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المحتويات األساسية:

مقدمة:
ومفهوم  لتعريف  مفصاًل  وصفاً  للمشاركين  التفاعلية  العمل  ورشة  الدورة  هذه  توفر 
التي  األساسية  الطريقة  المشاركون  وسيدرس  العملية.  وتطبيقاتها  القضائية  المحاسبة 
وتنفيذ  االحتيال  التحقيق في ضوابط  لمنظماتهم من خالل  قيمة  بخلق  للمهنيين  تسمح 
تحليل البيانات والمحاسبة القضائية. كما سيتعلمون كيفية تنفيذ تدابير مكافحة االحتيال 
للتخفيف من مخاطر االحتيال. وستوفر الدورة التدريبية للمشاركين المعرفة لمساعدتهم 
استخدام  من  ستمكنهم  كما  عنها.  واإلبالغ  المشروعة  غير  المعامالت  اكتشاف  على 
برنامج إكسل بكفاءة لتحديد المعلومات والبيانات المخادعة التي تتطلب تحقيق واسع 
النطاق حول االحتيال. وأخيرا، سوف يكتسب المتعلمون مهارات عملية في استخدام 
البيانات،  واختبار  المخالفات،  الكتشاف  واإلحصائية،  القضائية  المحاسبة  تقنيات 

وإجراء تحليل البيانات.

أهداف الدورة:
	w صقل مهارات المشاركين في تطبيقات المحاسبة القضائية في مجال التدقيق

والمراجعة المالية بهدف كشف االحتيال المالي والحد من حدوثه
	w التطبيق العملي ألحدث األساليب العلمية والعملية في مجال التدقيق والرقابة

المالية
	wتشخيص ودراسة ومناقشة المشكالت العملية للتدقيق والرقابة الداخلية

اسرتاتيجيات كشف االحتيال المايل الداخيل:

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

آليات احلوكمة ومكافحة الغش المايل:

	wمفهوم الفساد المال وصور الغش)االحتيال( المالي
	w الفرق بين الغش والخطأ واالحتيال المالي
	w آليات الحوكمة الداخلية
	w آليات الحوكمة الخارجية
	wتاثير االحتيال المالي على سمعه المؤسسات االقتصادية والحكومية

دور المحاسبة القضائية يف كشف االحتيال المايل:

	w مفهوم واهداف المحاسبة القضائية
	wمجاالت وخدمات المحاسبة القضائية
	wأساليب المحاسبة القضائية
	wإجراءات المحاسبة القضائية
	wاليات تطبيق المحاسبة القضائية
	wمراحل المحاسبة القضائية

تقنيات ومقومات المحاسبة القضائية:

	w تقنيات المحاسبة القضائية
	w قانون بنفورد
	w التدقيق بمساعدة الحاسب
	w التنقيب عن البيانات
	w تحليل النسب والمؤشرات
	wاستخدام نظرية الحجم النسبي

مقومات المحاسبة القضائية:

	w التأهيل العلمي
	w المهارات والقدرات والمعارف
	w االستقاللية
	wالتدريب
	wالمقومات البيئية

تصميم واعداد براجم مكافحة االختيال والفاسد بالوحدات احلكومية:

	wمسئولية واهداف وأسس صياغة برنامج مكافحة الفساد
	wمدونة السلوك الوظيفي لمكافحة الفساد
	w اليات اإلبالغ عن الفساد المالية واإلداري
	wالية التحقيق في ادعاءات الفساد والوقائع المكتشفة
	w هيكل اإلجراءات التصويبية لمكافحة الفساد
	wهيكل العقوبات على المدانين في وقائع الفساد
	wنظم االتصال والتدريب للعاملين على مكافحة الفساد

دور إدارة المراجعة يف مكافحة االحتيال والفاسد:

	w)إدارة المراجعة الداخلية )االنشاء – األعضاء - طبيعة المهام – التبعية
	wالبرنامج المتكامل لمكافحة الفساد والرشوة - IIA دليل الممارسات الصادر عن
	wسلطات ومسئوليات أعضاء إدارات المراجعة الداخلية في مكافحة الفساد

مكونات خطة المراجعة الداخلية يف تقييم برناجم مكافحة االحتيال 
والفاسد:

	wتقييم توجه اإلدارة العليا وتقييم المخاطر
	wتقييم السياسات واإلجراءات وتقييم االتصال والتدريب
	wتقييم سياسات المتابعة وتقييم التحقيقات والتقارير
	wتقييم تنفيذ العقوبات
	wصياغة تقارير المراجعة الداخلية عن مكافحة الفساد



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 :........................)أساسيات المحاسبة القضائية ومراقبة االحتيال ®( 

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.


