


اخللفية:
اإلحتيال أو الغش هو أي فعل مقصود مصمم خلداع اآلخرين، مما يسبب للمؤسسة الوقوع يف اخلسارة.

 إن مجيع املؤسسات عرضة ملخاطر اإلحتيال، وقد أدت عمليات االحتيال الضخمة إىل سقوط وإنهيار مؤسسات 
بأكملها، وتسببت خبسائر كبرية يف االستثمار، وكبدت املؤسسات نفقات ضخمة، وأدت اىل دخول كبار املسؤولني يف 
هذه املؤسسات اىل السجون، كما أدت إىل تآكل الثقة يف أسواق رأس املال. ومما ال شّك فيه أن السلوك االحتيالي 

يؤثر سلًبا على مسعة املؤسسة وعلى عالماتها التجارية.
حتتاج كل مؤسسة لتقييم درجة الرتكيز على إدارة خماطر االحتيال على أساس حجمها وظروفها.

إن املؤسسات الكبرية، كاملصارف، ونظرا للحجم الكبري للعمليات اليت تنجزها، وعدد العاملني فيها، وتنوع وتشعب 
طبيعة عملياتها، هي حباجة لإللتزام مببادئ احلوكمة الرشيدة فضاًل عن الصياغة والتوحيد القياسي لسياساتها 

وإجراءاتها، وانسياب العمل ووضع الضوابط لتخفيف خماطر االحتيال والغش والتزوير وتقليلها.

األهداف:
• أيام بهدف تزويد املشاركني بالفهم املعمق لإلجتاهات احلديثة يف تقنيات  لقد مت تصميم هذه الورشة ملدة 3	

مكافحة احلوادث اإلحتيالية وغري األخالقية يف املؤسسات اليت يعملون بها.
•سوف يتعرف املشاركون على اسرتاتيجيات الرقابة الداخلية وإدارة خماطر االحتيال والتزوير والغش، واملوارد  	
الالزمة للكشف املبكر عن العمليات اإلحتيالية والوقاية منها. باإلضافة اىل ذلك، سوف يتزودن باملعرفة  حول  
أدوات التخفيف من خماطر االحتيال من خالل التعرف على أحدث سياسات وأنظمة املراقبة، وضمان أفضل 
الطرق إلجراء حتقيق داخلي يف الوقت الذي يتم فيه وضع معايري مقارنة بأفضل املمارسات لردع االحتيال وفق 

 .)ACFE( معايري مجعية املدققني العاملية املعتمدين يف عمليات الغش واإلحتيال
البيانية  والرسوم  واإلحصائيات  العملية  واحلاالت  النظرية   من  مزيج  تقديم  الورشة  هذه  يف  يتم  سوف  •كما  	
وردع  وإكتشاف  لتحديد  الكافية  املهارات  حول  املعمقة  باملعرفة  املشاركني  تزويد  سيتم  وبالتالي  والتدريبات، 
خمتلف أنواع اإلحتيال، باإلضافة اىل تقييم مؤشرات االحتيال يف املصارف واملؤسسات املالية ووضع التقارير 

اخلاصة بذلك.
التحري  آليات وسبل  املعرفة واخلربة حول  يتبادل املشاركون  الورشة منصة للعصف الذهين حيث  •تشكل هذه  	

واملتابعة واملكافحة اخلاصة بعمليات الغش والتزوير واإلحتيال. 
باألفكار  تزويدهم  الرئيسية لألعمال االحتيالية وسيتم  املشاركون اجملاالت  الورشة، سوف يستكشف  نهاية  •يف  	
الالزمة لتقدير خماطر االحتيال الكامنة يف أنشطتهم املصرفية ومعاجلتها من خالل الضوابط املناسبة مع اتباع 

نهج جنائي ديناميكي.

