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مقدمة:
االحتيال/ الغش هو واحد من التحديات التي تواجه المنشأت والقطاعات المختلفة، فهو 
يعيق األداء ويهدر األموال والموارد النادرة ويلحق األذى بالمنشأة وبسمعتها وبقدرتها 
التنافسية، وقد يتخذ الضرر أشكااًل عدة غير الخسارة المالية حيث قد تلحق الخسارة 
لمخاطر  يعرضها  قد  مما  بها  المستثمرين  وثقة  ومصداقيتها  وسمعتها  المنشأة  بأداء 
متعددة، وفي ظل االعتراف المتزايد من قبل الجهات ومجالس اإلدارات ولجان التدقيق 
وأصحاب المصالح بدور التدقيق الداخلي الفعال في تنبيه أصحاب المصالح من خطر 
االحتيال/الغش ، فمن هذا المنطلق أصبح المدقق الداخلي مطالب بمساعدة المنشأة في 
الحد من خطر االحتيال/الغش من خالل فحص وتقييم أساليب الرقابة ودور المنشأة في 

إدارة خطر االحتيال/الغش ومدي فعاليتها وكفايتها.

أن إدارة التدقيق الداخلي في المنشآت لعبت دور هام في الكشف عن االختالسات وسوء 
بواسطة  اكتشافها  تم  التي  االحتيال/الغش  حاالت  أن  حيث  والفساد  األصول  استخدام 
المدققين الداخليين تمثل %16.5 مقابل %3.8 تم اكتشافها بواسطة المدققين الخارجيين 

من الحاالت التي تم اكتشافها في عام 2019

أهداف الدورة:
	wتعلم كيفية التدقيق على االنظمة واالجراءات في بيئتة التحول الرقمي
	w تمكين المشاركين من تحديد مخاطر تكنولوجيا المعلومات والضوابط

المناسبة إلدارتها
	w تعريف المشاركين على مفاهيم الغش والخطأ ومخاطرها وطرق كشفها

في مؤسسات االعمال
	w في CAATs تمكين المشاركين من استخدام برامج التدقيق المتخصصة

التدقيق وكشف المخالفات وحاالت الغش والخطأ
	w تمكين المشاركين من استخدام التحول الرقمي في ادارة نشاط التدقيق

الداخلي

المواضيع الرئيسية:
	w متطلبات تدقيق انظمة المعلومات حسب معايير التدقيق الداخلي حسب

IIA مؤسسة المدققين الداخليين
	wفي بيئة التحول الرقمي COSO الرقابة الداخلية حسب متطلبات اطار
	wمنهجيات التدقيق المبني على المخاطر لتكنولوجيا المعلومات
	wفحص وتقييم الضوابط الرقمية في بيئة االعمال باستخدام التقنيات الحديثة
	wالغش والفساد في بيئة التحول الرقمي
	wالتخطيط لكشف حاالت الغش والخطأ في اجراءات العمل
	w لكشف IDEA تطبيقات عملية في استخدام برنامج التدقيق العالمي

حاالت الغش والخطأ
	wإعداد تقارير التدقيق على تكنولوجيا المعلومات وحسب المتطلبات المهنية

الفئات المستهدفة:
	wالمدققين الماليين بإدارات التدقيق الداخلية بمنظمات األعمال ومساعديهم
	wمديري إدارات ورؤساء أقسام التدقيق والرقابة المالية
	wمديري إدارة المخاطر بمنظمات األعمال
	wالمدققين العاملين بالهيئات الرقابية الحكومية

آليات احلوكمة ومكافحة االحتيال المايل الداخيل:

	wمفهوم الفساد المال وصور االحتيال المالي
	wالفرق بين الغش والخطا واالحتيال المالي
	wآليات الحوكمة الداخلية
	wآليات الحوكمة الخارجية
	wتاثير االحتيال المالي على سمعه المؤسسات االقتصادية والحكومية

تصميم إدارات المراجعة الداخلية هبدف مكافحة االحتيال المايل:

	wموقع إدارة المراجعة الداخلية في الهيكل التنظيمي
	wاعداد اللوائح الداخلية الدارة المراجعة الداخلية
	wخطط كشف االحتيال المالي الداخلي
	wمسئوليات أعضاء إدارة المراجعة الداخلية في كشف االحتيال
	wصياغة تقارير المراجعة الداخلية عن وقائع االحتيال المالي

اسرتاتيجيات كشف االحتيال المايل الداخيل:

	wمواطن الضعف في نظم الرقابة الداخلية
	wتقييم السلطات والمسئوليات العاملين في كافة المستويات اإلدارية
	wتقارير تقييم األداء وكشف االحتيال المالي
	wطرق التعامل مع الوقائع المكتشفة

كشف االحتيال المايل الداخيل باستخدام الفحص التحلييل:

	wإجراءات الفحص التحليلي
	wماهية الفحص التحليلي
	wالتخطيط ألداء الفحص التحليلي لكشف االحتيال والخدع المالية
	wاختبارات الفحص التحليلي
	wفحص االنحرافات الهامة

استخدام مهنج العينات يف كشف وقائع االحتيال المايل الداخلية:

	wالمفاهيم المستخدمة فى أسلوب المعاينة
	wمداخل تنفيذ اختبارات التدقيق
	wتحديد حجم العينة
	wتحديد طرق اختيار مفردات العينة
	wتقييم نتائج العينة



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:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)كشف الغش واالحتيال وأساليب التحقيق للمراجعين الداخليين ®( 

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.


