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المقدمة:
يتمثل الدور التقليدي للمراجع الداخلي في التأكد من وجود نظام رقابة داخلية يعمل بكفاءة 
الواجبة  للعناية  بذله  إطار  في  وذلك  واالحتيال،  الغش  لكشف  والسعي  الوقت.   طوال 
خالل أداءه لعمله.  هذه الدور لم يُعد مالئمًا في ظل التغييرات المتالحقة في بيئة النشاط 
االقتصادي، والتطورات التكنولوجية، وثورة االتصاالت التي تولد عنها ظهور وانتشار 
التجارة اإلليكترونية، وإمكانية تبادل المعلومات على نطاق دولي بشكل واسع وسريع.  
وهو ما دفع الجمعيات المهنية للمراجعة الداخلية والباحثين والمراجعين الداخليين لتطوير 
وتوسيع نطاق عمل المراجعة الداخلية بما يتالءم مع هذه المستجدات، ويفي باالحتياجات 

اإلدارية المتزايدة والمتطورة لمعلومات أكثر دقة تساعد في دعم اتخاذ القرار.

إلى  يهدف  كنظام  الداخلية  للمراجعة  الحالية  النظرة  تغيير  ضرورة  يتطلب  ما  وهو 
االختبارات  خالل  من   – المالية  المعلومات  وفحص  الداخلية،  الرقابة  هيكل  مراجعة 
التفصيلية للصفقات والموازنات واإلجراءات يتولى تنفيذه مراجع داخلي ينظر إليه غالبًا 
من  بالنشاط،  المرتبطة  لألطراف  القيمة  تعظيم  إلى  يسعى  نظام  إلى    - شرطة  كرجل 
خالل المساهمة في تحسين األداء وخفض التكلفة، والعمل مع اإلدارة لتحقيق األهداف 
الداخلية نحو  المراجعة  للوحدة االقتصادية .وهو ما حرك نطاق وأهداف  اإلستراتيجية 
بمختلف  المخاطر  إدارة  في  والمساهمة  التشغيلية،  العمليات  وفاعلية  كفاءة  مراجعة 
أنواعها، والعمل كمستشار داخلي يسعى لتوفير المعلومات التي تدعم قدرة اإلدارة على 

اتخاذ القرار

اهداف البرنامج:

التعريف بالمهارات المتقدمة فى تدقيق ومراجعة الحسابات المالية فى ضوء إرشادات  �

ومعايير المراجعة الداخلية والدولية

تطبيقها  � وكيفية  والغش  األخطاء  لكشف  المتقدمة  باالستراتيجيات  المشاركين  تزويد 

فى الواقع العملى

إكساب المشاركين مهارة تصميم و فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية المطبق فى  �

المؤسسة

تزويد المشاركين باالتجاهات الحديثة فى مراجعة الحسابات الختامية الحكومية وفق  �

فى ضوء  العملى  الواقع  فى  تطبيقها  وكيفية   ، واالمريكية  الدولية  الحديثة  المعايير 

إرشادات األجهزة والدواوين الرقابية والمحاسبية الحكومية

إكساب المشاركين مهارة فحص وتقييم نظم الضبط الداخلى المطبقة فى المؤسسات  �

بكافة تنظيماتها وأشكالها

وعناصر  � الداخلية  المراجعة  تنظم  التى  الحديثة  الدولية  بالمعايير  المشاركين  تزويد 

تقييم جودة المراجعة وجودة أداء المراجع الداخلى

الوحدة األولى :
استراتيجيات التدقيق فى ضوء معايير التدقيق الدولية

اصدارها  � وجهة  الدولية  التدقيق  بمعايير  التعريف 
واسباب االلتزام بها

تدقيق  � تحكم  التى  الدولية  المعايير  الهم  عرض 
ومراجعة الحسابات المالية

هدف ونطاق مراجعة القوائم المالية �
المبادئ األساسية التى تحكم عمليات المراجعة �
أوراق واجراءات التحضير لعملية المراجعة �
الوسائل الفنية الالزمة لتنفيذ عملية المراجعة �
المراجعة الحكومية �
تقرير المراجع عن القوائم المالية �

الوحدة الثانية :
االستراتيجيات المتقدمة فى المراجعة الداخلية

نطاق المراجعة الداخلية �
المراجعة المالية �
مراجعة النظم والسياسات والخطط �
فحص نظام الرقابة الداخلية  �
مراحعة العمليات �
مراجعة الكفاءة والفعالية فى األداء �
مراجعة الجودة �
معايير األداء المهنى للمراجعة الداخلية �
تنفيذ عملية المراجعة الداخلية للعمليات الحكومية �

  الوحدة الثالثة :
المفاهيم الحديثة للرقابة المالية الداخلية

التطور الحديث فى مفهوم الرقابة الداخلية �
هيكل نظام الرقابة الداخلية الحديث �
معايير فعالية هيكل الرقابة الداخلية �
الرقابة  � منظومة  فى  الداخلية  المراجعة  إدارة  دور 

الداخلية الحديثة
تصميم نظم الرقابة المالية للعمليات المختلفة �

الوحدة الرابعة :
والضبط  الرقابة  نظم  وتقييم  تصميم  استراتيجيات 

الداخلي للعمليات الحكومية

أهداف نظم الضبط الداخلي وعالقتها بمنع واكتشاف  �
الغش والخطأ

مقومات نظام الضبط الداخلي �
والصندوق  � النقدية  للعمليات  الداخلي  الضبط  نظام 

)متحصالت ومدفوعات(
نظام الضبط الداخلي للمشتريات والمخازن �
نظام الضبط الداخلي لألجور والمرتبات �
نظام الضبط الداخلي للعهد واألمانات �
نظام الضبط الداخلي لإليرادات والمصروفات �

الوحدة الخامسة :
المعايير  وفق  الداخلى  للمراجع  المتقدمة  المهارات 

الدولية

اعداد خطة وبرنامج المراجعة وفق معيار المراجعة  �
الدولى 300

معيار  � وفق  المراجعة  فى  النسبية  تحديداألهمية 
المراجعة الدولى 320

اختيار عينات المراجعة وفق معيار المراجعة الدولى  �
530

معيار  � وفق  االستمرارية  على  المنشأة  بقدرة  التنبؤ 
المراجعة الدولى 570 

أساليب المراجعة بمساعدة الحاسب االلكترونى وفق  �
ايضاح المراجعة الدولى 1009

تطبيقات متنوعة لتطبيق معايير المراجعة الدولية �

الوحدة السادسة :
معايير جودة المراجعة الداخلية

عناصر تقييم جودة المراجعة الداخلية �
المعايير الدولية الحديثة للمراجعة الداخلية �
معايبر أداء المراجعة الداخلية �
معايير تقييم جودة المراجعة الداخلية فى المؤسسات �
التقييم الداخلى ألداء المراجعين الداخليين �
التقييم الخارجى ألداء المراجعين الداخليين �
التقرير عن برامج جودة المراجعة الداخلية �



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 :........................)تنمية مهارات المراجع الداخلي وفق معايير التدقيق الدولية ®( 

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.


