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مقدمة :
يطلق على مراجعة الحسابات باستخدام التحليل المالي اسم المراجعة التحليلية كإحدى 
وسائل المراجعة التي يلجأ إليها المراجع للتعرف على المؤشرات الخاصة بالمشروع 
مقارنة بفترات سابقة أو منشآت أخرى مماثلة تعمل في نفس المجال، ويعتمد المراجع 
العالقات  على  بناء  حساب  ألي  المتوقعة  القيمة  تحديد  على  التحليلية  مراجعته  في 
التاريخية التي تربط القوائم المالية بعضها ببعض، حيث تمثل النسب المالية العالقات 
المختلفة بين عناصر تلك القوائم والحسابات المختلفة للتدليل على مدى االرتباط بين 
هذه العناصر، وهذا يعني أنه ال بد من توافر عالقة منطقية بين البندين الذين يكونان 

مفردات النسبة لكي يكون لهذه النسبة مدلول معين.

المراجعة التحليلية واحدة من أكثر أدوات المراجعة فائدة للقيام بدراسة وتحليل البيانات 
أو المعدالت واالتجاهات المالية ، كما أنه يمكن استخدام إجراءاتها في مرحلة التخطيط 
إلعطائها  المهمة  الجوانب  وتحديد  االقتصادية  الوحدة  بعمليات  المعرفة  لتحديث 
التحليلية في  المراجعة  التركيز والفحص كما تستخدم إجراءات  المالئم من  المستوى 

جميع مراحل المراجعة.

عملية  في  المراجع  إليها  يلجأ  التي  اإلجراءات  أهم  من  التحليلية  اإلجراءات  وتعتبر 
المراجعة ، للتعرف على المؤشرات الخاصة بالشركة والتي عن طريقها يكشف مواطن 
النسب  مقارنة  عامة على  التحليلية بصورة  اإلجراءات  وتعتمد  فيها،  والقوة  الضعف 
والقيم المالية والغير مالية الحالية مع النتائج والقيم المالية والغير مالية للفترات السابقة، 

ثم التنبؤ بعالقات تلك النتائج وأسبابها حسب خبرة المراجع وحكمه الشخصي.

اهداف البرنامج:
w  تعريف المشاركين بالمفاهيم األساسية في المراجعة الداخلية وأهميتها ودورها في

المؤسسات
w تعريف المشاركين بتنظيم دائرة المراجعة والتدقيق الداخلي و إدارتها
w تزويد المشاركين باألسس والمعايير المهنية التي تحكم عملية التدقيق الداخلي
w  تزويد المشاركين بالمفاهيم والمهارات واألساليب الالزمة للقيام بإجراءات التدقيق

الداخلي بأعلى كفاءة وفاعلية وبأحدث األساليب
w تعريف المشاركين بأهم المشاكل التي تواجه المراجعين  وكيفية حلها
w تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات الالزمة لكتابة التقارير بكفاءة وفعالية
w تعريف المشاركين بالمهارات األساسية في مراجعة وتدقيق الحسابات
w إطالع المشاركين على االتجاهات الحديثة في المراجعة والتدقيق الداخلي

الوحدة االولى:
مفهوم المراجعة التحليلية وأنواعها

w مفهوم المراجعة التحليلية فى ضوء معايير المراجعة الدولية
w معيار المراجعة الدولى رقم 520  المراجعة التحليلية
w االجراءات المبدئية لتطبيق المراجعة التحليلية
w أنواع واستخدامات اساليب المراجعة التحليلية

الوحدة الثانية:
أسباب االهتمام بالمراجعة التحليلية وعوامل اعتماد المراجع عليها

w أهمية المراجعة التحليلية كدليل اثبات فى عمليات المراجعة
w المراجعة التحليلية وضبط الممارسات المحاسبية الخاطئة
w المراجعة التحليلية وكشف الغش واالحتيال المالى فى الحسابات والقائم المالية
w المراجعة التحليلية والتنبؤ باالداء المالى المستقبلى
w المراجعة التحليلية والتنبؤ بالتعثر المالى

الوحدة الثالثة:
توقيت استخدام اإلجراءات التحليلية وأهم االعتبارات التي يجب أن يراعيها 

المراجع عند استخدام اإلجراءات التحليلية
w طبيعة اإلجراءات التحليلية فى المراجعة
w استخدام اإلجراءات التحليلية فى تخطيط عملية المراجعة
w تطبيق اإلجراءات التحليلية فى فحص ومراجعة الحسابات المالية

w األساليب المستخدمة فى أداء اإلجراءات التحليلية فى المراجعة
w اعتبارات استخدام االجراءات التحليلية

الوحدة الرابعة :
أساليب المراجعة التحليلية و معوقات استخدامها

w استخدام أساليب تحليل االتجاه فى أداء اإلجراءات التحليلية فى المراجعة
w استخدام النسب المالية فى أداء اإلجراءات التحليلية فى المراجعة
w استخدام نماذج تحليل المؤشرات فى أداء االجراءات التحليلية فى المراجعة
w  فى التحليلية  االجراءات  آداء  فى  المتقدمة  والكمية  اإلحصائية  النماذج  استخدام 

المراجعة
w  المتوقعة األرصدة  بين  العادية  وغير  الجوهرية  واإلنحرافات  التقلبات  تحديد 

واألرصدة الدفترية

الوحدة الخامسة :
المراجعة التحليلية والفحص المحدود

w مراجعة وتحليل حسابات المخزون والمستودعات
w مراجعة وتحليل حسابات الرواتب واألجور
w مراجعة وتحليل حسابات المتحصالت والمدفوعات النقدية
w مراحعة وتحليل حسابات المصروفات وااليرادات
w المراجعة التحليلية لكشف المخالفات المالية
w نماذج وحاالت عملية متنوعة



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

 )® Analytical Auditing التــاريــخ :........................)المراجعة التحليلية

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.


