
بالتعاون مع

ينظم ورشة عمل

والتزوير واإلحتيال  الغش  مكافحة 
المصرفي العمل  في 

1 – 3 آب 2022
فندق داماروز -  دمشق

 الجمهورية العربية السورية

 PARTNER SPONSOR STRATEGIC PARTNER

DIAMOND SPONSOR

SPONSORING INSTITUTIONS FOR 2022 EVENTS



المصرفي العمل  في  والتزوير  واإلحتيال  الغش  مكافحة 

أهـداف البرنامج : 
لقد تم تصميم هذه الورشة لمدة 3 أيام بهدف تزويد المشاركين بالفهم المعمق لإلتجاهات الحديثة في تقنيات مكافحة الحوادث اإلحتيالية وغير 

األخالقية في المؤسسات التي يعملون بها.

سوف يتعرف المشاركون على استراتيجيات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ضد االحتيال والتزوير والغش، والموارد الالزمة للكشف المبكر 

عن العمليات اإلحتيالية والوقاية منها. باإلضافة الى ذلك، سوف يتزودن بالمعرفة  حول  أدوات التخفيف من مخاطر االحتيال من خالل 

التعرف على أحدث سياسات وأنظمة المراقبة، وضمان أفضل الطرق إلجراء تحقيق داخلي في الوقت الذي يتم فيه وضع معايير مقارنة بأفضل 

.)ACFE( الممارسات لردع االحتيال وفق معايير جمعية المدققين المعتمدين في عمليات الغش واإلحتيال

كما سوف يتم في هذه الورشة تقديم مزيج من النظرية  والحاالت العملية واإلحصائيات والرسوم البيانية والتدريبات، وبالتالي سيتم تزويد 

المشاركين بالمعرفة المعمقة حول المهارات الكافية لتحديد وإكتشاف وردع مختلف أنواع اإلحتيال، باإلضافة الى تقييم مؤشرات االحتيال في 

المصارف والمؤسسات المالية ووضع التقارير الخاصة بذلك.

الغش  مخاطر  لكن  التاريخ.  فجر  منذ  البشرية  للطبيعة  والتزوير مالزمين  واالحتيال  الغش  كان  لطالما 
وتداعياته تختلف بين قطاع وآخر وبين مرحلة وأخرى. 

مما ال شك فيه أن جائحة كورونا، والوضع المالي المتأزم عالمياً، والنزاعات بين األقطاب عّظمت خطر 
الغش وزادت الحاجة إلى اعتماد طرق ملتوية للحصول على المال السريع.

فمن هو القطاع األكثر عرضة؟ إنها المصارف!
مع تزايد عمليات الغش والسرقات والمخاطر التي تواجهها المصارف وما يترتب على تنامي هذه العمليات 
من تكلفة باهظة، السيما بعد التطور التكنولوجي السريع والذي يستفيد منه منفذو عمليات الغش، كان ال 
بد من العمل على نشر التوعية لدى المصرفين لدرء مخاطر الغش من خالل برنامج توعية ينشر ثقافة 

ومبادئ القيم، إضافة إلى إجراءات عمالنية لرصد وكشف عمليات الغش التي تهدد القطاع المصرفي. 

انطالقا من هذا الواقع، تعمل المصارف والمؤسسات المالية على وضع إجراءات وقائية واستراتيجيات 
لتفادي عمليات الغش من خالل تطوير ثقافة ومبادئ القيم األخالقية في المصارف. وهي تسعى الى خلق 
احتمال وجود  من  تحذر  التي  المؤشرات  الغش من خالل رصد  عمليات  لكشف  موظفيها  لدى  التوعية 
عمليات احتيال، كما تعمل على وضع سياسات وإجراءات لتطبيق نظام مراقبة سليم وفعال لمكافحة وتفادي 

عمليات الغش.

ونظرا ألهمية هذا الموضوع الحيوي في عالم األعمال عامة وفي الصناعة المصرفية خصوصاً، ينظم 
اتحاد المصارف العربية هذه الورشة، على يد خبير في مجال كشف الغش والتحقيق فيه على مدى ثالثة 

أيام.

: لـخـلـفـيـة ا

المشاركون المستهدفون:
الداخلي  التدقيق  مسؤلو  	•

مسؤلو األخالقيات 	•
اإلمتثال إدارة  مسؤلو  	•

إدارة اخملاطر مسؤلو  	•
البشرية املوارد  مسؤلو  	•

القانونية الدائرة  مسؤلو  	•
املالية املوارد  مسؤلو  	•

العمليات مسؤلو  	•
الفضلى بالغش بحسب األساليب  التحقيق  تنفيذ مهام  يبتغون  الذين  املهنيون  	•



المصرفي العمل  في  والتزوير  واإلحتيال  الغش  مكافحة 

محاور الورشة

المحاضر
السيد  إيلي َسفر

اللويزة  سيدة  جامعة  في  الداخليين  المدققين  كبير  هو  َسفر  السيد 
مستشار  وهو  لبنان.   ،)Notre Dame University )NDU

تدقيق داخلي ومدرب.

