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المقدمة:

الوسائل  المرسومة وتقييم  بالسياسات واإلجراءات  االلتزام  التحقق من  المالي من خالل  اكتشاف االخطاء والمخالفات واالحتيال  المراجع  المراجعة ومسؤوليات  أهداف  أهم  من 
الرقابية بشكل دوري ومستمر وتحديد مدى كفايتها وفعاليتها لحماية أموال المنشأة, وزيادة الثقة واالعتمادية في المعلومات الناتجة عنها الستخدامها في القرارات السليمة الي تكون 
أساس لمواجهة التحديات االقتصادية الداخلية والخارجية الخالية والمستقبلية ولما كان اكتشاف األخطاء عادة ما يكون أسهل من أمكانية اكتشاف االحتيال المالي الذي يصاحبه بعض 
اإلجراءات للتستر عليه مثل التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد مما يتطلب تخطيط وتنفيذ إجراءات معينة الكتشاف ذلك، وكذلك اإلجراءات الواجبة االتباع في حالة وجود مؤشر 
على احتمال االحتيال المالي أو المخالفات في ظل معايير المراجعة الدولية،  تهدف هذه الدورة التدريبية لتأصيل وصقل  مهارات المشاركين باألساليب والنظم واإلجراءات التي 

يمكن أخذها في االعتبار عند تصميم نظم الرقابة الداخلية لمنع أو تحديد المخالفات واالحتيال المالي.

األهداف التفصيلية:

صقل مهارات المشاركين في استخدام مهارات التدقيق في مكافحة االحتيال المالي §
تعريف المشاركين بالمظاهر المختلفة لالحتيال والتحريف والفساد المالي §
استعراض المداخل المختلفة للتعامل مع مشكالت االحتيال والفساد المالي §
استعراض تجربة االتحاد الدولي للمحاسبين لمخاطر االحتيال والفساد المالي §
تمكين المشاركين من تشخيص والتنبؤ بمخاطر االحتيال المالي وذلك من خالل عدد من القضايا والممارسات العملية §
تزويد المشاركين بأحدث إصدارات المنظمات المهنية ومعايير التدقيق الدولية حيال الفساد والتحريف المالي ومدى مسئوليتهم §
تنمية وتفعيل الجوانب العملية لتشخيص وتحديد أوجه التالعب والتحريف المالي من خالل أمثلة تطبيقية متنوعة §
تمكين المشاركين من ضبط واكتشاف االحتيال المالي والتحريفات في البيانات المالية من خالل أدوات حديثة وباستخدام الحاسب االلي §
التطبيق العملي ألحدث األساليب العلمية في مكافحة االختالس واالحتيال المالي §
تشخيص ودراسة ومناقشة المشكالت العملية في مكافحة االختالس واالحتيال المالي §

الموضوعات الرئيسية:

مفهوم ومجاالت المخالفات واالحتيال المالي §
أهداف وأغراض اكتشاف المخالفات واالحتيال المالي §
االخطاء المحاسبية وكيفية اكتشافها وعالجها وعالقتها بالمخالفات واالحتيال المالي §
دور المراجعة والتدقيق في اكتشاف المخالفات واالحتيال المالي §
االطار العام للرقابة الداخلية لمنع وقوع المخالفات واالحتيال المالي §
أدلة االثبات كأداة الكتشاف المخالفات §
دراسة وتقييم النظام المحاسبي والمراقبة الداخلية المرتبطة بأغراض كشف ومنع المخالفات واالحتيال المالي §
دراسة المعيار الدولي للمراجعة في الغش والخطأ وعالقته بالمخالفات واالحتيال المالي §
التحليل المالي كأداة الكتشاف المخالفات واالحتيال المالي §
حاالت تطبيقية ومشاكل عملية §

طبيعة المتابعة والتدقيق والمراجعة

مفهوم المتابعة §

أساليب المتابعة: §

أسلوب المتابعة الكلية -

أسلوب المتابعة باالسبثناء -

أسلوب المتابعة بالنتائج -

شروط نجاح أساليب المتابعة §
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طبيعة عملية التدقيق

