
الملف التعريفي لدورة 
دور االلتزام في مكافحة االحتيال



تستهدف عمليات االحتيال كل فئات المجتمع من كل األعمار ومستويات الدخل. كل شخص 
ف عليها  معّرض لعمليات االحتيال، لذا يحتاج الجميع إلى معلومات وأدوات عن كيفية التعرُّ

وتفاديها. 

المحتالون أذكياء، فيجب أن نكون في على قدر المسؤولية لتفادي عمليات االحتيال 
واستهداف زيادة الوعي للجميع.

مقدمة عن البرنامج 
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معرفة االحتيال واآلثار المترتبة على الفرد والمجتمع واالقتصاد.
أنواع االحتيال وتكلفته على جميع األصعدة.  

معرفة المبادئ األساسية في أدوار االلتزام وأهميته.
تحليل التزام المؤسسات وسياسات إدارة المخاطر.

دراسة مبادئ االلتزام وتحدياتها. 
تطبيق االلتزام ومواجهة تحدياته باستراتيجيات وأدوات واضحة.

التعرف على حاالت االحتيال المالي واإلداري. 
التصدي لالحتيال المالي واإلداري.

الوعي الفردي والمؤسسي لالحتيال المالي واإلداري.
فهم أوجه ضعف المنظمات والشركات وموظفيها إزاء االحتيال.

التخفيف من مخاطر االحتيال في مجال العمل واالعمال.

الهدف العام للبرنامج

بنهاية هذا البرنامج التدريبي سيكون المتدرب قادرًا على:

األهداف التفصيلية للبرنامج  

متوسطي الخبرة في المجال الرقابي.
موظفي اإلدارات التالية: ( االلتزام، إدارة المخاطر، المراجعة الداخلية، وحدة غسيل 

األموال، القطاع الغير ربحي، القانونية، مكافحة االحتيال و الفساد ).
المهنيين الراغبين في التعرف على هذه القضايا التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر 

على منظماتهم.
أصحاب الشركات الراغبين في اعداد برنامج لمكافحة الفساد واالحتيال في شركاتهم.

المهتمين بمكافحة االحتيال والكشف عن الفساد.

المستهدفون من البرنامج

اكتساب المهارات والخبرات المعرفية الكافية فيما بتعلق بااللتزام وعالقته باالحتيال وأثر 
كل منهما في المجتمعات.



محتوى البرنامج

ينقسم هذا البرنامج إلى وحدتين رئيسيتين وهي :

الوحدة األولى:  

تعريف االحتيال وأهميته مكافحته.

أنواع االحتيال وتكاليفه على المجتمع.

معرفة المبادئ األساسية في أدوار االلتزام وأهميته.

تحليل التزام الشركات والمؤسسات في إدارة المخاطر.

دراسة مبادئ االلتزام وتحدياته.

تطبيق االلتزام ومواجهة تحدياته باستراتيجيات وأدوات واضحة.

الوحدة الثانية:  

01

02
أدوات التصدي لالحتيال.

الوعي الفردي والمؤسسي لالحتيال.

االحتيال المالي واإلداري وأدوات االلتزام تجاهه.

فعالية الحوكمة في منع االحتيال.

دراسة مجموعة من الحاالت عملية.
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عدد الساعات : 8 ساعات تدريبية                          عدد األيام : يومين

 نظام العمل في الدورة التدريبية:

شرح
مناقشات

(Case study) - حاالت عمليه

التغذية المرجعية:

يقوم المدرب بشرح النقاط الحاكمة في نهاية المحاضرة
"اليوم التدريبي" فشارك بجدية للتأكد من اكتسابك للمعارف

والمهارات المرتبطة.

نظام البرنامج التدريبي

المدرب: أ. محمد آل اسماعيل
   خبرة أكثر من ١٥ سنة وشغل العديد من المناصب في المخاطر 

   وااللتزام في عدد من شركات القطاع المالي.

  قدم العديد من الدورات في مجال الحوكمة واإللتزام و مكافحة 
  غسل األموال.

  حاصل على العديد من الشهادات المهنية منها: 
   ،CCP أخصائي إلتزام معتمد ،CCO شهادة مسؤول التزام معتمد   

   باإلضافة الى عدد من الدورات اإلختصاصية في مكافحة 
   غسل األموال، الحوكمة وإدارة المخاطر.
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