


اخللفية:
 تعترب انظمة الرقابة الداخلية يف البنوك عنصر هامًا يف ضبط ومنع الفساد واالحتيال. وتفاديًا لذلك جيب على 
املدراء املاليني، املدققيني وحمققي االحتيال فهم املبادئ والتقنيات إلجراء التحقيق يف االحتيال املالي واملهين ضمن 
البنوك ووضع أنظمة الرقابة الداخلية اليت تلعب الدور االساسي يف احلماية من االحتيال والغش والتزوير املتعلق 

بالقروض وخمتلف أنواع والتوظيفات واإلستثمارات واملنتجات املالية، وعلى العموم كافة أنواع اجلرائم املالية. 
لقد مت تصميم هذه الورشة خصيصًا للمهنيني يف البنوك الذين يرغبون باالطالع على أفضل ممارسات  يف تصميم 
وتطبيق أنظمة رقابة داخلية تهدف للحد من الفساد والتحقيق باالحتيال يف البنوك لتتيح هلم إستخدام التقنيات 
الدقيق  التحليل  املقابالت،  يف  الفعال  االستجواب  األدلة،  على  احلصول  لالحتيال،  املسبق  التخطيط  يف  املتنوعة 

للبيانات، والتدقيق على أنظمة الرقابة الداخلية. 
سيتم تقديم هذه الورشة بطريقة تفاعلية ومبتكرة باستخدام أمثلة عملية، أشرطة الفيديو، ونقاشات مجاعية.  

األهداف:
يف نهاية هذه الورشة سيكون املشارك قادرًا على:

	•االطالع على االجتاهات احلديثة املتعلقة باالحتيال  
يف البنوك  

	•حتديد خماطر االحتيال يف العمليات املصرفية  
يف السوق السورية  

	•أفضل املمارسات يف تصميم وتنفيذ انظمة الرقابة  
الداخلية املتعلقة باالحتيال  

	• فهم أفضل املمارسات يف تصميم وتنفيذ الضوابط  
الداخلية املتعلقة باالحتيال  

	•االجتاهات احلديثة يف ممارسات مكافحة غسل  
األموال وممارسات "اعرف عميلك" يف السوق السورية  

فهم خماطر األمن السيرباني يف العمليات املصرفية	•
	• تصميم وتنفيذ اسرتاتيجيات فعالة ملكافحة  

  االحتيال يف البنوك

	• فهم أفضل املمارسات يف التحقيق يف االحتيال يف  
القطاع املصريف  

	• فهم كيفية استخدام حتليالت البيانات للكشف  
عن االحتيال والفساد  

املشاركون املستهدفون:

	•مدراء البنوك 
	•مدراء إدارة املخاطر يف البنوك

	•مدراء التدقيق الداخلي يف البنوك
	•مدراء التحقيق باالحتيال يف البنوك
	•مدراء القروض واخلدمات املصرفية

	•مدراء االلتزام يف البنوك

احملاضر:  

إيـاد مـرتـضـى
) •	CFE, CIA, CCSA, CRMA, CPLP, CSX, M.A( حاصل على شهادات دولية

	• حمقق احتيال معتمد، مدقق داخلي معتمد
	•إياد مرتضى هو مدرب واستشاري متخصص يف التدقيق الداخلي، إدارة املخاطر و مكافحة االحتيال.  
قام بتدريس العديد من دورات التدقيق الفريدة من نوعها ألكثر من 10000 مهين يف الـ 8 سنوات املاضية.    

