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املعهد األمريكي ملكافحة من الفساد 

 يُعتبر املعهد األمريكي للوقاية من الفساد الوحيد عاملياً الذي يعمل على مكافحة الفساد واإلحتيال من خالل تأهيل
 اإلدارة العليا ومتخذ القرار وتزويدهم باملهارات واملعرفة الالزمة لهم للعب دور فعال في الوقاية من الفساد. ويقدم
 املعهد ألعضائه شهادة مهنية تسمى "مدير مؤهل للوقاية من الفساد" والتي تلعب دوراً هاماً في تعزيز الجهود

 للوقاية من الفساد في كافة القطاعات .ويعمل املعهد حالياً مع العديد من الجامعات بغرض تأهيل األجيال القادمة
      للمساهمة الفعالة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

 ويعتقد املعهد بأن الحد األدنى من أية جهود حقيقية للوقاية من الفساد تتمثل بما يلي :

 أوالً: التأكد والتحقق من وجود أنظمة رقابة داخلية فّعالة
 ثانياً: التأكد من أن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لديهم الحد األدنى من املعرفة واملهارات الالزمة لتمكينهم

 من لعب دور فّعال في الوقاية من الفساد واإلحتيال وتعزيز النزاهة
  ثالثاً: وضع وتنفيذ سياسات وقاية من الفساد واإلحتيال

 رابعاً: وضع وتنفيذ برامج تدريب سنوية وذات بعد إستراتيجي تتمحور موضوعاتها حول الرقابة الداخلية، اإلحتيال
 والفساد، الحوكمة، وتستهدف اإلدارة التنفيذية ومتخذي القرار

 خامساً: توفير لجنة تدقيق أعضاءها مستقلني ومعظمهم يتمتع باملعرفة املالية، الرقابية، واإلحتيال

 ولتمكني مجلس اإلدارة من تحقيق ذلك، فإن املعهد األمريكي ملكافحة الفساد يقدم ملتخذ القرار كل ما يٓلزٓمه للوقاية
 من الفساد واإلحتيال وتعزيز النزاهة وذلك من خالل توفير التالي:

 أوالً:  شهادة مدير مؤهل ملكافحة الفساد
 ثانياً: برنامج ترخيص املؤسسات ملكافحة الفساد

  ثالثاً: برامج تدريبية متخصصة تستهدف متخذي القرار لتمكينهم من لعب دور فّعال في الوقاية من الفساد
 رابعا: أدوات قياس موضوعية ملعرفة احتمالية تعرّض املؤسسة او الشركة ألعمال فساد أو إحتيال

   هذا باإلضافة الى تقديم الرأي اإلستشاري بكل ما له صلة بجهود الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة.
     

 ويعمل املعهد من مقرّه في مدينة تمبي بوالية أريزونا األمريكية في العديد من الدول العربية مثل اململكة العربية
 السعودية، قطر، األردن، فلسطني، والعراق، وسيتم خالل سنة ٢٠١٧ توسعة أعماله في كل من البحرين والكويت. إّن

 املعهد األمريكي ملكافحة الفساد جهة غير حكومية. للمزيد من املعلومات يمكن زيارة املوقع اإللكتروني على
www.THEAACI.com    
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CPA, CACM, CFE, MBA مايك مسعود 
 املدير الفني للشرق األوسط وإفريقيا 

 املعهد األمريكي ملكافحة الفساد
    ِتمبي - أريزونا

Mike@THEAACI.com 

Copyright © 2017, The American Anti-Corruption Institute llc. 

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, redistributed, transmitted or 
displayed in any form or by any means without written permission. For information regarding licensing 
and reprint permissions, please contact The American Anti-Corruption Institute (AACI), licensing and 
permissions for The AACI copyrighted materials. Direct all inquiries to copyright@THEAACI.com or to 
The American Anti-Corruption Institute (AACI), Attn: Manager, Rights and Permissions, 1204 East 
Baseline Road, Suite 106, Tempe, AZ 85283. Telephone inquiries may be directed to (603) 235-0956

1204 East Baseline Road, Suite 106, Tempe, AZ 85283                                                        Tel:(603) 235-0956, Email: Exam@THEAACI.comPage �  of �2 2  

mailto:Exam@THEAACI.com

