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المقدمة:

ازدادت في اآلونة األخيرة ظاهرة ارتكاب األخطاء المتعمدة )الغش( واألخطاء غير المتعمدة )المخالفات(، التي ترتكب من خالل أطراف عديدة بسبب وجود ثغرات رقابية أو 

بسبب أن مدققي الحسابات ما يزالون يتبعون منهج التدقيق التقليدي، دون األخذ بالعمليات التي تتطلب استخدام أساليب فنية فعالة تتم بواسطة الحاسب اإللكتروني، لكشف التحريفات 

المتعمدة وغيرها، وعلى أساس ذلك يواجه مدققو الحسابات الكثير من السرقات والتحريف في البيانات دون ترك أية آثار ملموسة.

وهنا يبرز دور عملية الفحص الكتشاف عمليات الغش واالختالس وتحديد المسؤول عنها والطريقة التي تمت بها ويتم ذلك في شكل تكليف من أصحاب الوحدة أو من إدارته أو 

من الجهاز الرقابي الذي يشرف على أعمال الوحدة، وذلك حيث يثبت الشك لدى أحد األطراف السابقة في وجود غش أو تالعب بالدفاتر والسجالت.

يهدف هذا البرنامج التدريبي والمعد من قبل يوروماتيك،  إلى تزويد المشاركين باألساليب واإلجراءات الحديثة لكشف المخالفات واالحتيال المالي وكذلك  اإلجراءات الواجبة 

اإلتباع في حالة وجود مؤشر على احتمال االحتيال المالي أو المخالفات  في ظل معايير المراجعة الدولية.

األهداف:

تعريف المشاركين بالمظاهر المختلفة لالختالسات المالية والخدع المحاسبية �

استعراض المداخل المختلفة للتعامل مع مشكالت االحتيال والفساد المالي �

تمكين المشاركين من تشخيص مخاطر االحتيال المالي والتنبؤ بها وذلك من خالل عدد من القضايا والممارسات العملية �

اكساب المشاركين مهارة تحديد المخالفات المالية وأنواعها وكيفية استخدام أساليب وإجراءات معينة لكشف األنواع المختلفة من المخالفات �

اكساب المشاركين المهارات الالزمة لوضع السياسات واإلجراءات المستخدمة في تحجيم مخاطر االحتيال المالي ودور الرقابة في التغلب عليها �

تمكين المشاركين في نهاية البرنامج بأن يكونوا قادرين على تطبيق أسس المراجعة المالية وضبط الفساد واالحتيال المالي في مجال الممارسة العملية �

مخرجات التدريب:

يستطيع المتدربين في ضوء المستلزمات العلمية والمهنية المتوفرة لديه في الحد واكتشاف حاالت الغش والخطأ �

عرض تجارب واقعية لحاالت الغش والخطأ وتعريف المتدربين باإلجراءات التي تم اتخاذها للحد من تلك الحاالت �

التحقق من مدي فعالية نظام للرقابة الداخلية والضبط الداخلي للحد من حاالت الغش واالختالس �
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المحتويات األساسية:

الوحدة االولى:

طبيعة المتابعة والتدقيق والمراجعة

مفهوم المتابعة �
أساليب المتابعة �
أسلوب المتابعة الكلية �
أسلوب المتابعة باالستثناء �
أسلوب المتابعة بالنتائج �
شروط نجاح أساليب المتابعة �
التدقيق لغرض اكتشاف وتحديد مدى التالعب واالحتيال المالي �

الوحدة الثانية:

مفهوم ومجاالت المخالفات واالحتيال المالي

مفهوم المخالفات �
مفهوم االحتيال المالي �
مجاالت المخالفات واالحتيال المالي �
المبيعات/الخدمات النقدية �
التحصيالت من العمالء �
التواطؤ مع الموردين �
التالعب في االجور �
اكتشاف التزوير في المستندات �

الوحدة الثالثة:

أهداف وأغراض اكتشاف المخالفات واالحتيال المالي

ضمان استمرارية المؤسسة وتطويرها �
حماية أصول وممتلكات المؤسسة �
اإلفصاح المهني األمين لبنود القوائم المالية �
تحديد المسؤولية في المخالفات واالحتيال المالي �

الوحدة الرابعة:

دور المراجعة والتدقيق في اكتشاف المخالفات واالحتيال المالي

تقييم أنظمة الرقابة الداخلية �
الفحص التحليلي المنظم للعمليات واكتشاف المخالفات �

الوحدة الخامسة:

االخطاء المحاسبية وكيفية اكتشافها وعالجها وعالقتها بالمخالفات واالحتيال 
المالي

أخطاء التسجيل بمستند القيد �
أخطاء الحذف والسهو واألخطاء المعوضة �
األخطاء الكتابية والرقمية �

الوحدة السادسة :

اإلطار العام للرقابة الداخلية لمنع وقوع المخالفات واالحتيال المالي

أهداف وإجراءات الرقابة الداخلية لمنع وقوع المخالفات واالحتيال المالي �
أدلة االثبات كأداة الكتشاف المخالفات واالحتيال المالي �
طرق الحصول على أدلة االثبات �
دراسة مدى كفاية ومالءمة أدلة االثبات الكتشاف المخالفات واالحتيال المالي �

الوحدة السابعة:

دراسة وتقييم النظام المحاسبي والمراقبة الداخلية المرتبطة بأغراض كشف 
ومنع المخالفات واالحتيال المالي

النظم المحاسبية والرقابة الداخلية �
أهداف الرقابة الداخلية ودورها في منع المخالفات واالحتيال المالي �
دراسة المعيار الدولي للمراجعة في الغش والخطأ وعالقته بالمخالفات واالحتيال  �

المالي
العالقة بين الغش والخطأ والمخالفات واالحتيال المالي �
مسؤولية اكتشاف المخالفات واالحتيال المالي �
االجراءات الواجبة االتباع في حالة وجود مؤشر مخالفات احتيال مالي �
إجراءات وأهمية الفحص التحليلي في اكتشاف المخالفات واالحتيال المالي �

الوحدة الثامنة:

التحليل المالي كأداة الكتشاف المخالفات واالحتيال المالي

التحليل المالي باالتجاهات وأهميته في اكتشاف المخالفات واالحتيال المالي �
المؤشرات المالية والتشغيلية كأداة للكشف عن المخالفات واالحتيال المالي �
الوحدة التاسعة: حاالت تطبيقية عملية �



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)الكشف عن التالعب والغش في القوائم المالية - مستوى متقدم ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


