري امللم��شة, مثل خيارات ال�شراء وترتيبات التحا�شُ
وما �شابه ذلك, ي�شعب جدا التحقق من وج�دها. لذا يلزم بذل مزيد من احلر�ض ال�اجب للتحقق 

من �شحتها.

12- اإنَّ املنتج���ات املخزون���ة يف والية ق�شائية حملية اأخ���رى اأو يف اخلارج ي�شهل تزييفها, وتتطلب 
بدورها مزيدا من احلر�ض ال�اجب.

هاء- حتديد طبيعة ال�سفقة

13- اع���رف م���ا الذي ُيطلب منك اأن تفعله: اأه� �شداد دفع���ة اأولية؛ اأم دفع عم�لة جلب زبائن, اأم 
الدخ����ل يف �شفقة "مقاي�ش���ة", اأم اإن�شاء ح�شاب �شمان, اأو �شراء خطاب اعتماد, اأم القيام باأفعال 
م�شابه���ة ال متث���ل �ش�ى جزء م���ن ال�شفقة. وكثري من هذه ال�شفقات ال ينق���ل اإىل الزب�ن اأيَّ حق�ق 

ملكية, بل يك�ن �شفقات اأولية يف اأف�شل االأح�ال.

���ر يف اال�شتعان���ة ب�شم�شار م�ث�ق ليك�ن "و�شيطا" ت�دع لدي���ه االأم�ال اإىل حني تنفيذ العقد  14- فكِّ
اأو ت�شليم الب�شاعة.

ق من اإمكانية ا�شرتجاع ما ير�َشل من اأم�ال, يف حال عدم اإمتام ال�شفقة. 15- حَتقَّ
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واو- حتديد تقنية ال�سفقة وم�ستنداتها

كيفية مناولة االأم�ال
16- اعرف اجلهة التي تر�شل اإليها االأم�ال لل�شداد, وحتقق من امل�ؤ�ش�شة املتلقية. هل هي م�ؤ�ش�شة 
مالي���ة ح�شن���ة ال�شمعة يف والية ق�شائية ح�شنة ال�شمع���ة اأم هي جمرد ح�شاب يف منطقة مالية حرة؟ 
ذل���ك اأنَّ �شب���ل االنت�ش���اف القان�نية يف املراك���ز املالية احلرة ع���ادة ما تك�ن �شعيف���ة فيما يخ�ض 

امل�شتثمرين االأفراد.

17- اإذا كانت االأم�ال م�دعة يف ح�شاب �شمان اأو يف خطاب اعتماد, فهل امل�ؤ�ش�شة املالية يف و�شع 
جيد وذات �شمعة ح�شنة؟

رة, باالت�شال مثال  ���ق من �شحة الت�قيعات واحل�شاب���ات و�شائر املعل�مات امل�شتندية امل�فَّ 18- حَتقَّ
ع على  بامل�ؤ�ش�ش���ة التي طبع���ت تلك املعل�مات على ورقه���ا الر�شمي اأو بال�شخ�ض الذي يزع���م اأنه وقَّ

امل�شتند.

19- ينبغي التحقق من كل اأدوات اأو م�شتندات ال�شمان املقدمة, مثل خطابات االعتماد والكفاالت 
اأو ما �شابه ذلك, باالت�شال باالأطراف االأخرى املذك�رة يف امل�شتند للتاأكد من �شحتها.

كيفية االت�شال بالطرف املقابل
20- ينبغي اأن يك�ن االت�شال بالطرف املقابل مي�ش�را ب�ا�شطة الهاتف اأو الربيد العادي اأو الربيد 

االإلكرتوين. وينبغي اأن يك�ن من املمكن التحقق من املعل�مات ب�ش�رة م�شتقلة.

21- ينبغ���ي اأن تك�ن الزيارات ال�شخ�شية اإىل مكاتب الطرف املقابل متاحة من اأجل تك�ين فكرة 
اعة. عن طبيعة ذلك الطرف. وينبغي التنّبه اإىل اأنَّ املظاهر قد تك�ن خدَّ

ماهية املعل�مات التي ميكن تبادلها مع الطرف املقابل
22- ينبغ���ي ت�خ���ي احلذر ب�ش���اأن ماهية املعل�م���ات التي ُتعط���ى اإىل الطرف املقاب���ل. فاملعل�مات 

التجارية منا�شبة, اأما املعل�مات ال�شخ�شية فال مكان لها يف �شفقة جتارية عادية.

23- ال ينبغي تقدمي معل�مات �شخ�شية اإىل امل�ؤ�ش�شات املالية, ك�شركات ال�شم�شرة باالأوراق املالية 
لة وذات �شمعة طيبة لدى الهيئات الرقابية املعنية. وال�شلع االأ�شا�شية, اإال بعد التحقق من اأنها م�شجَّ

زاي- اإجراء بحوث ب�ساأن االأطراف واملنتجات وال�سفقات

24- تق�م الهيئات الرقابي���ة واملنظمات املعنية باالأعمال التجارية وامل�شتهلكني, ب�ش�رة متزايدة, 
بن�ش���ر معل�مات عن املخططات االحتيالية اجلارية وبت�جيه حتذيرات ب�شاأن جماالت االحتيال على 



ال�شعيدي���ن الداخلي واخلارجي. وينبغ���ي بذل جه�د للعث�ر على مكان تل���ك املعل�مات اإما ب�ا�شطة 
االإنرتنت واإما عن طريق املنظمات التجارية املحلية.

25- تق����ضَّ اأ�شباب كل ما يثري قلق���ك, مثل عدم ت�افق الرمز الهاتفي للمنطقة مع املكان املزع�م 
اأو وج�د وقائع منافية للح�ض املنطقي ال�شليم.

26- ُقم ببع�ض الت�شّ�ق الأغرا�ض املقارنة باملنتجات اأو ال�شفقات امل�شابهة, اإن اأمكن ذلك.

27- اإذا تعّلقت ال�شفقة مبنتجات, حاول احل�ش�ل على عّينة لتحليلها, اأو حاول العث�ر على طرف 
م�ؤهل وم�شتقل لكي يجري تقييما للمنَتج املعني.

28- اب���داأ حتريات���ك عل���ى اأ�شا����ض اإقليمي, ملتم�ش���ا املعل�مات ل���دى امل�ؤ�ش�شات املحلي���ة اخلا�شة 
ع يف ه���ذا النهج لي�شمل ا�شتعرا�ش���ات عابرة للحدود, يف ال�الي���ات الق�شائية  واحلك�مي���ة, ث���م ت��شَّ
ج, وكذلك ال�اليات الق�شائية التي مل ُتذكر ولكن رمبا  امل�شار اإليها يف امل�شتندات اأو التي ذكرها املروِّ

كانت م�شرحا لعمليات احتيال �شابقة.

29- اإذا تعّل���ق االأم���ر با�شتثمار كبري جدا, ا�شتِع���ن بخدمات اأخ�شائيني فني���ني ملمار�شة احلر�ض 
ج واال�شتثمار املقرتح. ال�اجب ب�شاأن املروِّ

30- حت���ى واإن كان���ت العالقة عالق���ة م�شتمرة, عام���ل كل ا�شتثمار جديد اأو �شفق���ة مهّمة بنف�ض 
الدرجة من احلذر وبنف�ض النهج يف ممار�شة احلر�ض ال�اجب.
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