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مقدمة :
واحدة من أهم مواهب احملاســب واملدقق
املالي هي الكشــف عن االحتيال ،حيث
عندما يتم حتديد اجلرائم املالية في أقرب
وقت ممكن ،ميكن التعامل معها بســرعة
وبأقل قدر ممكن من األضرار ،على النقيض
من ذلك ،عندما يتم الكشــف عن الغش
في مرحلة أكثــر تقدما ،قد يكون الضرر
الذي ال ميكن عكســه .وستحدد فعالية
تقنيات الكشــف عن الغش التي يعمل
بها املدقق مدى اكتشــاف اجلرائم املالية
بسرعة ودقة ،في حني أن عملية التعلم
مســتمرة في هذه املهنة الديناميكية،
ومعرفة العمل من تقنيات الكشف عن
االحتيال أمر حيوي لــكل من يبحث عن
البدء كمدقق مالي.
الهدف العام :
اكســاب املتدربني مهــارات حديثة في
كشف التزييف و التزوير في املعامالت.
األهداف التفصيلية :

7 7التعرف علي االخطاء وعدم الوقوع
فيها.
7 7الطرق احملاسبية للغش والتزوير.
7 7كيفية قياس اخملاطر.
7 7كيفية اجــراء عمليــة التدقيق
واكتشاف االخطاء والغش.
7 7كيفية التالعب في املســتندات
املالية.
 7 7صور للتالعب في االرقام.

موضوعات الحلقة :
遏 遏ما هو الفرق بني الغش واخلطأ.
遏 遏ما هو التزوير.
遏 遏ما هو الدليل االخالقي.
遏 遏ماهية الدليل العام للمؤسسة.
遏 遏اسباب الوقع في الغش.
遏 遏انواع الغش واخلطأ.
遏 遏ما هو اخلطأ االرتكابي.
遏 遏ما هي االخطاء الفنية.
遏 遏ما هو خطأ املكافاة.
遏 遏صور للمارسات احملاسبية اخلاطئة.
遏 遏التالعب في توقيت االعتراف بااليراد.
遏 遏تضخيم املبيعات بيرادات خدمات ما
بعد البيع.
遏 遏كيفية تسجيل ايرادات وهمية.
遏 遏تسجيل ايرادات بازيد من قيمتها.
遏 遏رسملة املصروفات لفترات الحقة.
遏 遏املغاالة في تقيم مخزون اخر املدة.
遏 遏عدم التســجيل النخفاض االصول
الدائم.
遏 遏التالعب في تقيم اصول املؤسسة.
遏 遏التالعب في مخصصات االندماج.
遏 遏صور املمارسات احملاســبية اخلاطئة
(الرشاوي ).
遏 遏صور املمارسات احملاسبية اخلطاء في
االفصاح.
遏 遏االخطاء في الدورة املستندية.
遏 遏كيفية اكتشاف االخطاء.
遏 遏اسس قياس اخملاطر.
遏 遏امثلة علي التالعب والغش.
遏 遏حالة عملية شــركة انرون للطاقة
(حالة عملية ).

الفئة المستهدفة :
9 9مســئولي ادارة الرقابة الداخلية في
اجلهاز اإلداري للدولة.
9 9مديري قسم احلوكمة والرقابة.
9 9احملاسبني.
9 9املدققني.
9 9املديرين املاليني.
مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) 20ســاعة تدريبيــة موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة المالية :
« « 200ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح
 3مشــاركني ســيتم منح مقعد
مجاني).
« «تشــتمل التكلفة أدبيــات احللقة
( كملف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعد نهاية احللقة
على شــهادة معتمــدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخص السيرة الذاتية:
أ .هيثم الروبي
!
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الخبرات العلمية:
 7 7مراجع مالي في الشركة العربية
!

المؤهالت العلمية و التدريبية:
 7 7حاصــل علــى ماجســتير من
جامعة حلوان تخصص محاسبة
و مراجعة
 7 7عضويــة معهد املستشــارين
املاليــن االمريكــي – الواليــات
املتحدة االمريكية.
 7 7دورة فــي احملاســبة اجلنائية من
جامعة ويست فرجينيا – الواليات
املتحدة االمريكية.
 7 7دورة فــي طرق البحــث العلمي
في العلوم االجتماعية – اجلامعة
االمريكية.
 7 7دورة في مبادئ التســويق – Shell
.Company
 7 7دورة في ادارة املشروعات – .PMP 5
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للصناعات الغذائية من –2007 / 11
 12/2008م.
 7 7محاســب قانوني فــي اجملموعة
املصرية لللمحاسبة واملراجعة من
12/2009.– 2009 /1م.
 7 7العمــل كمحاضــر فــي جامعة
حلوان كلية التجارة وادارة االعمال
وتقيــم دورات ) احملاســبة املالية –
احملاســبة االليكترونية – الهندسة
املالية ( خالل الفتــرة - 2009 / 12
2010 /12م.
 7 7العمل كمحاضــر في جامعة فان
هولنــد – هولندا خــال الفترة /4
 -11/2014-2012م.
 7 7العمل كمحاضر في املعهد العالي
للتكنولوجيا طنطــا خالل الفترة
 6/2015 – 11/2014م.
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