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المحتويات األساسية:

مقدمة:

مهارات كشف االحتيال الشامل والتحقيق لمراجعي الحسابات الداخليين  , تساعد هذه 
التحقيق، وتعلمك كيفية مساعدة مؤسستك  التدريبية على تحسين مهاراتك في  الدورة 
ورشة  تركز  االحتيال.  عن  الكشف  عملية  وتحسين  االحتيال،  تحدي  مواجهة  في 
الكشف عن االحتيال والتحقيق.  تقنيات  للغاية هذه بشكل خاص على  التفاعلية  العمل 
سيدرس المشاركون اكتشاف االحتيال، ويتعلمون أساليب التحقيق، ويتقنون كيفية دمج 
التدقيق الروتينية، ويطورون أساليب واستراتيجيات  الكشف عن االحتيال في أنشطة 
لمساعدة أقسامهم في مكافحة االحتيال من خالل الممارسات العملية، وأمثلة الحاالت، 
والمناقشات الميسرة. بعد إكمال هذه الدورة التدريبية، سيكون بإمكان المتعلمين إجراء 
تحقيق مهني وسري مع مهارات وتوثيق حول اإلبالغ عن االحتيال. سيطور المتعلمون 
وقائية  كتقنية  التدقيق  في  مشاركة  أي  مع  التعامل  عند  للتفكير  قضائية  علمية  طريقة 

الكتشاف االحتيال تم اختبارها ميدانًيا.

أهداف الدورة:

التدقيق �	 مجال  في  القضائية  المحاسبة  تطبيقات  في  المشاركين  مهارات  صقل 

والمراجعة المالية بهدف كشف االحتيال المالي والحد من حدوثه.

التطبيق العملي ألحدث األساليب العلمية والعملية في مجال التدقيق والرقابة المالية.�	

تشخيص ودراسة ومناقشة المشكالت العملية للتدقيق والرقابة الداخلية.�	

الفئات المستهدفة:

المدققين الماليين بإدارات التدقيق الداخلية بمنظمات األعمال ومساعديهم�	

مديري إدارات ورؤساء أقسام التدقيق والرقابة المالية�	

مديري إدارة المخاطر بمنظمات األعمال�	

المدققين العاملين بالهيئات الرقابية الحكومية�	

استراتيجيات كشف االحتيال المالي الداخلي:

مواطن الضعف في نظم الرقابة الداخلية�	
تقييم السلطات والمسئوليات العاملين في كافة المستويات �	

اإلدارية
تقارير تقييم األداء وكشف االحتيال المالي�	
طرق التعامل مع الوقائع المكتشفة�	

آليات الحوكمة ومكافحة الغش المالي:

مفهوم الفساد المال وصور الغش)االحتيال( المالي�	
الفرق بين الغش والخطأ واالحتيال المالي�	
آليات الحوكمة الداخلية�	
آليات الحوكمة الخارجية�	
تاثير االحتيال المالي على سمعه المؤسسات االقتصادية �	

والحكومية

دور المحاسبة القضائية في كشف االحتيال المالي:

مفهوم واهداف المحاسبة القضائية�	
مجاالت وخدمات المحاسبة القضائية�	
أساليب المحاسبة القضائية�	
إجراءات المحاسبة القضائية�	
اليات تطبيق المحاسبة القضائية�	
مراحل المحاسبة القضائية�	

تقنيات ومقومات المحاسبة القضائية:

تقنيات المحاسبة القضائية�	
قانون بنفورد�	
التدقيق بمساعدة الحاسب�	
التنقيب عن البيانات�	
تحليل النسب والمؤشرات�	
استخدام نظرية الحجم النسبي�	
مقومات المحاسبة القضائية�	
التأهيل العلمي�	
المهارات والقدرات والمعارف�	
االستقاللية�	
التدريب�	
المقومات البيئية�	

تصميم واعداد برامج مكافحة االختيال والفساد بالوحدات 
الحكومية:

مسئولية واهداف وأسس صياغة برنامج مكافحة الفساد�	
مدونة السلوك الوظيفي لمكافحة الفساد�	
اليات اإلبالغ عن الفساد المالية واإلداري�	
الية التحقيق في ادعاءات الفساد والوقائع المكتشفة�	
هيكل اإلجراءات التصويبية لمكافحة الفساد�	
هيكل العقوبات على المدانين في وقائع الفساد�	
نظم االتصال والتدريب للعاملين على مكافحة الفساد�	

دور إدارة المراجعة في مكافحة االحتيال والفساد:

الداخلية )االنشاء – األعضاء - طبيعة �	 المراجعة  إدارة 

المهام – التبعية(

دليل الممارسات الصادر عن IIA - البرنامج المتكامل �	

لمكافحة الفساد والرشوة

الداخلية �	 المراجعة  إدارات  سلطات ومسئوليات أعضاء 

في مكافحة الفساد

مكونات خطة المراجعة الداخلية في تقييم برنامج مكافحة 

االحتيال والفساد:

تقييم توجه اإلدارة العليا وتقييم المخاطر�	

تقييم السياسات واإلجراءات وتقييم االتصال والتدريب�	

تقييم سياسات المتابعة وتقييم التحقيقات والتقارير�	

تقييم تنفيذ العقوبات�	

صياغة 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:

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 :........................)منع االحتيال واكتشافه والتحقيق فيه ®( 

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.