أغراض التدقيق §
االستثمار والتمويل §
التدقيق لغرض اكتشاف وتجديد مدى التالعب واالحتيال المالي §

مفهوم ومجاالت المخالفات واالحتيال المالي

مفهوم المخالفات §
مفهوم االحتيال المالي §
مجاالت المخالفات واالحتيال المالي: §

المبيعات النقدية -
التحصيالت من العمالء -
التواطؤ مع الموردين -
التالعب في االجور -
تزويد مستندات صرف النقدية والمخزونية -
مجاالت أخرى -

أهداف وأغراض اكتشاف المخالفات واالحتيال المالي

ضمان استمرارية المنشأة وتطويرها §
حماية أصول وممتلكات المنشأة §
االرتقاء بالكفاية اإلنتاجية §
االفصاح المهني األمين لبنود القوائم المالية §
تحديد المسؤولية في المخالفات واالحتيال المالي §

دور المراجعة والتدقيق في اكتشاف المخالفات واالحتيال المالي

تقييم أنظمة الرقابة الداخلية §
الفحص االنتقادي المنظم للعمليات واكتشاف المخالفات §
الفحص التحليلي للعمليات لكشف االحتيال المالي §

الغش واالحتيال في ضوء معايير المراجعة الدولية

الغش والخطأ في ضوء معيار المراجعة الدولي رقم 240 §
أنواع االحتيال وأنواع األخطاء §
تقدير المخاطر المترتبة على حدوث الغش أو الخطأ من جانب المراجع §
األساليب الحديثة المستخدمة لزيادة قدرة المراجعين على اكتشاف األخطاء والغش §
مدى مسئولية اإلدارة والمراجع في منع واكتشاف الغش والخطأ §

االخطاء المحاسبية وكيفية كتشافها وعالجها وعالقتها بالمخالفات واالحتيال المالي

أخطاء التسجيل بمستند القيد §
أخطاء الحذف والسهو §
األخطاء المعوضة §
األخطاء الكتابية والرقمية §

حاالت تطبيقية ومشاكل عملية

االطار العام للرقابة الداخلية لمنع وقوع المخالفات واالحتيال المالي

أهداف الرقابة الداخلية §
إجراءات 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 §

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

النظم المحاسبية والرقابة الداخلية §
أهداف الرقابة الداخلية ودورها في منع المخالفات واالحتيال المالي §

حاالت تطبيقية ومشاكل عملية

واالحتيال  بالمخالفات  وعالقته  والخطأ  الغش  في  للمراجعة  الدولي  المعيار  دراسة 
المالي

العالقة بين الغش والخطأ والمخالفات واالحتيال المالي §
مسؤولية اكتشاف المخالفات واالحتيال المالي §
االجراءات الواجبة االتباع في حالة وجود مؤشرمخالفات احتيال مالي §

حاالت تطبيقية ومشاكل عملية

دراسة المعيار الدولي للفحص التحليلي ودوره في اكتشاف المخالفات واالحتيال المالي

اجراءات الفحص التحليي §
أهمية الفحص التحليلي في اكتشاف المخالفات واالحتيال المالي §

التحليل المالي كأداة الكتشاف المخالفات واالحتيال المالي

التحليل المالي باالتجاهات واهميته في اكتشاف المخالفات واالحتيال المالي §
المؤشرات المالية والتشغيلية كأداة للكشف عن المخالفات واالحتيال المالي §

حاالت تطبيقية ومشاكل عملية 

فى ضوء  المحاسبية  والخدع  المالية  االختالسات  فى ضبط  المتقدمة  االستراتيجيات 
المعايير الدولية

معايير  § ضوء  فى  المحاسبية  والخدع  المالية  االختالسات  كشف  استراتيجيات 
المحاسبة الدولية

تقنيات تدقيق وكشف االختالسات والخدع المحاسبية فى ضوء معايير التدقيق الدولية §
المراجعة الداخلية وكشف االختالسات والخدع المحاسبية فى ظل استخدام الحاسب  §

االلى
تطبيقات وحاالت عملية متنوعة §



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

)مهارات التعرف على مؤشرات االحتيال المالي والتعامل معها ®( 
التــاريــخ :........................

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.


