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مقدمة:

 االحتيال، مشكلة منتشرة لها عواقب وخيمة على األفراد والمنظمات والمجتمع.   في دورة الشهادة هذه، سوف تشحذ فهمك السس االحتيال  والغش المالي، وستقوم بتحليل نقدي 

للمواقف التي تسمح بحدوث االحتيال.  و سوف تستكشف مجموعة من الطرق لمنع وكشف والتحقيق في االحتيال المرتكب ضد المنظمات واألفراد.   برنامج الشهادة هذا عبارة عن 

تدريب متقدم يتضمن  من ست وحدات حول إطار إدارة مخاطر االحتيال، والذي تستخدمه الشركة لتحقيق أهداف الشركة مع ضمان منع االحتيال واكتشافه. يغطي هذا البرنامج 

أيضا األفكار المتعلقة باالحتيال، وفئات االحتيال، وأطر إدارة مخاطر االحتيال، وتقنيات تجنب االحتيال واكتشافه والتحقيق فيه. عند االنتهاء من هذه الدورة ، سيعمل برنامج 

الشهادة هذا بشكل أساسي على تحسين معرفتك ويمنحك فهما كامال لهذا الموضوع الحيوي والمهم.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 اكتساب المعرفة ذات الصلة حول االحتيال وأنواع االحتيال والمحتالين المختلفين وردع االحتيال والكشف وتكلفة عمليات االحتيال وعملية التحقيق في االحتيال�	

 التعرف على ماهية االحتيال وفهم أمثلة على األنشطة االحتيالية�	

 تعرف على المفاهيم األساسية المختلفة المتعلقة بالمحتالين�	

 فهم المفاهيم األساسية المتعلقة بتحديد االحتيال وردعه واكتشافه�	

 التعرف على المفاهيم األساسية المختلفة المتعلقة بعملية التحقيق في االحتيال والتقنيات المختلفة المستخدمة للتحقيق في االحتيال�	

 فهم عملية التحقيق في االحتيال بأكملها من التخطيط إلى اإلبالغ�	

المنهجية:

ُصممت هذه الدورة بحيث تتخذ طابعاً تفاعلياً من خالل مزيج من المحاضرات ونماذج محاكاة دراسات الحالة والحلقات النقاشية. والعروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار 

والمشاركون وتمارين لعب األدوار ، كما تحتوي الدورة على عدد من التدريبات العملية والمناقشات الجماعية.

الفئات المستهدفة:

مديري إدارات ورؤساء أقسام  المالية والتدقيق والرقابة المالية

مديري إدارة المخاطر بمنظمات األعمال

المهنيين الذين يرغبون في اكتساب وإظهار المعرفة المتخصصة في الكشف عن االحتيال والتحقيق فيه. 

المحترفون الذين يرغبون في زيادة قيمتهم من خالل فهم أفضل لكيفية اكتشاف عمليات االحتيال ومتطلبات التحقيق في األنشطة االحتيالية. 

المهنيين الذين يرغبون في بناء معرفة شاملة حول مختلف جوانب مجال االحتيال. 



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

 شهادة في أسس كشف االحتيال والتحقيق فيه 

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

المحتويات األساسية:

نظرة عامة عىل االحتيال وإدارة المخاطر :

 ما هو االحتيال – مداه �	

 ما هو حجم المشكلة؟ �	

 لماذا يتم ارتكاب االحتيال؟ �	

 أنواع مختلفة من مخططات االحتيال �	

 تأثير االحتيال على المنظمة �	

 دراسة حاالت - حالة احتيال واقعية حدثت في مؤسسة �	

فهم المحتالني والسلوك االحتيايل :

 لماذا فهم المحتالين مهم؟ �	

 مثلث االحتيال - الوضع السلوكي الرئيسي �	

 دوافع المحتالين - تحديث مثلث االحتيال �	

 تصنيف المحتالين �	

 الملف الشخصي للمحتال �	

 دوافع المحتالين - منظور األعمال�	

حتديد االحتيال واكتاشفه :

 عامل الردع �	

 كشف االحتيال �	

 طرق كشف االحتيال �	

 مؤشرات االحتيال �	

 دور التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي �	

دراسة حاالت عملية وتطبيقية�	

اسرتاتيجيات كشف االحتيال المايل الداخيل:

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�	

مكافحة ومنع االحتيال :

 نظرة عامة على الضوابط الداخلية �	

 دور التدقيق في منع االحتيال واكتشافه �	

 المراجعة الخارجية للحسابات �	

 التدقيق الداخلي�	

 ضوابط منع االحتيال �	

 الجوانب الرئيسية للوقاية - الضوابط العامة �	

 الضوابط الرئيسية لمنع االحتيال �	

إطار تقييم خماطر االحتيال :

 نظرة عامة إطار تقييم مخاطر االحتيال المكون من 7 خطوات �	

 الخطوة 1: تحديد مخاطر ومخططات االحتيال الكامنة المحتملة �	

 الخطوة 2: تقييم احتمالية تحديد مخاطر االحتيال الكامنة �	

 الخطوة 3: تقييم تأثير مخاطر االحتيال الكامنة المحددة �	

 الخطوة 4: تقييم األشخاص واألقسام األكثر عرضة الرتكاب االحتيال �	

 الخطوة 5: تحديد وتعيين الضوابط الحالية لمخاطر االحتيال ذات الصلة �	

 الخطوة 6: تقييم ما إذا كانت عناصر التحكم المحددة تعمل بفعالية وكفاءة �	

 الخطوة 7: تحديد وتقييم واالستجابة لمخاطر االحتيال المتبقية التي يجب تخفيفها �	

عملية وتقنيات التحقيق يف االحتيال :

 عملية التحقيق في االحتيال �	

 التعامل مع االدعاءات األولية أو مؤشرات االحتيال �	

 تصميم وتخطيط التحقيق في االحتيال �	

 جمع األدلة �	

 مراجعة األدلة �	

 أدوات التحقيق واالحتيال �	

 الخاتمة واإلبالغ �	



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

) شهادة في أسس كشف االحتيال والتحقيق فيه (

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


