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المقدمة :

المشاركين  فهم  تعميق  الداخلي" على  التدقيق  في  المخاطر  تحليل  "تقنيات  تركز دورة 
للمبادئ، واالعتبارات االستراتيجية والممارسات المتعلقة بالتطبيق المستمر لنظم قوية 
في مجال المراقبة وإدارة المخاطر. وسوف تركز الدورة على التحديات الرئيسية التي 
تواجه المهنيين العاملين في مجاالت التدقيق وإدارة المخاطر في المنطقة، وكذلك الحلول 
الممكنة باالستفادة من  الممارسات السليمة على المستوى الدولي. وسوف تولي الدورة 
االهتمام للتطبيقات العملية واألدوات المستخدمة، ال سيما ما يتعلق منها بإدارة مخاطر 
التحايل والفساد. وإضافة إلى ذلك، سوف تستكشف هذه الدورة التدريبية تطبيقات المبادئ 
النشط،  النقاش  بين  الدورة  المخاطر، وتمزج  المجاالت عالية  المعنية في  والممارسات 

وعرض للتجارب من جانب المشاركين والتمارين العملية.

اهداف البرنامج :

صقل مهارات المشاركين في مجال التدقيق والمراجعة الداخلية §
ادراك أهمية التدقيق الداخلي المبني على المخاطر §
التعرف على فوائد تبني منهجية تدقيق داخلي مبني على المخاطر §
التمكن من تطبيق التدقيق الداخلي المبني على تحليل المخاطر في الدوائر الحكومية  §

بكفاءة وفعالية
فهم تعريف وأهداف الرقابة الداخلية §
التعرف على درجة الضمان المعقول §
التعرف على مكونات الرقابة الداخلية §
التمكن من توفير أساس لتقييم الرقابة الداخلية §
التعرف على التطبيقات العملية لترتيبات الرقابة الداخلية في القطاع العام والخاص §

الوحدة األولى :

المنهجيات الحديثة للتدقيق الداخلي

w .أهداف التدقيق

w إجراءات التدقيق

w :معايير التدقيق

المعايير العامه «

معايير العمل الميداني «

معايير وضع التقرير «

w المفهوم الحديث للتدقيق الداخلي

w العوامل التي عززت دور التدقيق الداخلي

w تطور مفهوم التدقيق الداخلي

w المقومات الرئيسية للمفهوم الحديث للتدقيق الداخلي

w مجاالت التدقيق الداخلي

w أنواع التدقيق الداخلي

w أهداف التدقيق الداخلي

w مراحل التدقيق الداخلي

الوحدة الثانية :

التدقيق المبني على المخاطر

w مفهوم على المخاطر

w   الخاصة بإعداد الخطة IIA المعايير المهنية

w مراحل التدقيق المبني على المخاطر

w الرقابة الداخلية وتقدير المخاطر

w COSO المفهوم الحديث للرقابة الداخلية وفق لجنة

w COSO القواعد الرئيسية للرقابة وفق لجنة

w  مفهوم وفق  الداخلية  الرقابة  بمفهوم  المخاطر  عالقة 

) coso(

الوحدة الثالثة :
بناء خطة إدارة التدقيق الداخلي السنوية وفق أسلوب 

المخاطر

w تحديد عناصر الخطر الخاصة بإعداد الخطة
w بناء نموذج إعداد خطة التدقيق السنوية وفق المخاطر
w تخطيط وتنفيذ مهام التدقيق الداخلي وفق المخاطر
w إعداد خطة مهمة تنفيذ عمليات التدقيق
w  كيف يتم إعداد مصفوفة الخطر الخاصة بمهام التدقيق

الداخلي
w إعداد برنامج العمل وفق أسلوب المخاطر

الوحدة الرابعة :
استخدام األساليب اإلحصائية في تدقيق مخاطر نظم 

الرقابة الداخلية

w  تدقيق المخاطر وفقا لمتطلبات معيار التدقيق الدولي
رقم 400

w استخدام أسلوب االنحدار في التنبؤ بالفشل المالي
w نموذج التمان
w نموذج كمبورت
w نموذج كيدا
w نموذج شيرود
w  استخدام أسلوب االرتباط المالي في مخاطر الغش في

البيانات المالية

الوحدة الخامسة :
استخدام منهج العينات في تقييم مخاطر نظم الرقابة 

الداخلية

w  متطلبات منهج العينات وفقا لمتطلبات معيار التدقيق
الدولى رقم 530

w المفاهيم والمصطلحات المستخدمة فى أسلوب المعاينة
w مداخل تنفيذ اختبارات المراجعة
w اركان عينة المراجعة
w تحديد حجم العينة
w تحديد طرق اختيار مفردات العينة
w طريقة االختيار العشوائي
w تقييم نتائج العينة

الوحدة السادسة :

تدقيق البيانات المالية التقديرية

w  لمعيار وفقا  المستقبلية  المالية  المعلومات  فحص 

المراجعة الدولي رقم 810 .

w الهدف من اختبار لمعلومات مالية مستقبلية

w  المعلومات التي يحتاجاها المراجع للحصول على أدلة

المعلومات المستقبلية

w تقييم العرض واإلفصاح للمعلومات المالية المستقبلية

w التقرير الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية

w  الدولي المعيار  المحاسبية – وفقا  التقديرات  مراجعة 

للمراجعة رقم 540 .

w طبيعة التقديرات المحاسبية

w فحص واختبار السياق الذى استخدم من قبل اإلدارة

w استخدام تقدير مستقل

w فحص األحداث الالحقة

w تقييم نتائج إجراءات مراجعة التقديرات

الوحدة السابعة :

استخدام اإلجراءات التحليلية في كشف االحتيال 

والتالعب المالي في البيانات المالية

w طبيعة وغرض اإلجراءات التحليلية

w اإلجراءات التحليلية في تخطيط عملية المراجعة

w اإلجراءات التحليلية كإجراءات جوهرية

w  نهاية في  الشاملة  النظرة  عند  التحليلية  اإلجراءات 

المراجعة

w مدى االعتماد على اإلجراءات التحليلية



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:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w 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 :........................)التطبيقات المثلى للتدقيق المبني على المخاطر ®( 

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.


