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اهداف البرنامج:
wwتعريف المشاركين بمفهوم ومقومات نظام الرقابة الداخلية
wwCOSO تنمية مهارات المشاركين في تطبيق نموذج
wwتعريف المشارك بتكوين إدارات التدقيق الداخلي الداء مهام الرقابة المالية واالدارية
ww.تعريف المشارك بمعايير التدقيق الدولية الخاصة بالرقابة المحاسبية والمالية وأهميتها وتطبيقاتها
wwتزويد المشارك بالمهارات الالزمة لكتابة تقارير الرقابة المحاسبية والمالية

الفئات المستهدفة:
wwالمدققين الماليين بادارات التدقيق والرقابة الداخلية بمنظمات االعمال ومساعديهم
wwمديري إدارات ورؤساء أقسام التدقيق والرقابة المالية
wwمديري إدارة المخاطر بمنظمات االعمال
wwالمدققين العاملين بالهيئات الرقابية الحكومية

الوحدة   االولى :
الرقابة الداخلية

wwمفهوم الرقابة
wwعناصر النظام المالي واإلداري للمنشأة
wwمفهوم الرقابة الداخلية
wwالمقومات األساسية لنظام الرقابة الداخلية
wwوسائل الرقابة الداخلية
wwتقييم وفحص هيكل الرقابة الداخلية

الوحدة   الثانية   :
التعريف بنموذج COSO للرقابة الداخلية

wwCOSO نشأة لجنة
wwCOSO اهداف لجنة
wwمفهوم مشترك للرقابة الداخلية
wwخلق إطار عمل متكامل للرقابة الداخلية
wwCOSO ًاالبعاد الثالثة للضوابط الداخلية وفقا
wwCOSO ًعناصر الرقابة الداخلية وفقا
wwفى اإلطار المتكامل للرقابة الداخلية COSO تعديالت

الوحدة   الثالثة :
التدقيق الداخلي

ww.)التدقيق الداخلى )األهمية – األنواع
wwاألساليب الحديثة للتدقيق الداخلي
wwالتخطيط لعمليات المراجعة الداخلية
wwتقرير التدقيق الداخلى

الوحدة   الرابعة   :
معايير المراجعة الدولية

wwفي تطوير مهنة المراجعة IFAC دور اإلتحاد الدولي للمحاسبين
wwنشأة معايير المراجعة الدولية والغرض من اصدارها
wwانواع معايير المراجعة الدولي
wwالتحديات التي تواجه مهنة التدقيق بعد صدور معايير المراجعة الدولية

الوحدة   الخامسة :
تقرير المدقق حول البيانات المالية

wwاهم المحتويات في تقري المراجع الداخلي
wwجهات المستفيدة من تقارير المراجعة
wwانواع الرأي



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

 )® COSO التــاريــخ :........................)نظم التدقيق والرقابة الداخلية وإعداد تقرير المدقق

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.


