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المقدمة:
تستحوذ معامالت المشتريات على النصيب األكبر من وقائع الفساد حسبما تشير تقارير منظمة الشفافية الدولية، ومن ثم يحتاج المراجعين الداخليين بذل المزيد من الجهود المهنية 
لكشف االحتيال )الغش( والفساد في صفقات الشراء خالل كافة مراحلها، وتهدف شركة يوروماتك من تقديم برنامج " تدقيق المشتريات وأنظمة منع وكشف االحتيال والفساد" إلى 

.IIA دعم المراجعين الداخليين في الوحدات الحكومية والخاصة باحدث استراتيجيات مكافحة االحتيال والفساد وفق متطلبات معهد المراجعين الداخليين

اهداف البرنامج:
	wصقل مهارات المشاركين في مجال التدقيق والمراجعة المالية على معامالت المشتريات
	wالتطبيق العملي ألحدث األساليب العلمية والعملية في مجال التدقيق والرقابة المالية  على المشتريات
	wتشخيص ودراسة ومناقشة المشكالت العملية للتدقيق والرقابة الداخلية

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

المحتويات الرئيسية

اكتاشف االخطاء والغش المايل يف ضوء معايري المراجعة:

	w2004 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام

	w في تطوير منهنة المراجعة IFAC دور اإلتحاد الدولي للمحاسبين

	wالتحديات التي تواجه مهنة التدقيق بعد صدور معايير المراجعة الدولية

تصميم إدارات المراجعة الداخلية هبدف مكافحة االحتيال المايل يف 

المشرتيات:

	w موقع إدارة المراجعة الداخلية في الهيكل التنظيمي

	w اعداد اللوائح الداخلية الدارة المراجعة الداخلية

	wخطط كشف االحتيال المالي الداخلي في المشتريات

	w مسئوليات أعضاء إدارة المراجعة الداخلية في كشف االحتيال

	wصياغة تقارير المراجعة الداخلية عن وقائع االحتيال المالي

اسرتاتيجيات كشف االحتيال المايل الداخيل يف المشرتيات:

	wمواطن الضعف في نظم الرقابة الداخلية على المشتريات

	wتقييم السلطات والمسئوليات العاملين في كافة المستويات اإلدارية

	wتقارير تقييم األداء وكشف االحتيال المالي في المشتريات

	wطرق التعامل مع الوقائع المكتشفة

برناجم المراجعة الداخلية يف مكافحة االحتيال والفاسد:

	w)توجه اإلدارة العليا)هيكل الحوكمة
	wتقييم المخاطر
	wالسياسات واإلجراءات
	wاالتصال والتدريب
	wالمتابعة
	wالتحقيقات والتقارير
	wتنفيذ العقوبات

كشف االحتيال المايل الداخيل يف المشرتيات باستخدام الفحص 
التحلييل:

	w إجراءات 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:

	w المفاهيم المستخدمة فى أسلوب المعاينة
	w مداخل تنفيذ اختبارات التدقيق
	wتحديد حجم العينة
	w تحديد 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 :........................)تدقيق المشتريات وأنظمة منع وكشف االحتيال والفساد ( 

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.