	•اآلثار الضارة للتزوير
	•تقييم خماطر االحتيال ومبادئ يف إدارة خماطر االحتيال

أوجه  مقابل  األعالم احلمراء يف  االحتيال /  	•مؤشرات 
القصور )مع أمثلة عملية يف بعض اإلدارات والعمليات(

أنواع  قبل  من  املعروضة  السلوكية  احلمراء  	•األعالم 
خمتلفة من اجلناة

اليوم الثالث:
	•كشف االحتيال وضوابط مكافحة االحتيال والغش

	•التدقيق اجلنائي والتحقيق يف االحتيال
	•حاالت عملية

املواضيع الرئيسية والربنامج  الزمين:

اليوم األول:
. •	IIA و ACFEتعريف االحتيال - من وجهة نظر

	•أنواع اإلحتيال املختلفة ودور مدقق احلسابات يف هذا الصدد
	•مثلث االحتيال.

اإلحتيال والفساد: تقديم تقرير اىل األمة 2018	• بشأن 
اإلحتيال واإلعتداء املهين مبا  يف ذلك إحصاءات الصناعة 

)ACFE( والرسوم البيانية
	•حوكمة خماطر االحتيال

اليوم الثاني:
	•هيكلية منع االحتيال
	•عملية منع االحتيال



احملاضران:

)CRMA, CFE, CIA, MBA( األسـتـاذ وسـام مـهـنـا
•رئيس دائرة التدقيق الداخلي لدى البنك العربي - لبنان 	

• عامًا يف لبنان. يشغل األستاذ وسام هذا املنصب منذ تسع سنوات املاضية، مع خربة شاملة ملدة 19	
•بدأ مسريته املهنية كمدقق حسابات خارجي يف لبنان، وقام مبهام التدقيق على العديد من الشركات  	
والصناعات، وشارك يف العديد من املهام املالية واحملاسبية. انضم الحقًا إىل بنك بريوت، لبنان حيث 
شغل منصب مدقق داخلي رئيسي ملدة 5 سنوات، ثم انتقل إىل اخلارج حيث شغل منصب مدير التدقيق 

املصريف  القطاع  إىل  العودة  يقرر  أن  قبل  املنصب  هذا  3 سنوات يف  وأمضى  قطر،  املشرق يف  بنك  يف 
اللبناني.

 • 	Morgan يف  ومدرب   ،  Infocenter Qatarيف  CIA لشهادة  مدرب  وسام  عمل  التدقيق،  جمال  يف  عمله  اىل  باإلضافة 
International  يف لبنان حيث ألقى دروًسا يف شهادات CIA و CMA  ملدة 5 سنوات. وهو حماضر يف شهادة  CIA. يشارك 

.IIA Lebanon جلمعية املدققني الداخليني يف لبنان بالتعاون مع CIA حاليًا بشكل كبري يف مشروع لتقديم منهج شهادة
( - فرع قطر؛ كما أنه كان عضًوا يف جملس اإلدارة وأميًنا للخزانة يف  • 	IIA( كان وسام عضواً يف مجعية املدققني الداخليني
مجعية املدققني الداخليني - فرع لبنان )2014 - 2016(. وهو حالياً حمافظ يف جملس إدارة IIA - لبنان الدولي وعضو ناشط يف 
 )WUAB( 'لبنان، وعضو ناشط يف 'االحتاد الدولي للمصرفيني العرب  )ACFE( جلنته التعليمية. هو عضو مؤسس يف مجعية

وحماضر يف مواضيع التدقيق والتمويل ومكافحة الغش مع 'احتاد املصارف العربية' )UAB( وغريها من اهليئات التعليمية.
•حصل على درجة املاجستري التنفيذية من جامعات السوربون والدوفني يف فرنسا، ودرجيت البكالوريوس واملاجستري يف إدارة  	

األعمال من جامعة القديس يوسف، بريوت - لبنان.
• كما أنه حصل على شهادات CIA و CFE و CRMA االحرتافية.	

)MBA, CAMS( األسـتـاذ عـبـاس بـو ديـاب

•املدير التنفيذي - رئيس إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال لدى بلوم بنك قطر 	
•متخصص يف جمال اإلمتثال ومكافحة غسل األموال على درجة عالية من الكفاءة، لديه أكثر  	
من 30 عاًما من اخلربة القوية واملعرفة الواسعة يف اخلدمات املالية يف املنظمات املالية الدولية 

واإلقليمية واحمللية.
والعمليات   ، • 	SAR بالـ  التقارير اخلاصة  وإعداد  متخصص يف تدريب مكافحة غسل األموال، 
التشريعية والتنظيمية، وصياغة السياسات واإلجراءات، ومراجعات ضمان االمتثال والتدقيق.

