
الملف التعريفي للبرنامج التدريبي
األلتزام ومكافحة االحتيال 

ومكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب



يعتبر برنامج االلتزام و مكافحة االحتيال و غسل االموال و تمويل االرهاب برنامج مكثف يكسب 
المشاركين المعرفة و المهارات االساسية لمعرفة جوانب مخاطر عدم االلتزام ومكافحة 

االحتيال و غسل االموال التي تمكنهم من مزاولة اعمال المشاركين بمعرفة الجوانب القانونية 
و التشريعية. هذا البرنامج من البرامج المستمرة التي يعتمدها البنك المركزي و هيئة السوق 

المالية والجهات الحكومية االخرى.

مقدمة عن البرنامج 
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الهدف العام للبرنامج

القطاعات المالية (البنوك و شركات االستثمار و التمويل و التأمين و الصرافة).
موظفوا ومسؤولي االلتزام و مكافحة غسل االموال و االحتيال وإدارة المخاطر. 

موظفوا الفروع و العمليات.
تجار المعادن الثمينة و السماسرة.

المحامون و المحاسبون و المستشارون. 
اصحاب المهن الحره.

الشركات التجارية بجميع قطاعاتها.
موظفي شركات المراجعة الخارجية، المحاسبين.

محققي االحتيال، مسؤولي مكافحة االحتيال.
المهتمين بمكافحة االحتيال.

المستهدفون من البرنامج

يهدف البرنامج الى تزويد المشاركين بتنمية الوعي بمخاطر عدم االلتزام و مكافحة غسل االموال 
و االحتيال وكيفية مكافحتها و طرق االبالغ الى الجهات المختصة. وكذلك تزويد المشاركين 

بالمعرفة و كيفية االلتزام بالقوانين و التشريعات الصادرة في المملكة العربية السعودية وتجنب 
مخاطر الحظر على االنشطة و االفراد و الجهات االعتبارية.



التعرف على مبادئ االلتزام و إدارة االلتزام و مدير إدارة االلتزام و موظفي االلتزام و الموارد.
الفهم الجيد لدور سياسة االلتزام و قواعد االلتزام ولجنة اال لتزام و برنامج االلتزام السنوي.

االلمام بواجبات ومسئوليات مدير إدارة االلتزام و الجرائم المالية.
التعرف على مواطن الغش و االحتيال و مجاالت ارتكابهما اخفاء الغش.

الفهم الجيد بمخاطر االحتيال وعوامل المخاطرة المرتبطة بسوء التصرف بالموجودات.
التعرف على اركان االحتيال ومصادر االحتيال واشكال االحتيال وامن المعلومات.

القدرة على تطبيق اساليب مكافحة جرائم االحتيال واالجراءات الواجب اتخاذها عند كشف 
االحتيال.

التعرف على وحدة التحقيق واستخدام التحليل المالي االبداعي في الكشف عن التحيل في 
البيانات المالية. 

القدرة على معرفة الجرائم الموصوفة التي تستدعي غسل أموالها.
القدرة على رفع مستوى الوعي ببعض األساليب المستخدمة في غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب.
التعرف على المتطلبات القانونية المنظمة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

القدرة على تطبيق مبدأ أعرف عميلك تحديد هوية العمالء والمستفيد الحقيقي.
الفهم الجيد لكيفية تطبيق إجراءات العناية الواجبة والعناية المعززه تجاه العميل.

اإللمام بمتطلبات االبالغ عن العمليات المشبوهه وحدة التحريات المالية.

بنهاية هذا البرنامج التدريبي سيكون المتدرب قادرًا على:

األهداف التفصيلية للبرنامج  
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محتوى البرنامج

يقسم هذا البرنامج إلى عدة وحدات رئيسية هي :

الوحدة األولى: األالتزام (االمتثال)

مقدمة عن االلتزام ومفهوم وظيفة االلتزام وأهمية ادارة االلتزام.
القيم األساسية و األعمال المالية وااللتزام.

المخاطر الناجمة عن عدم االلتزام و تحديد وقياس وتقييم ومتابعة مخاطر عدم االلتزام.
مبادئ االلتزام و إدارة االلتزام و مدير إدارة االلتزام و موظفي االلتزام و الموارد.

دور سياسة االلتزام و قواعد االلتزام.
لجنة االلتزام و برنامج االلتزام السنوي.

تعارض المصالح وااللتزام.
مسؤوليات مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا بشأن االلتزام. 

دعم االدارة العليا لوظيفة ( إدارة ) االلتزام.
تقارير االلتزام واالجتماعات و التفويض والتدريب و التثقيف المستمر.

واجبات ومسئوليات مدير إدارة االلتزام و الجرائم المالية.
قاعدة بيانات إدارة االلتزام.

العالمة التحذيرية ( صفارة االنذار ).

الوحدة الثانية: مكافحة األحتيال 

01

02
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جهود البنك المركزي السعودي (ساما).
مفهوم الغش و االحتيال و الفرق بينهما.

االحتيال و غسل االموال. 
عوامل (حوافز) الغش و االحتيال في البيانات و التقارير.

مخاطر االحتيال. 
عوامل المخاطرة المرتبطة بسوء التصرف بالموجودات.

اركان االحتيال و مثلث دونالد كريسي.
مصادر االحتيال – اشكال االحتيال – امن المعلومات.

اساليب مكافحة جرائم االحتيال.
طرق و وسائل حماية المعلومات واالمن السيبراني.

انظمة الرقابة الداخلية لمكافحة االحتيال.
االجراءات الواجب اتخاذها عند كشف االحتيال و التحقيق.

استخدام التحليل المالي االبداعي في الكشف عن التحيل في البيانات المالية 
(Creative Financial Analysis)



الوحدة الثالثة: مكافحة غسل االموال و تمويل االرهاب 03
فهم غسل األموال وتمويل االرهاب. 

معرفة الجرائم الموصوفة التي تستدعي غسل أموالها.
رفع مستوى الوعي ببعض األساليب المستخدمة في غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

معرفة المتطلبات القانونية المنظمة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
معرفة أنواع اإلجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية. 

تطبيق مبدأ أعرف عميلك تحديد هوية العمالء والمستفيد الحقيقي.
فهم كيفية تطبيق إجراءات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززه تجاه العميل.

تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب .
إدراك أثار القواعد واللوائح التنظيمية السعودية المعنية بمكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب في العمليات اليومية. 
حفظ المستندات والسجالت.

فهم  مؤشرات اإلشتباه.
معرفة متطلبات االبالغ عن العمليات المشبوهه.

نبذه عن وحدة التحريات المالية.
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عدد الساعات : 12 ساعة تدريبية                          عدد األيام : 3 أيام

 نظام العمل في الدورة التدريبية:

شرح.
مناقشات.

التغذية المرجعية:

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

والمهارات المرتبطة.

نظام البرنامج التدريبي

المدرب: سعود القاسـم 
 

٢٨سنة خبر في المجاالت المالية (البنوك  و التأمين و االستثمارية و 
التمويل) .

عمل في عدة جهات محلية و عالمية كبرى. مدرب منذ ٢١ عامًا في 
الحوكمة و مكافحة غسل االموال و مكافحة االرهاب و المخاطر و 

االحتيال.

مستشار متخصص ومشارك في التحقيق لكشف االحتيال، مؤسس 
لشركات ، و شريك  لمؤسسات استشارية و تسويقية. حاصل على 

العديد من الدورات المحلية و الدولية.
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