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مقدمة :
يعتقد البعض بأن عمليات االحتيال املالي
عمليات تســتهدف فقط عمــاء البنوك
واحلقيقــة أن عمليــات االحتيــال املالي
موجودة في جميع أنواع املنظمات واجلهات
ســواء كانت حكومية أو خاصة ،فردية أو
مشــتركة ،محلية أو دولية فيســتهدف
احملتالون األفراد والشركات والبنوك بسبب
وجود املــال .تختلف صــور االحتيال املالي
باختالف األسلوب املســتخدم في عملية
االحتيال ولكنها تتحد في الهدف النهائي
وهــو ايقاع الضرر املالي علــى اآلخرين من
خالل احلصول على أموالهم بشــكل غير
قانوني.
الهدف العام :
يهدف هــذا البرنامج بشــكل رئيس إلى
تعريف املشاركني بأوجه و مجاالت االحتيال
املالي اإللكتروني و طرق كشفه.
األهداف التفصيلية :

أن يتمكن املشاركون عند انتهاء احللقة
التطبيقية مما يلي:
7 7معرفــة أوجه و مجــاالت االحتيال
املالي اإللكتروني و طرق كشفه.
7 7تعزيــز مفهــوم الثقافــة األمنية
اإللكترونية السليمة.
7 7ترســيخ معاييــر األمــان لبيئــة
التعامــات املاليــة اإللكترونيــة
احلكومية.

موضوعات الحلقة :
遏 遏الثقافــة األمنية في بيئــة العمل
اإللكتروني احلكومي.
遏 遏مجــاالت الشــراء اإللكتروني لدى
القطاع احلكومي.
遏 遏مجــاالت املدفوعــات احلكوميــة
اإللكترونية.
遏 遏حزمة برامج CAATS
遏 遏البوك تشــن وتأثيره علــي العمل
االلكتروني احلكومي
遏 遏اختبارات التأكد من خلو بيئة العمل
من الغش واالحتيال األلكتروني
遏 遏أنواع االحتيال و أساليبه.
遏 遏طرق الكشــف عن االحتيــال املالي
اإللكتروني.
遏 遏تطبيقــات عملية واقعيــة تتعلق
باالحتيال املالي اإللكتروني.
الفئة المستهدفة :
9 9مت تصميــم هــذه الــدورة ملدققي
احلسابات الذين يعملون في بيئة ذات
احتمالية احتيــال عالية واملدققني
الداخليني الذين يرغبون بالتعمق في
مجال االحتيال االلكتروني.
9 9املدراء في االدارات املالية و االستثمار
والتمويل و الرقابة املالية.
9 9رؤساء األقســام الطامحني للترقي
الوظيفي في اجملاالت املالية واملوازية
لها.

مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) ٢٠ســاعة تدريبيــة موزعة على ( ) ٥
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة المالية :
« « ٢٠٠ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح
 3مشــاركني ســيتم منح مقعد
مجاني).
« «تشــتمل التكلفة أدبيــات احللقة
( كملف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعد نهاية احللقة
على شــهادة معتمــدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخص السيرة الذاتية:
أ .هيثم الروبي
!
!
!

7 7يجمع هيثــم الروبي بــن اخلبرة
العلمية والعمليــة  ،حيث عمل
كمحاســب قانونــي لفترة ثالث
سنوات  ،ومن ثم ألتحق بالسلك
اجلامعــي كمحاضر فــي جامعة
حلوان  ،ومــن ثم كمراجع أول في
القطاع اخلاص  ،ولديه العديد من
األستشــارات للقطاع احلكومي
والقطاع اخلــاص  ،وهو عضو في
سجل احملاسبني واملراجعني املصري
 ،وجمعية االوراق املالية العمانية
 ،ومعهد املستشــاريني املالني في
الواليات املتحــدة  ،وحاصل علي
درجة املاجســتير في احملاســبة
واملراجعة في تخصص احملاســبة
واملراجعة في موضوع « شــراكة
القطــاع العام مع القطاع اخلاص
«  ،وقــام بنشــر  3أبحــاث منها
بحث في مجال تطبيق « تطبيق

النظام احملاســبي في شــراكة
القطاع العام مع القطاع اخلاص
« مت نشره في أسبانيا  ،بألضافة
الــي مجموعــة مــن املؤلفات
بالغة العربيــة واألجنليزية منها
( احملاســبة الدفتريــة – مهارات
أكتشاف األخطاء في املعامالت
املاليــة – احملاســب احلكومي )
،وقــدم مايقرب مــن  150دورة
متخصصــة للقطــاع اخلــاص
والقطاع احلكومي .
!
!
!
!
!
!
!
!

سلطنة عمان

معهد اإلدارة العامة

الـــمؤهـــل

الجامعة

م
1

2

التخصص

الكلية

شهادة استشارى
مالى معتمد

IFC

معهد المستشاريين
الماليين بأمريكا

محاسبة ومراجعة

ACCA

ACCA

NOW

NOW
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كلية التجارة وادارة
االعمال

نظم معلومات محاسبية

دكتوراه
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ماجيستير

حلوان

كلية التجارة وادارة
االعمال

محاسبة ومراجعة

حلوان

كلية التجارة وادارة
االعمال

محاسبة ومراجعة

حلوان

كلية التجارة وادارة
االعمال

إدارة أعمال

دبلوم عالى
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بكالوريوس تجارة

7

دورة في المحاسبة الجنائية جامعة فيرجينيا

( الواليات المتحدة االمريكية )

8

دورة في ) N ( ACCA FROM IFRS

( بريطانيا )

) N ( ACCA BUSINESS AVELUATION

( بريطانيا )

9

دورة في FROM

10

دورة في ) N ( ACCA FROM Certificate in International Auditing

( بريطانيا )

( بريطانيا )

11

دورة معايير المحاسبة الحكومية الدولية – ACCA

12

دورة في طرق البحث العلمي في العلوم االجتماعية – الجامعة االمريكية

( مصر )

13

دورة في المحاسبة المالية – مكتب محمد معوض للمراجعة والمحاسبة

( مصر )

14

دورة في اعداد المدربين – جامعة القاهرة

( مصر )

15

International computer Driving License

( مصر )

16

دورة في استخدام التحليل الفني في البورصة SMART

( مصر )

سلطنة عمان

معهد اإلدارة العامة

م

المسمى الوظيفى

الدولة

السنة

1

أستشاري مالي لصندوق األستثمار ( أركان )

 – 2017/1حتي األن

2

أستشاري مالي ( ) FREE LANCE

2016/12 – 2015/7

3

محاضر في المعهد العالي للتكنولوجيا طنطا

2015/6 – 2014/11

4

استشاري في مؤسسة فان هولند ( المملكة الهولندية )

2014/11- 2012/4

5

العمل في سلطنة عمان – المعهد العماني للتدريب ( المحاسبة المالية
– اعداد المواد العليمة )

2012/3- 2011/1

6

وتقـقيم
ـيم
مال وت
االعمـال
جارة وادارة االع
التجـارة
ية الت
كليـة
لوان كل
حلــوان
عة ح
جامعـة
في جام
ضر فـي
كمحاضـر
مل كمحا
العمـل
الع
دورات ( المحاسبة المالية – المحاسبة االليكترونية – الهندسة المالية )

2010/12- 2009/12

7

محاسب قانوني في المجموعة المصرية لللمحاسبة والمراجعة

2009/12 – 2009/1

8

مراجع مالي في الشركة العربية للصناعات الغذائية

2008/12– 2007/11