•درس وعمل يف معاهد متميزة إستمد من خالهلا خلفية تعليمية راسخة ومؤهالت شخصية تنافسية، يف شركات  	
تدقيق خارجية ومصارف إقليمية متعددة.

•حيمل درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال من اجلامعة األمريكية يف بريوت، وقد أكمل شهادة املاجستري يف إدارة  	
األعمال من اجلامعة اللبنانية األمريكية - لبنان.

• ألكثر من اثين عشر عاًما  	ACAMS من CAMS خبري معتمد يف جمال مكافحة غسل األموال وحصل على شهادة
مع سجل حافل من العمل بنجاح مع اإلدارات العليا باإلضافة إىل ذلك عمل مع ACAMS  كمدير حمتوى يف 

.CAMS جتميع وترمجة النسخة العربية من دليل المتحان شهادة
•ُكرم األستاذ عباس يف العديد من املؤمترات الدولية واإلقليمية اخلاصة باالمتثال كمتحدث رئيسي يف مكافحة  	

غسل األموال.

املشاركون املستهدفون:
	•العاملون يف إدارة التدقيق ومراجعو احلسابات

	•موظفو الرقابة الداخلية
	•موظفو وحدة التحقيق يف اإلحتيال

	•موظفو إدارة التمويل



رسـم اإلشـتـراك

الأع�ضاء . $  للم�ضارف   1100
الأع�ضاء . غري  $  للم�ضارف   1300

امل�ضاركني. لل�ضادة  يومي  وغداء  وال�ضيافة  العمل،  اأوراق  وا�ضتالم  الور�ضة  اأعمال  وح�ضور  الإ�ضرتاك  ر�ضم  يت�ضمن 

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة 

�ضباحًا.  9:00  -  8:00 من  الأول  اليوم  يف  الت�ضجيل: 
.15:00  -  9:00 ال�ضاعة  من  الزمني:  الربنامج 

. العربية  وبع�ض  الإجنليزّية  اللغة  الور�ضة:  لغة 

طـريـقـة الـدفـع

By transfer to Union of Arab Banks account at:  
Bank Med

 Raouche Branch
Swift Code : MEDLLBBX

Account No: 02 0240048928900
Iban No: LB79 0022 0000 0000 2400 4892 8900 

Beneficiary name: Union of Arab Banks

يرجى اإر�ضال اأ�ضماء ال�ضادة امل�ضاركني اإىل العناوين املبينة اأدناه: 
إحتاد املصارف العربية

 املركز الرئيسي: 

بريوت—-—اجلمهورية—اللبنانية—:——ص.ب.—2416-11—رياض—الصلح—2110—1107——
—— — — — ——————————————-—هاتف:—961-1-364881/5/7+——————961-1-377800+———— — — ———

————————————————————————————————————————————————————-——فاكس:961-1-364955+——————961-1-364952+———— —
E-mails: training@uabonline.org

Booking online: www.uabonline.org

املكاتب اإلقليمية:

القاهرة—-—مجهورية—مصر—العربية:—19—شارع—البطل—أمحد—عبد—العزيز—-الدور—الثاني،—شقة—)11(—-—املهندسني—-—اجليزة——
——————-—هاتف:33034442-202+——33023762-202+——-——فاكس:202-33440297+  — — — ————

—— — ————— عّمان—-—اململكة—األردنية—اهلامشية—:—ص.ب.—)942100(——عّمان————)11194(—األردن———-———هاتف:—962-6-5677234/5+——
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-—فاكس:—962-6-5688854+

——————————————— اخلرطوم—-—مجهورية—السودان:——ص.ب.—)12597(——-——هاتف—وفاكس:—249-183-781742+——
———————

—تونس—البلفيدير—-——مبنى—البيت—املصريف— تونس—-—اجلمهورية—التونسية:——شارع—خري—الدين—باشا-—حي—النسيم—– ص.ب.—1002/45——

———————-—هاتف:908083-71-216+—————-—فاكس:216-71-951419+   — — — ———



PARTICIPATION FEES:

1100 $ for UAB members
1300 $ for Non-UAB members

fees include attending the workshop, receiving the material, refreshments and a daily lunch.

