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في أحدث استبيان لحوادث االحتيال في الشرق األوسط،
تعرض نصف المشاركين تقريبا ً لحوادث االحتيال بمعدالت
ديلويت الشرق األوسط تكشف ّ
أعلى من السنوات الماضية
 14نوفمبر  – 2021نشرت ديلويت مؤخرا ً تقريرها حول نتائج استبيان حوادث االحتيال في
الشرق األوسط سلطت الضوء فيه على حوادث االحتيال التي تعرضت لها مختلف المؤسسات
في منطقة الشرق األوسط خالل انشغال المنطقة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
شارك في استطالع اآلراء الرقمي الذي أجرته ديلويت أكثر من  100شخص لم يكشفوا عن
هوياتهم يمثلون طيفا ً واسعا ً من المؤسسات العامة والخاصة العاملة في مختلف قطاعات األعمال.
وكان الهدف من هذا االستطالع الكشف عن المدى الذي وصلت إليه حاالت االحتيال وأنواعها
المتعددة ،ورصد تأثير وباء كورونا العالمي على مخاطر االحتيال نتيجة للتغيّرات التي شهدتها
بيئة األعمال ،باإلضافة إلى الوقوف على اإلجراءات التي اتخذتها هذه المؤسسات للحيلولة دون
تعرضها لمختلف أنواع حوادث االحتيال والكشف عنها واالستجابة لها.
ّ
تعقيبا ً على نتائج االستبيان ،أشار كولن كيني ،الشريك في قطاع االستشارات المالية في ديلويت
الشرق األوسط ،إلى التغيير الذي أظهرته نتائج االستبيان الحالي في أكثر أنواع االحتيال انتشاراً
خالل العقد األخير مقارنة بتلك األنواع التي كشف عنها استبيان مماثل أجرته ديلويت في العام
 ،2010وأوضح ذلك قائالً” :لقد شكلت سرقة األصول المادية وسوء استخدام المعلومات
الحاالت األكثر إثارة لمخاوف المؤسسات في العام 2010؛ بينما حلّت مكانها في الوقت الحالي
حاالت االحتيال باستخدام تقنيات العصر الجديد مثل الجرائم السيبرانية والتالعب بالتقارير
المالية ،وهذا ما أكده أكثر من ثلثي المشاركين في االستبيان الذي أعربوا عن اعتقادهم أن
االضطرابات التي يشهدها حاليا ً قطاع األعمال واالقتصاد قد تزيد من مخاطر االحتيال في
مؤسساتهم خالل السنتين القادمتين“.
فيما يلي أبرز نتائج االستبيان:
•

تعرضت لمزيد من حوادث
أفاد  %48من المشاركين في االستبيان أن مؤسساتهم قد ّ
االحتيال هذه السنة مقارنة بالسنوات التي سبقتها ،كما أكد  %35من المشاركين إلى
معدالت هذه الحوادث قد ارتفعت منذ بداية تفشي جائحة كورونا ،وقد عزا هؤالء
المشاركين السبب األول الذي يقف على رأس أسباب االحتيال في قطاع األعمال الحالي
إلى اعتماد مؤسساتهم مختلف أنواع التقنيات والعمل عن بُعد.

•

أشار المشاركون في إجاباتهم إلى انخفاض في معدالت االحتيال بفضل حمالت التوعية
االستباقية التي أجرتها مؤسساتهم وتدريب الموظفين فيها على كيفية التعامل مع مخاطر
االحتيال الناشئة؛ إال أن ذلك لم يمنع أكثر من  %50من المشاركين من التأكيد على
وجود فهم محدود لمخاطر االحتيال الناشئة بين العاملين في مؤسساتهم التي غالبا ً ما
تعتمد على أساليب العمل التقليدية ،والمعلومات الثابتة ،وإجراء تعديالت غير منتظمة
في إطار العمل الخاص بمخاطر االحتيال.

