
الملف التعريفي لدورة 
دور المراجع الداخلي 

في ردع و اكتشاف االحتيال



 تعد ظاهرة االحتيال او الغش و الفساد المالي ظاهرة موجودة منذ عشرات السنين ولكنها 
اصبحت متفشية، وماتتعارض له الوحدات االقتصادية في القطاع العام و الخاص في العقود 
االخيرة اصبح مقلق بسبب االنهيارات و الخسائر المالية الكبيرة التي تتعرض لها هذه الكيانات 
( صمام  بعتباره  الداخلي  المراجع  دور  الداخلي ممثال في  التدقيق  اهمية  زادت  يوم،  كل  في 

االمان ) لالدارة العليا ويتم وصفه احيانا بعيون االدارة وذراعها االيمن.
بصورة  طبقت  قد  االدارة  قبل  من  الموضوعة  االجراءات  و  السياسات  أن  من  للتأكد  وذلك 
أهدافها  تحقيق  على  االدارة  جدًا في مساعدت  الداخلي مهم  المدقق  دور  ان  كما  صحيحة، 
تحقيق  أي   ( قائية  و  خدمات   ) المخاطر  إدارة  فعالية  تحسين  خالل  من  المرسومة  والخطط 
الحماية الكاملة لالصول و الممتلكات من السرقة أو االختالس أو الهدر (اإلسراف) و الحد من 

وقوع الخطا المقصود ( االحتيال ) أو غير المقصود.
يعاني الكثير من المراجعين الداخليين من القصور  بتمتعهم بقدر  أوفر من المعرفة والمهارات 

حول طبيعة وحدود مسئوليته عن مهمة مكافحة الفساد المالي، و اكتشافه، و ردعه. 
الداخلية تعتبر نظاًما معقًدا بعض االحيان النه يتضمن تعاون  الضوابط  أن  الى  والسبب يعود 
المخاطر  إدارة  وموظفي  والخارجيين  الداخليين  والمدققين  التدقيق  ولجنة  اإلدارة  مجلس 

والمحققين وموظفي العمليات وغيرهم. 
والمكونات  الوقائية  الضوابط  في  الرئيسية  األدوار  على  نتعرف  سوف   الدورة  هذه  في 
و  االحتيال  ردع  كيفية  الداخلية  الضوابط  في  المتأصلة  والقيود  الداخلية  للرقابة  األساسية 

اكتشافه و ماهي المسئولية التي تقع على عاتق المدقق الداخلي  وغير ذلك الكثير.

مقدمة عن الدورة
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موظفي اإلدارات التالية في القطاع العام والخاص : 
- (المراجعة الداخلية، المخاطر، االلتزام، وحدة غسيل األموال، االحتيال ومكافحة الفساد )

- مدراء وحدة التدقيق 
- مساعدوا وحدة التدقيق  

-الموظفون في ادارات كفائة االنفاق 
-الموظفون في اقسام المشاريع و  المناقصات و المشتريات الحكومية.

- المهتمين بمكافحة االحتيال والكشف عن الفساد .

المستهدفون من الدورة



الفهم الجيد لمخاطر االحتيال وآثاره على بيئة الرقابة.
التعرف على أنواع التدقيق الداخلي.

التعرف على صور الفساد المالي و الغش األكثر  ممارسة  في الكيانات االقتصادية. 
المعرفة باألدوار  والمسؤوليات الرئيسية للرقابة الداخلية.

التعرف على نموذج الرقابة الداخلية لتقليل مخاطر  وقوع االحتيال.
التعرف على السمات و الخصائص الفنية للغش و االحتيال التي يجب على المراجع الداخلي 

معرفتها.
القدرة على تحديد االخطاء و أنواعها و أسباب حدوثها والفرق بين الخطاء المتعمد و الغير  

متعمد.
و  لالصوال  الحماية  لتوفير  الداخلي  المدقق  يضعها  أن  يجب  التي  االجراءات  على  التعرف 

ممتلكات المنظمة من السرقة أو االختالس.
اخذ تصور واضح عن كيفية ردع االحتيال. 

التعرف على أكثر المعوقات التي تعيق دور المراجعة الداخلية في مكافحة الفساد.
التعرف على امكانيات المدقق الداخلي في كشف االحتيال ( من خالل الحاالت العملية ).

الهدف العام للدورة

أهمية الدورة

بنهاية هذا البرنامج التدريبي سيكون المتدرب قادرًا على:

األهداف التفصيلية للدورة  

تهدف هذه الدورة الى اكساب المشاركين في  التعريف على دور  وظيفة المراجعة الداخلية في 
مكافحة الفسادى المالي  و االختالس،  و ماهي دور المراجعة الداخلية في  تقليل المخاطر في 

ردع االحتيال ؟ وكيف يمكن تفعيل هذا الدور؟

- تكمن أهمية هذه الدورة في أنها تتوافق مع خطة الدولة االستراتيجية و رؤية ٢٠٣٠ في دعم 
الشفافية بالوحدات بالقطاع العام والخاص  ورفع كفائة العاملين في هذه الوحدات (المراجعة 
استمرارية  بضمان  وصلتها  الداخلية  الحوكمة  آليات  كأحد  ملحه،  ضرورة  شبه  أصبح  الداخلية) 

الكيانات االقتصادية من اإلفالس واإلنهيار .
المراجع  يشغلها  التي  والمجتمعية  المهنية  المسولية  من  الدورة  هذه  أهمية  تكمن  ايضا   -
الداخلي  بصفة عامة في منظومة العمل المجتمعي والتي تجعله مسئول مع مجلس اإلدارة 
عن حماية حقوق أصحاب المصالح ( المال العام و حقوق مالك الشركات في القطاع الخاص ).
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محتوى الدورة

يقسم هذا البرنامج إلى عدة وحدات رئيسية هي :

الوحدة األولى: 

العالقة بين التدقيق الداخلي و الخارجي \ الفرق بينهما في المهام ال كتشاف االحتيال .