أثبتت طريقته املبتكرة واإلبداعية يف التدريس فعايتها يف إضافة قيمة إىل عملية التعليم.   
، املؤسسة الرائدة يف التدريب واإلستشارات يف جمال   •	Open Thinking Academy اياد هو املدير العام لـ

التدقيق الداخلي ومكافحة التزوير واإلحتيال والغش يف دبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة.  
  •	)ACFE( باإلضافة إىل ذلك، فإن اياد هو املدرب املعتمد من قبل مجعية حمققي االحتيال املعتمديني

لتدريب شهادة حمقق االحتيال املعتمدة   
و هو أيضًا متحدث يف املؤمترات العاملية من قبل مجعية احملاسبيني اإلداريني يف دبي.	•



  

  

  

العناوين الرئيسية والربنامج الزمين:
اليوم األول:

االفكار االساسسية املتعلقة مبخاطر االحتيال ضمن البنوك      
أفضل املمارسات يف تقييم االحتيال الداخلي واخلارجي يف البنوك    

خماطر التالعب يف اإلجراءات البنكية 
اسرتاجتيات التصدي لالحتيال   

 خماطر الفساد اإلداري يف البنوك     
خماطر التالعب بالقوائم املالية     

اإلطار العام للرقابة الداخلية ملنع وقوع املخالفات واالحتيال املالي يف البنوك 
وضع نظم رقابية وادارة خماطر للحد من االحتيال واكتشافه  

تنفيذ تدقيق اعتمادا على خماطر االحتيال    
وضع سياسات ملنع االحتيال وضبط املخالفني   

نشر التوعية مبخاطر االحتيال يف العمليات البنكية وطرق التبليغ

اليوم الثاني:
الفساد اإلداري يف البنوك وأنواعه وأسبابه وآلياته وتأثرياته  
أسباب االمتناع عن اإلبالغ عن االحتيال والفساد اإلداري   
كيفية اكتشاف مؤشرات الفساد اإلداري واملالي يف البنوك   

ضبط الرشوة التجارية وتعارض املصاحل
ضبط التالعب يف العقود واالتفاقيات والقروض واملدفوعات 

التعرف على أفضل املمارسات يف تفعيل طرق التبليغ عن الفساد اإلداري  
االلتزام باملعايري العاملية ملكافحة  الفساد اإلداري يف البنوك

األساليب املستخدمة يف اختالس النقدية
األخطاء احملاسبية وكيفية اكتشافها وعالجها   

دور املراجعة والتدقيق يف اكتشاف املخالفات واالحتيال املالي 
تأثري تكنولوجيا املعلومات على االحتيال واالختالس والتالعب املالي

اليوم الثالث:
دور الرقابة الداخلية يف اكتشاف ومنع االحتيال واالختالس املالي يف البنوك  

نظام الرقابة الداخلية ونظام الرقابة احملاسبية يف البنوك
دور املراجعة الداخلية يف اكتشاف ومنع االحتيال واالختالس املالي واالداري يف البنوك  

أفضل املمارسات يف إجراء حتقيق االحتيال الداخلي واخلارجي  
األدلة املناسبة وطرق مجع البيانات لكشف االحتيال والفساد    

البحث و احلصول على أدلة باستخدام االنرتنت  
تقنيات االستجواب يف املقابالت وحتديد الشهود والتخطيط للمقابالت  

استخدام التقنيات التحليلية املتقدمة وأنظمة التحليل املؤمتنة للكشف عن االحتيال  
إعداد القضية للتقاضي والكتابة الفعالة لتقرير التحقيق يف االحتيال  
افضل املمارسات العاملية يف مكافحة الغش والتزوير واإلحتيال يف البنوك



رسـم اإلشـتـراك

  €  600
العلمية  املادة  توزيع  اليومية،  الإ�سرتاحات  العمل،  اأوراق  وا�ستالم  الور�سة  اأعمال  وح�سور  الإ�سرتاك  ر�سم  يت�سمن 

للم�ساركني. يومي  وغداء  وال�سيافة 

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة 

�سباحًا.  9:00  -  8:00 من  الأول  اليوم  يف  الت�سجيل: 
.15:00  -  9:00 ال�ساعة  من  الزمني:  الربنامج 
والإنكليزية. العربية  اللغة  الور�سة:  لغة 

طـريـقـة الـدفـع: نقدًا

يرجى اإر�سال اأ�سماء ال�سادة امل�ساركني اإىل العناوين املبينة اأدناه: 
إحتاد املصارف العربية

 املركز الرئيسي: 
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