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المحتويات األساسية:

مقدمة :
وظيفة المراجعة الداخلية هي بال شك احدى المكونات المهمة والرئيسية في انظمة الحوكمة السليمة في المنظمات على اختالف انواعها، ولكن االفت لالنتباه تزايد االهتمام، 

وخصوصاً في االعوام االخيرة بتفعيل وظائف المراجعة الداخلية في مؤسسات القطاع العام واالستفادة منها في إحكام الرقابة على االموال العامة .

وتعتبر وظيفة المراجعة الداخلية بحق الحجر االساس ألي نظام داخلي للرقابة تقريباً. ولعل ما يميز مثل هذه األنظمة الرقابية على صعيد الجهات الحكومية أن لها تأثير كبير في 
تعزيز ثقة المواطنين في سالمة استخدام هذه الجهات لالعتمادات المالية المخصصة لها بما يتوافق مع القانون واللوائح، كما انها في الوقت نفسه تؤدي الى تمكين الجمهور من 

المطالبة بمساءلة ومحاسبة أي أشكال للفساد المالي.

وتلعب المراجعة الداخلية دورا مهما في انظمة الحوكمة والرقابة في مؤسسات القطاع العام، فهي تؤدي الى التأكد من أن االموال المخصصة قد تم استخدامها بشكل قانوني كما 
انها تتيح الفرصة اذا ما تم تصميمها بشكل سليم الى معرفة ما اذا كان هذا االستخدام قد تم بشكل يتسم بالمسؤولية والكفاءة المأمولة،

أهداف البرنامج :
ww. فهم طبيعة المراجعة الحكومية

wwتعريف المشاركين بالمعايير الدولية للتدقيق على المال العام

wwتعريف المشاركين بإجراءات المراجعة والتدقيق واكتشاف االختالسات

wwالفرق بين الضبط الداخلي والتدقيق الداخلي

wwمعايير التدقيق الداخلي الدولية

wwمراجعة الفساد الحكومي

wwمراجعة األداء الحكومي

الفئات المستهدفة:
ww.مدراء الماليون والمحاسبون في الدوائر الحكومية

ww.ورؤساء أقسام التكاليف ومحاسبو التكاليف والمحاسبون اإلداريون

ww. المدققون الداخليون بمختلف الدوائر الحكومية

ww. مدققون في ديوان المحاسبة

ww. العاملون بإدارات الرقابة المالية في وزارة المالية

االطار النظري للمراجعة احلكومية:

wwمفاهيم المراجعة الحكومية

wwمفهوم المساءلة العامة

wwمعايير المراجعة الحكومية

wwأنواع المراجعة الحكومية
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مفاهيم و أسس حديثة يف المراجعة احلكومية:
wwاألهمية النسبية
wwالعينات اإلحصائية
wwمخاطر المراجعة
wwالمراجعة التحليلية

قواعد العمل الميداين للمراجعة احلكومية ) التخطيط (:
ww) التخطيط لعملية المراجعة ) الخطة الشاملة
ww) التخطيط لعملية المراجعة ) برنامج المراجعة

قواعد العمل الميداين للمراجعة احلكومية ) تنفيذ المراجعة (:
wwالمقابالت الشخصية
wwاالشراف و المتابعة
wwتقييم أنظمة الرقابة الداخلية
ww) قواعد العمل الميداني للمراجعة الحكومية ) أدلة اإلثبات
wwأهم صفات دليل اإلثبات
wwأساليب الحصول على دليل اإلثبات
wwطبيعة دليل اإلثبات
wwدرجة الوثوق بأدلة اإلثبات
wwأهمية التوثيق ألدلة اإلثبات

إعداد التقارير يف المراجعة احلكومية:
wwأوراق العمل
wwما هو التقرير ؟ و ماذا يقدم ؟
wwاألهداف الرئيسية للتقارير
wwمعايير إعداد التقرير
wwمعايير شكل التقرير
ww خصائص التقارير الجيدة
wwإجراءات إعداد التقرير
wwتقديم التقرير النهائي
wwمناقشة النتائج و التوصيات مع المستويات اإلدارية المناسبة
wwأنواع التقارير

المراجعة احلكومية عىل إيرادات الدولة:
wwمفهوم االيرادات العامة
wwأنواع اإليرادات و تقسيماتها
wwمتطلبات الرقابة على االيرادات
wwاإلجراءات التمهيدية و التنفيذية للرقابة على االيرادات
wwاالجراءات التمهيدية
wwاالجراءات التنفيذية للرقابة على تحصيل االيرادات
ww.وسائل تحصل االيراد و اجراءات مراجعتها
wwمراجعة إيراد الضريبة

المراجعة احلكومية عىل مرصوفات الرواتب و البدالت و 
المكافآت و ما يف حكمها:

wwمراجعة مستندات الصرف
wwالرواتب و األجور و البدالت و ما في حكمها
wwالرواتب و األجور و تقسيماتها
wwاالقتطاعات و الحسميات
wwمتطلبات الرقابة على الرواتب و األجور
ww) إجراءات المراجعة ) العمل الميداني

عمليات مراجعة المرصوفات التشغيلية:
wwأنواغ المصروفات و تقسيماتها
wwمتطلبات الرقابة على المصروفات
wwعمليات مراجغة مصروفات برامج التشغيل و الصيانة و التنظيف
wwمراجعة العقود و االتفاقيات المبرمة على برامج التشغيل و الصيانة و النظافة

عمليات مراجعة نفقات الماشريع:
wwأنواع المشروعات الرئيسية
wwمتطلبات الرقابة على المشروعات الرئيسية
wwمعايير اختيار المشروعات التي يتم فحصها
wwالعقود اإلدارية

مراجعة أعمال المستودعات:
wwالقيام بتنفيذ إجراءات الجرد
wwإجراءات فحص المستودعات

المخالفات المالية و اإلدارية:
wwتعريف المخالفة المالية و المخالفة اإلدارية
wwالتمييز بين المخالفة المالية و المخالفة اإلدارية
wwأنواع المخالفات المالية
wwاألسباب التي تؤدي الى وقوع المخالفات المالية
wwالجهات التي تساعد في إكتشاف المخالفات المالية
wwالتحقق من المخالفات المالية
wwقرار البت في المخالفات المالية



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:

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

ww00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

wwيوروماتيك 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 :........................)المراجعة الحكومية الحديثة ®( 

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.