خبراء  نقابة  العربية،  المصارف  اتحاد  لدى  معتمد  محاضر  إيلي 
المحاسبة المجازين في لبنانLACPA ، جمعية المدققين الداخليين 
اإلمارات  في  الداخليين  المدققين  جمعية   ،  IIA Globalالعالمية
العربية المتحدةIAA  UAE، وجمعية المدققين الداخليين في لبنان. 

IIA Lebanon

تخرج إيلي من الجامعة األميركية في بيروت AUB مع بكالوريوس 
هو   .  MBA األعمال  إدارة  في  وماجستير    BBA أعمال  إدارة 
محاسب مجاز Certified Public Accountant )CPA(  في 
والية نيو هامشير،  الواليات المتحدة األمريكية ،  محاسب مجاز 
ومجاز   ،LACPA لبنان  في  المجازين  المحاسبة  خبراء  نقابة  في 
في التدقيق الداخلي Certified Internal Auditor )CIA( من 

IIA Global جمعية المدققين الداخليين العالمية

شغل منصب المدير المساعد للتدقيق الداخلي في الجامعة األمريكية 
اللبنانية  الجامعة  في  الداخلي  التدقيق  ومدير   ،  AUB بيروت  في 
األميركية LAU ، ورئيس التدقيق الداخلي لمجموعة صقر للطاقة 

 SPG.

 IIA لبنان  في  الداخليين  المدققين  لجمعية  مؤسس  عضو  هو 
Lebanon حيث انتخب رئيًسا لعدة دورات. يشغل حالياً منصب 
عضو مجلس حكام IIA Lebanon  والمسؤول عن لجنة التدريب.

: لـخـلـفـيـة ا اليوم الثالث
1. مهارات وتقنيات التحقيق - الجزء 2

)ACFE( خالصات تقارير جمعية مكافحة الغش العالمية -
Whistleblowing  تعريف المبلغين عن المخالفات -

- ساربينز أوكسلي والمبلغين عن المخالفات
Anti-Fraud Policy اعتماد سياسة مكافحة الغش -

- حالة عملية: أمين الصندوق 
- سياسة مكافحة الغش

- لجنة تقصي الحقائق مقابل لجنة التحقيق في الغش
- االستعداد للسيناريو األسوأ

- تقارير الغش: الشفهي، المؤقت، المسودة، النهائي، التقارير لإلدارة 
العليا، التقارير لمجلس اإلدارة، والملخصات التنفيذية

2. مهارات وتقنيات التحقيق - الجزء 3
- حاالت عملية 

اليوم األول

1. حول ورشة العمل هذه
- التعارف واألهداف

Sarbanes-Oxley قانون ساربينز أوكسلي -
Fraud )2. الغش )االحتيال

- مثلث الغش
- كيفية مكافحة الغّش في المصارف

- التحليل: مشاهدة الفيديو، واستخالص العبر
 Ethics 3. األخالقيات

- تعريفها
- المناطق السوداء والبيضاء، والرمادية

- األخالقيات واآلداب
- مغالطة األخالقيات والقانون 

- القاعدة الذهبية
- الخط الرفيع: مشاهدة مقتطفات من فيلم واستخالص العبر

 )IPPF( 4.اإلطار المهني الدولي لممارسة التدقيق الداخلي
)IIA( الصادرة عن جمعية المدققين الداخليين الدولية

- قواعد األخالقيات 
- الحوكمة

-  الضبط الداخلي )الرقابة الداخلية(
- المخاطر

- الغش
Sarbanes- المعايير ذات الصلة من قانون ساربينز أوكسلي -

Oxley
Forensic Audit 5. التدقيق الجنائي

اليوم الثاني

1. مهارات وتقنيات التحقيق -الجزء 1
- أمثلة من الغش في البيئة المصرفية

- شروط التحقيق الكامل
- اإلجراءات العالجية

- مؤشرات الغش / الرايات الحمراء في العمل المصرفي
- الغضب: مشاهدة مقتطفات من فيلم واستخالص العبر

2. ما يجب القيام به وما يجب تجنّبه خالل التحقيق في الغّش
- أفضل الممارسات عند التحقيق في الغش 

-التهويل / التفّوق العددي: مشاهدة مقتطفات من فيلم واستخالص 
العبر



وسائل الدفع
 

A transfer to our account in USD at Arab Bank- 
Jordan

Arab Bank , Amman , Jordan - Shmeisani Branch
Account no: 0118/010272-5/510

Iban no: JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10
Swift code: ARABJOAX118

Beneficiary name: Union of Arab Banks

For more information and registration kindly send 
an email to :training@uabonline.org

  600€ رسم االشتراك:
يتضمن رسم اإلشتراك حضور أعمال الورشة 

اإلستراحات اليومية، توزيع املادة العلمية والضيافة
 وغداء يومي للمشاركني.
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