•

أكد  %55من المشاركين أن مؤسساتهم لديها إطار عمل من المستوى األساسي
(المبتدئ) للتعامل مع حوادث االحتيال مثل سياسات مكافحة االحتيال ،وميثاق قواعد
السلوك المهني ،ومكافحة الرشوة والفساد ،غير أنهم أشاروا إلى افتقار مؤسساتهم
للجوانب الضرورية األخرى مثل الدورات التدريبية المنتظمة ،وإعداد التقارير
المخصصة لإلدارة العليا ،والتقييم الدوري لمخاطر االحتيال ،باإلضافة إلى التقنيات
المخصصة لمكافحة االحتيال.

•

أظهرت نتائج االستبيان أن  %41من الشركات ال توجد فيها إدارة مخاطر االحتيال
المتفرغة وفريق التحقيقات ،ويعتقد ممثلو هذه الشركات أن إطار مكافحة االحتيال
الموجود في شركاتهم حاليا ً ليس كافيا ً لمنع وقوع حوادث االحتيال مستقبالً والتخفيف
من تأثيراتها .عالوة على ذلك ،أعرب هؤالء الممثلين عن عدم معرفتهم بالمخاطر
التي تتهدد القطاع الذي يعملون فيه ،وكذلك عدم معرفتهم بأفضل الممارسات المتبعة
للتعامل مع حوادث االحتيال.

•

رغم المخاوف الناجمة عن عدم جاهزية هذه المؤسسات إلدارة مخاطر االحتيال،
كشفت نتائج االستبيان عن حاالت من مختلف أشكال التعاون الداخلي والخارجي التي
أسهمت في دفع جهود إدارة مخاطر االحتيال وتعزيز فعاليتها في هذه المؤسسات.

تابع كيني تعقيبه على هذه النتائج بالقول” :باالستفادة من المقارنة بين نتائج هذا االستبيان
واالستبيان السابق قبل  10سنوات ،استطعنا استخالص مالحظات مهمة حول اتجاهات مستوى
النضج في إدارة مخاطر االحتيال حيث رأينا زيادة واسعة في الجهود األساسية لبناء جاهزية
إدارة مخاطر االحتيال لدى الشركات في منطقة الشرق األوسط؛ واألهم من ذلك ،فقد ذكر المزيد
من المؤسسات أنها قد بدأت بتطبيق العناصر األساسية إلدارة مخاطر االحتيال مثل إعداد
سياسات إدارة االحتيال ،وإنشاء خطوط ساخنة لإلبالغ عن حوادث االحتيال ،باإلضافة إلى
إجراء تقييم في أوقات منتظمة لمخاطر االحتيال .رغم ذلك ،كشفت إجابات المشاركين عن تباين
واسع بين هذه المؤسسات في فاعلية الجهود األساسية لبناء جاهزية إدارة مخاطر االحتيال لديها“.
قارنا هذا التباين بمستوى الرضا الذي أعربت عنه المؤسسات
وختم كيني كالمه قائالً” :وإذا ما ّ
التي سبق لها االستثمار في المجاالت ذات األولوية مثل تقنيات مكافحة االحتيال ،فسوف نخلص
إلى نتيجة مهمة مفادها أن فاعلية الجهود األساسية ستبقى معدومة طالما بقيت هذه الجهود مجرد
حبر على الورق ،ولم تردفها المؤسسات بإجراءات ملموسة على أرض الواقع ،ولن تستطيع
هذه المؤسسات جني ثمار الفعالية الحقيقة إال إذا انتقلت من الحيز النظري إلى الحيز العملي مثل
إجراء اختبارات تفصيلية لضوابط مكافحة االحتيال (آليات الرقابة) ،ومراجعة هذه الضوابط
وتعزيزها ،ومن ثم االنتقال إلى إجراء المزيد من المراقبة االستباقية والمستمرة لمخاطر
االحتيال“.
لتنزيل التقرير كامالً ،يُرجى النقر هنا.
إذا رغبتم بمناقشة نتائج االستبيان بمزيد من التفصيل ،يُرجى االتصال مع فريقنا المختص :كولن
كيني ،شريك ديلويت الشرق األوسط؛ و برابود نيوار ،ديلويت الشرق األوسط.
 -انتىه -
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