SCHEDULE AND LANGUAGE:

Registration: the first day from 8am to 9 am.
Schedule : from 9:00 am to 15:00 pm daily.

Workshop language: English and little Arabic.

MEANS OF PAYMENT

By transfer to Union of Arab Banks account at :  
Bank Med

 Raouche Branch
Swift Code : MEDLLBBX

Account No: 02 0240048928900
Iban No: LB79 0022 0000 0000 2400 4892 8900 

Beneficiary name : Union of Arab Banks

For any additional information or inquiries regarding this event, please contact us at the following addresses: 
Union of Arab Banks
Headquarters:
Beirut - Lebanon:     P.O. Box: 11-2416 Riad El-Solh 1107 2210
             Tel: +961-1-377800 - +961-1-364881 - 5 - 7       Fax: +961-1-364952 - +961-1-364955
             Email: uab@uabonline.org

E-mails: training@uabonline.org  
Booking online: www.uabonline.org

Regional Offices:
Cairo - Egypt :           19 Al-Batal Ahmed Abdelaziz Str. 2nd Floor - Apt (11) - Mohandissine - Giza  
            Tel: +202-33023762/+202-33034442     Fax: +202-33440297 
             Email: uab-egypt@uabonline.org

Amman - Jordan:     P.O. Box: (942100) Amman (11194) Jordan
           Tel: +962-6-5677234/5    Fax: +962-6-5688854      
            Email:uab-jordan@uabonline.org 

Khartoum - Sudan:  P.O. Box: (12597) Khartoum      Telefax: +249-183-781742

Tunisia:                 P.O.BOX:1002/45 Tunis      Tel: +216 71 908083     Fax: +216 71 951 419



WHO SHOULD ATTEND THIS WORKSHOP?
Auditors, Senior Auditors and Auditors in Charge•	
Internal control personnel•	

Fraud investigation unit personnel•	
Finance people.•	

THE SPEAKERS:
MR. WISSAM MEHANNA (MBA, CIA, CFE, CRMA)
Country Internal Audit Head Arab Bank – Lebanon•	
Mr. Wissam had been occupying this position for the last 9 years, with an •	

overall audit experience of 19 years. He started his career as an External 
Auditor, performing audit missions over several companies and industries and 
was involved in several finance and accounting missions. He later joined Bank 
of Beirut SAL where he served as a Senior Internal Auditor for 5 years, and then 
moved abroad to manage the Audit Function at Mashreq bank Qatar, where he 
spent 3 years in this role before deciding to rejoin the Lebanese banking sector in his current 
position.
In parallel to his permanent Job, Wissam worked as an instructor for the CIA certification •	

in Infocenter Qatar, and continued this mission in Lebanon, where he was a lead Instructor 
at Morgan International providing CIA and CMA classes for 5 years. He also provided the 
CIA course for several corporate institutions privately. Currently, he is heavily involved in 
a project to offer the CIA certification syllabus for Lebanon Internal Audit Community in 
collaboration with IIA Lebanon. 
Wissam was a member of the Institute of Internal Auditors (IIA) - Qatar Chapter during his residency •	

abroad; he also was a board member and treasurer of IIA - Lebanon Chapter (2014-2016). Currently, 
he is a Governor in IIA Lebanon board and active member of its Education Committee.
Founding member of the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) in Lebanon, •	

He is also an active member in the “World Union of Arab Bankers” (WUAB) and a lecturer 
in Auditing, Finance and Fraud topics with the “Union of Arab Banks” (UAB) and other 
educational bodies.
Wissam is Holder of an Executive Master degree from Sorbonne, Dauphine France, and a •	

Bachelor Degree and Master in Business Administration from Saint Joseph University - Beirut.
He is also a Holder of the CIA, CFE and CRMA professional certifications•	