المعايير التي تحكمه ممارسة مهنى المراجع الداخلي 

مهام المراجعة الداخلية في المجال المالي المحاسبي

مهام المراجعة الداخلية في المجال االداري (التشغيلي)

 Code -of ethics - مبادئ واخالقيات مهنة التدقيق الداخلي

لماذا تعتبر الضوابط الوقائية مهمة

مخاطر االحتيال وآثاره على بيئة الرقابة

انواع التدقيق الداخلي 

صور الفساد المالي و الغش األكثر ممارسة 

األدوار والمسؤوليات الرئيسية للرقابة الداخلية

 نموذج الرقابة الداخلية لتقليل مخاطر االحتيال

الوحدة الثانية: طبيعة دور المراجعة الداخلية في مكافحة والحد من الفساد

01

02
الحد من الغش و االحتيال وفق معايير التدقيق الداخلي الدولية.

انواع الغش و االحتيال المالي التي يجب على المراجع الداخلي التعرف عليها :

احتيال العاملين 

احتيال وغش االدارة 

ثالث حاالت عملية  احتيال و اختالس تم اكتشافها بواسطة التدقيق الداخلي،

 كل منها أدى إلى مقاضاة جنائية.

     سوف تكتشف ما حدث

     ماهي الفرص الموجودة ( القصور )التي سمحت بحدوث االحتيال

     كيف كان سلوك المحتال المرتبط به بهذا الحالة االحتيالية  

     النتيجة النهائية وكيف تم اكتشاف كل عملية احتيال والتحقيق فيها وحلها                                                                                     
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دور المراجع الداخلي في تقييم كفاءة وفاعلية برامج مكافحة الفساد

وضع متطلبات لرفع كفاءة المراجع الداخلي في مكافحة الفساد

معوقات دور المراجعة الداخلية في مكافحة الفساد

كيف يتمير المراجع الداخلي  في مكافحة الفساد

متطلبات مقترحة لتفعيل دور المراجعة الداخلية في مكافحة الفساد

مسوولية المدقق الداخلي في الحد من الغش و االحتيال وفق معايير التدقيق الداخلية : 

( 3 CASE STUDY ) الوحدة الثالثة: حاالت عملية

ثالث حاالت عملية  احتيال و اختالس تم اكتشافها بواسطة التدقيق الداخلي،

 كل منها أدى إلى مقاضاة جنائية.

     سوف تكتشف ما حدث

     ماهي الفرص الموجودة ( القصور )التي سمحت بحدوث االحتيال

     كيف كان سلوك المحتال المرتبط به بهذا الحالة االحتيالية  

     النتيجة النهائية وكيف تم اكتشاف كل عملية احتيال والتحقيق فيها وحلها                                                                                     

03
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السمات و الخصائص الفنية للغش و االحتيال التي يجب على المراجع الداخلي معرفتها:

مفهوم الخطأ و تعريفه في مهنة المراجعة الداخلية

اسباب ارتكاب االخطاء في مهنة المراجعة الداخلية 

انواع االخطاء في مهنة المراجعة الداخلية (اخطاء عمدية \غير عمدية \اخطاء ارتكابية

 \اخطاء فنية \اخطاء معوضة.

مواطن الخطاء و الغش و مكان و قوعها مواقع في مهنة التدقيق الداخلي.

 العناصر االساسية إلحتيال المالي في وحدات المراجعة الداخلية 

الظغط و الدافع و الفرص

كيفية و امكانية اخفاء االحتيال و الغش 

امكانية الغش من خالل التواطؤ (داخليا و خارجيا )

كيف يمكن ان يتحول الخطاء الى غش و احتيال   



المدرب: د.محمد الزهراني
اكاديمي، مستشار مالي، مدرب في مجال المال واألعمال

متخصص في المحاسبة القضائية و االحتيالية - مكافحة غسل األموال
-  مخاطر اإلدارة ومنع وقوع اإلحتيال

-  PHD الدكتوراه في المحاسبة القضائية و االحتيالية \ الواليات 
المتحدة االمريكية 

- ماجستير  المحاسبة و نظم المعلومات \ الواليات المتحدة االمريكية 
- دبلوم عالي في المخاطر ومكافحة غسل االموال \ الواليات المتحدة 

االمريكية
- دبلوم عالي في تقييم المنشات االقتصادية \ الواليات المتحدة 

االمريكية
-١٣ سنة خبرة عملية بين التدريب و الممارسة العملية في عدة قطاعات 

في المملكة العربية السعودية و الواليات المتحدة االمريكية 
-حاصل على العديد من الشهادات المهنية و عضوا في العديد من 

الجمعيات المهنية  المتخصصة
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عدد الساعات : 8 ساعة تدريبية                          عدد األيام : يومين

 نظام العمل في الدورة التدريبية:

شرح
مناقشات

(Case study) حاالت عملية

التغذية المرجعية:

يقوم المدرب بشرح النقاط الحاكمة في نهاية المحاضرة
"اليوم التدريبي" فشارك بجدية للتأكد من اكتسابك للمعارف

والمهارات المرتبطة

نظام الدورة التدريبية
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