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® )IIA( المعايير الدولية الحديثة للمراجعة الداخلية

مقدمة

أصدر معهد المدققين الداخليين في الواليات المتحدة األمريكية معايير التدقيق الداخلي في عام 1978م،«وتضمنت مقدمة تلك المعايير قائمة بمسئوليات المدقق الداخلي باإلضافة إلى التعريف 
بمهنة التدقيق الداخلي والتعريف بأهمية هذه المعايير. وتم تقسيم هذه المعايير إلى خمسة أقسام رئيسية تغطي الجوانب المختلفة للتدقيق الداخلي.

ترتبط المهنة في أي نشاط بوضعه ومصداقيته، ولقد تطورت نظرة المجتمع االقتصادي لمهنة المراجعة الداخلية بدرجة كبيرة في السنوات األخيرة. وذلك يرجع أساساً إلى الجهود التي يبذلها 
ممارسو المهنة ومعهد المراجعين الداخليين للحفاظ على معايير عالية المستوى للمهنة والتأكيد على وضع المراجعة الداخلية كوظيفة إدارية رئيسية تساهم بدرجة كبيرة في إنجاح عمليات المنشآت 
وتحقيق أهدافها.ولقد تحمل معهد المراجعين في الواليات المتحدة عبء زيادة مستوى الممارسة العامة لمهنة المراجعة الداخلية.وفي نفس الوقت ، فان المنشآت المختلفة تتطلب مستوى عالي 
من المهنية من أقسام المراجعة الداخلية التابعة لها ،وهذا يتطلب ضرورة أن يكون ممارسو المهنة في تلك األقسام يتمتعون بمعايير شخصية عالية للسلوك واألداء حتى يتمكنوا من مقابلة ما هو 

متوقع من المهنة ككل ومن المنشآت التي يعملون فيها .

وسنقوم في هذا البرنامج التدريبي بتقديم شرح واستعراض للمواضيع التالية:

معايير المراجعة الداخلية. � 
أهمية المراجعة الداخلية. � 

واجبات المراجعة الداخلية. � 
مراجعة العمليات )التدقيق التشغيلي(. � 

أهداف الدورة التدريبية

تعريف المشاركين بأهمية نظم الرقابة والمراجعة الداخلية باعتبارها الوسيلة الرئيسية لحماية أصول وأموال المشروعات والوحدات والدوائر الحكومية والخاصة . � 

التعرف على اهمية كل من المراجعة الداخلية والرقابة والتدقيق الخارجي والفرق بينهما � 

تمكين المشاركين من الحكم على مدى سالمة ودقة نظم الرقابة الداخلية الطبقة بالدوائر والوحدات الحكومية والمنشآت التجارية � 

اكساب المشاركين القدرة على تصميم نظم الرقابة الداخلية داخل الوحدات والدوائر الحكومية والمنشآت التجارية � 

تمكين المشاركين من كيفية تطبيق اجراءات المراجعة الداخلية على عمليات وحسابات وقوائم الوحدات والدوائر الحكومية والمنشآت التجارية � 

تعريف المشاركين بدور ومسئولية مراجع الحسابات � 

الخارجي من فحص وتقييم نظم الرقابة والمراجعة الداخلية � 

المحاور الرئيسية

مفهوم وأهداف المراجعة � 

مفهوم نظم الرقابة الداخلية ومكوناتها ومقوماتها � 

المراجعة الداخلية : المفهوم واالهداف والمكونات � 

تنظيم ادارة المراجعة الداخلية � 

المراجعة الداخلية في ظل استخدام الحاسب اآللي � 

عالقة الرقابة الداخلية بالمراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية � 

طرق فحص نظم الرقابة الداخلية � 

معايير المراجعة الدولية � 
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® )IIA( المعايير الدولية الحديثة للمراجعة الداخلية

محتويات البرنامج:

الوحدة األولى : 

مفهوم واهمية المراجعة

تعريف المراجعة � 

فوائد المراجعة � 

أهداف المراجعة � 

الفرق بين المراجعة والمحاسبة � 

مستويات االداء المهني في المراجعة � 

أنواع المراجعة � 

الوحدة الثانية :

مفهوم الرقابة الداخلية ومقوماتها

األسباب التي ادت الى زيادة الحاجة الى الرقابة الداخلية � 

مفهوم الرقابة الداخلية � 

مكونات الرقابة الداخلية ووسائلها � 

أهداف الرقابة الداخلية � 

مقومات نظم الرقابة الداخلية الفعالة � 

الوحدة الثالثة :

مفهوم المراجعة الداخلية وأهدافها

تعريف المراجعة الداخلية � 

مكونات المراجعة الداخلية � 

تنظيم ادارة المراجعة الداخلية � 

المراجعة الداخلية في ظل استخدام الحاسب اآللي � 

الوحدة الرابعة :

عالقة الرقابة الداخلية بالمراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية

أهمية نظم الرقابة الداخلية للمراجع الخارجي � 

مسئولية مراجع الحسابات الخارجي عن نظم الرقابة الداخلية � 

عالقة الرقابة الداخلية بالمراجعة الداخلية � 

الوحدة الخامسة :

فحص نظم الرقابة الداخلية

دور المراجع الخارجي في فحص نظم الرقابة الداخلية � 

مراحل فحص نظم الرقابة الداخلية � 

طرق فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية � 

الوحدة السادسة :

الداخلية لعمليات المنشآت والوحدات والدوائر  نظم المراقبة والمراجعة 
الحكومية

نظم المراقبة واجراءات المراجعة الداخلية للمدفوعات والمقبوضات النقدية � 

نظم المراقبة واجراءات المراجعة الداخلية المشتريات والمبيعات االجله و مردوداتها � 

نظم المراقبة واجراءات المراجعة الداخلية المخازن � 

نظم المراقبة واجراءات المراجعة الداخلية لألصول الثابتة � 

نظم المراقبة واجراءات المراجعة الداخلية لألصول المتداولة � 

نظم المراقبة واجراءات المراجعة الداخلية لحقوق الملكية � 

تطبيقات عملية وورش عمل � 

الوحدة السابعة :

أهم معايير المراجعة الدولية ذات العالقة

التخطيط لعمليات المراجعة � 

دراسة وتقييم النظم المحاسبية والرقابة الداخلية المتعلقة بها � 

ادلة االثبات في المراجعة � 

الغش والخطأ � 

أثار التشغيل االلكتروني للبيانات على دراسة وتقييم النظم المحاسبية الداخلية � 

أعمال المراجعة � 

االهمية النسبية ومخاطر المراجعة � 
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نمـــــوذج الت�سجيــــــل

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

Mount Pleasant 109
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  9.00 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c 2900 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

)Overseas( ،3500 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد c

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ار�شال الفاتورة كما يلى:

.............................: الإدارة  الوظيفة:...................................   ................................. الم�شوؤول:  ال�شخ�ص  اإ�شم 

..............................: الفاك�ص:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... الموؤ�ش�شة: 
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

)®  )IIA( المعايير الدولية الحديثة للمراجعة الداخلية(..........................  : التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك : ................................................................................................................................

...............................  : الإدارة   ...................................... الوظيفة:   ....................................... الموؤ�ش�شة: 

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

رقم الهاتف: ............................. الفاك�ص : ................................ البريد الإلكتروني: .......................................

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: 


