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المحتويات األساسية:

اهداف البرنامج :

التعرف على األسس الحديثة للمراقبة والتدقيق المالي.  �

التدب على بناء معايير األداء ومقاييسه المرجعية.  �

العتعرف على أساليب قياس األداء الفعلي وآليات متابعته   �

التدرب على تقييم اإلنجاز المحقق وتحديد حجم اإلنحراف.  �

اإلطالع على أساليب وأدوات قياس وتقييم األداء المالي واإلحصائية وذلك لغرض المساعدة بإتخاذ القرار.  �

التدرب على تحويل نتائج تقييم األداء إلى خطط للتحسين.  �

التدرب على إتخاذ القرارات اإلستراتيجية المالية.  �

التعرف على طرق دراسة األنشطة غير المجدية.  �

التعرف على تطبيقات التحليل التفاضلي �

الوحدة األولى :

بناء إدارات المراجعة الداخلية في منظمات االعمال
دور التدقيق الداخلي في ضبط األداء المالي واالداري �
موضع ادارة التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي �
مستويات او أنواع التدقيق الداخلي �
خدمات ووظائف إدارة التدقيق الداخلي �
دليل إجراءات التدقيق الداخلي �
التاهيل العلمي والمهني للمدقق الداخلي �

الوحدة الثانية :

معايير المراجعة الداخلية
معايير السمات ذات الصلة بالمراجع الداخلي. �
معايير األداء ذات الصلة بأنشطة التدقيق الداخلي. �
معايير التنفيذ ذات الصلة ببرنامج التدقيق الداخلي. �
التدقيق الداخلي من خالل الحاسب اآللي �

الوحدة الثالثة :

تخطيط عملية مراجعة الحسابات
التمهيد لعملية التدقيق الداخلي �
وضع برنامج التدقيق الداخلي �
االساليب الفنية لتنفيذ المراجعة الداخلية لتحليل المخاطر �
االساليب الفنية الرئيسية �
االساليب الفنية الفرعية �

الوحدة الرابعة :

تقرير المدقق الداخلي حول البيانات المالية
الفرق بين تقرير المدقق الداخلي والمدقق الخارجي �
محتويات تقرير التدقيق الداخلي �
نماذج تقرير التدقيق الداخلي �
قوائم المالحظات �
المذكرات الميدانية �
مراحل اصدار تقارير التدقيق الداخلي �
جهات المستفيدة من تقارير ا التدقيق الداخلي �
حاالت عملية �

الوحدة الخامسة :

تقييم تقرير المدقق الداخلي
مسئولية المدقق الداخلي عن اكتشاف الخطأ والغش �
معايير اكتمال تقارير التدقيق الداخلي �
إيجابيات وسلبيات التقرير عن اعمال التدقيق الداخلي �
تقييم أداء إدارة التدقيق الداخلي �
دور لجان المراجعة في دعم فاعلية التدقيق الداخلي �
شاكرين حسن تعاونكم �



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 :........................)أفضل الممارسات في الرقابة والتدقيق المالي ®(

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.


