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مقدمة:

 ، االخيرة  االونة  في  العالمية  واالحدث  التغيرات  من  بمجموعة  التدقيق  مهنة  تاثرت 

خاصة مع تزايد حجم المؤسسات وضخامة الموارد سواء البشرية ، المادية والمالية 

المستخدمة فيها يوما بعد يوم ، وكثرة العمليات المنجزة والمعلومات المتدفقة واألخطاء 

واالنحرافات، بل التالعبات أحيانا ، وتنوع المخاطر المحيطة بالمنظمات ، وتستهدف 

شركة يوروماتك من برنامج " اكتشاف الغش والخطأ في العمليات المالية " إلي تنمية 

التي  والتقنيات  الرقابة  واساليب  الممارسات  احدث  استخدام  في  المشاركين  مهارات 

تمكنهم من التعامل مع هذه المتغيرات . 

اهداف البرنامج:
الغش �	 وطرق  وأنواع  مفهوم  حول  المعارف  من  بمجموعة  المشاركين  تزويد 

واالحتيال المالى 
الغش �	 كشف  في  المالي  التدقيق  استخدام  مجال  في  المشاركين  مهارات  صقل 

واالحتيال المالي
واالحتيال �	 الغش  كشف  في  والعملية  العلمية  األساليب  ألحدث  العملي  التطبيق 

المالي
منظمات �	 في  الرقابي  دوره  لتفعيل  للمدقق  المستحدثة  المهام  استعراض 

االعمال

الفئات المستهدفة:
المدققين الماليين بادارات التدقيق والرقابة الداخلية  �	
مديري إدارات ورؤساء أقسام التدقيق والرقابة المالية �	
مديري إدارة المخاطر بمنظمات االعمال �	
المدققين العاملين بالهيئات الرقابية الحكومية �	

المحتويات األساسية:

تطور مهنة التدقيق وفقا الخر المستجدات العالمية:
الرقابة المالية )المحاسبية(   �	
الرقابة االدارية وراقبة �	
انشاء ادارة التدقيق الداخلي �	
قانون اوكسيلي االمريكي واصالحات ساربينيز   �	
لجان ) مجالس المراجعة( �	
معايير التدقيق)المراجعة( الدولية  �	
الرقابة علي نظم التشغيل االلكتروني�	

طرق االحتيال الماىل واخلدع المحاسبية:
طبيعة وصور الخدع المحاسبية فى ضوء معايير المحاسبة الدولية�	
طرق االحتيال المالي في اإليرادات�	
طرق االحتيال المالى فى المصروفات�	
طرق االحتيال المالي في تقييم المخزون�	
طرق االحتيال المالي في تقييم الموجودات�	
طرق االحتيال المالي في المشتريات�	
طرق االحتيال المالي في األحداث الالحقة�	

مفهوم وأنواع وماهية وطرق االحتيال الماىل:
مفهوم االختالس واالحتيال المالى والفرق بينه وبين األخطاء�	
األنواع المختلفة لالحتيال المالى�	
استغالل الوظيفة ، مجامالت ذوي العالقة�	
إصدار قوائم مالية ال تعبر عن الحقيقة�	
تزايد ظاهرة االحتيال والفساد في المنشآت�	
لماذا يحدث االحتيال المالي؟�	
من هي الجهة أو الجهات التي يمكن لها القيام االحتيال المالي؟�	
أهم العوامل الدالة على وجود االحتيال�	

المهام المستحدثة للمدقق لتفعيل دوره الرقايب يف منظمات 
االعمال:

التحليلي �	 الفحص  اجراء  في  المالية  المخاطر  تقييم  لنموذج  المدقق  استخدام 
للبيانات المالية 

استخدام المدقق الساليب التنبؤ االحصائي في تقييم البينات المالية المستقبلية �	
استخدام المدقق السلوب االنحدار في تقييم استمرارية منظمات االعمال�	
استخدام المدقق السلوب االرتباط لكشف االحتيال في البيانات المالية�	
استخدام المدقق السلوب المقاييس المرجعية في تحليل وتقييم االداء المالي�	

أاسليب كشف طرق االحتيال واخلدع باستخدام الفحص التحلييل:

معيار الدولى للتدقيق رقم 520 اإلجراءات التحليلية �	
إجراءات الفحص التحليلي �	
التخطيط ألداء الفحص التحليلي لكشف االحتيال والخدع المالية . �	
اختبارات الفحص التحليلي. . �	
فحص االنحرافات الهامة. �	
النماذج الكمية للتنبؤ بالفشل المالي �	
المؤشرات الرياضية لقياس االحتيال المالي�	



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 :........................)أكتشاف الغش والخطأ في العمليات المالية ®( 

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.