MR. ABBAS BOU DIAB (MBA, CAMS)
Executive Manager - Head of Compliance and AML BLOM Bank Qatar•	
A highly qualified Compliance and AML professional, with over 30 years of •	

solid experience and extensive knowledge in financial services in international, 
regional and local financial organizations.  
Abbas has been exposed to learning and working with premium institutes •	

and derives from a solid educational background with competitive personal 
credentials, all shaped with a professional career from external audit firm to multi 
regional banks. 
He is specialized in AML training, SAR reporting, legislative and regulatory process, drafting •	

policies and procedures, compliance assurance reviews and auditing as well as reporting to 
governing bodies. 
In addition to financial sanctions compliance, investigation and transaction monitoring •	

system, implementation and calibration and liaising with the competent authorities.
 Abbas has earned a BA degree in Business Administration from the American University •	

of Beirut, a top 1 MENA regional American university and has completed his MBA from the 
reputable Lebanese American University.
Abbas has been a certified AML expert earning CAMS Certificate from ACAMS for over •	

twelve years now with a proven track record of working successfully with top management 
and conduct trainings as well as working with ACAMS as a content manager in compiling and 
translating the Arabic version of the Guide for CAMS certification examination. 
Abbas had honored many international and regional Compliance and AML Conferences as a •	

keynote speaker, moderator and penal discussions.



BACKGROUND
Fraud is any intentional act or omission designed to deceive others, resulting in the victim 
suffering a loss and/or the perpetrator achieving a gain.
All organizations are subject to fraud risks. Large frauds have led to the downfall of entire 
organizations, massive investment losses, significant legal costs, incarceration of key individuals, 
and erosion of confidence in capital markets. Publicized fraudulent behavior has negatively 
impacted the reputations, brands, and images of many organizations around the globe.
Each organization needs to assess the degree of emphasis to place on fraud risk management 
based on its size and circumstances.
Large organizations, such as Banks, and due to huge number of transactions, staff as well as the 
variety and complexity of other operations, often need good governance principles along with 
formalization/standardization of their policies, procedures, workflow and controls to mitigate/
minimize fraud risk.

OBJECTIVES
This comprehensive 3 days’ workshop is designed to provide the attendees with a thorough •	

understanding of fraud trends and techniques in combating fraudulent and unethical occurrences 
in their organizations. 
Participants will learn about strategies of internal control and risk management against fraud, •	

and the resources for early detection and prevention. Throughout the workshop, they will 
acquire tools to mitigate fraud risk by learning the latest control policies and systems, ensuring 
the best ways to conduct an internal investigation while benchmarking against best practices 
for fraud deterrence (Association of Certified Fraud Examiners “ACFE” references).  
This seminar should offer a mixture between theory and practical cases/statistics/graphs/•	

exercises thus providing attendees with enough knowledge and skills to identify, assess, and 
report fraud indicators in banks and financial institutions. 
With their peers, participants, and through brainstorming sessions, will have the knowledge to •	

prevent, detect, deter and investigate different types of fraud with their banks/organizations.   
Eventually, attendees will explore the key areas of fraudulent acts and will be provided with •	

the insights to appreciate the fraud inherent risks in their banking activities and address them 
through proper controls while having a dynamic forensic approach.

MAIN TOPICS AND AGENDA

DAY ONE:
Fraud Definition - ACFE & IIA Perspective•	
Different Types of fraud and Auditor’s role in •	

this regard
Fraud Triangle•	
Fraud & Corruption: Report to the Nation •	

2018 on Occupational Fraud and Abuse 
including per industry statistics and graphs 
(ACFE Material)
Fraud Risk Governance•	

DAY TWO:
Fraud Prevention Structure •	
Fraud Prevention Process •	

Detrimental Effects of Fraud •	
Fraud Risk Assessment and principles in •	

managing Fraud Risk 
Fraud Indicators / Red Flags vs Control •	

Deficiencies (With examples in particular 
departments and processes)
Behavioral Red Flags displayed by Different •	

types of perpetrators

DAY THREE:
Fraud Detection and Anti Fraud Controls•	
Forensic Auditing and Fraud Investigation.•	
Cases Studies•	




