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المحتويات األساسية:

مقدمة البرنامج:
نظرا ألن المراجعة ال تتضمن فحص كل العمليات التي تحدثخالل العام فان المراجع 
عادة مايعتمد علىنظام الرقابة الداخلية وخصوصا نظام الضبط الداخلي في المؤسسة - 
ولتحديد درجة االعتماد والوثوق التي يمكن أن يعطيها المراجع للنظاميتم القيامباختبار 
االجراءات الرقابية لنقاط الرقابة الرئيسية وهو األمر الذى يمكن معه القوألنه قبل تحديد 
نظام  وتقييم  يتم فحص  أن  بها، يجب  القيام  المراجع  يحتاج  التي  المراجعة  اختبارات 
التحليليالتفصيليوالعوامل  الفحص  عن  مالحظاته  الداخلي بجانب  والضبط  الرقابة 

البيئية السابق تحديدها.

أهداف البرنامج:

سيكون كل مشارك في نهاية الدورة قادراً على:
في �	 المالية  الحسابات  ومراجعة  تدقيق  في  المتقدمة  بالمهارات  التعريف 

ضوء ارشادات ومعايير المراجعة الداخلية والدولية
وكيفية �	 والغش  االخطاء  لكشف  المتقدمة  باالستراتيجيات  المشاركين  تزويد 

تطبيقها في الواقع العملي
الداخلية �	 الرقابة  نظام  وتقييم  فحص  و  تصميم  مهارة  المشاركين  اكساب 

المطبق في المؤسسة.
الختامية �	 الحسابات  مراجعة  في  الحديثة  باالتجاهات  المشاركين  تزويد 

الواقع  في  تطبيقها  وكيفية   ، واالمريكية  الدولية  الحديثة  المعايير  وفق  الحكومية 
العملي في ضوء ارشادات االجهزة والدواوين الرقابية والمحاسبية الحكومية

وهيكلها �	 وعناصرها  الداخلية  للرقابة  الحديث  بالمفهوم  المشاركين  تزويد 
وفق المعايير الدولية الصادرة حديثا

في �	 المطبقة  الداخلي  الضبط  نظم  وتقييم  فحص  مهارة  المشاركين  إكساب 
المؤسسات بكافة تنظيماتها وأشكالها

الفئة المستهدفة:
المحاسبين�	
المدراء الماليين�	
إدارات �	 مديري  ومساعديه  الداخلية  الرقابة  التدقيق  بإدارات  الماليين  المدققين 

ورؤساء اقسام التدقيق والرقابة المالية المدققين العاملين بيئات الرقابة الحكومية
العاملين بإدارات المراجعة الداخلية والتخطيط والمتابعة�	

الوحدة االولى :

استراتيجيات التدقيق في ضوء معايير التدقيق الدولية

التعريف بمعايير التدقيق الدولية وجهة اصدارها واسباب االلتزام بها�	
عرض الهم المعايير الدولية التي تحكم تدقيق ومراجعة الحسابات المالية�	
هدف ونطاق مراجعة القوائم المالية�	
المبادئ األساسية التي تحكم عمليات المراجعة�	
أوراق واجراءات التحضير لعملية المراجعة�	
الوسائل الفنية الالزمة لتنفيذ عملية المراجعة�	
المراجعة الحكومية�	
تقرير المراجع عن القوائم المالية�	
ورشة عمل وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثانية :

االستراتيجيات المتقدمة في المراجعة الداخلية

نطاق المراجعة الداخلية�	
المراجعة المالية�	
مراجعة النظم والسياسات والخطط�	
فحص نظام الرقابة الداخلية�	
مراجعة العمليات�	
مراجعة الكفاءة والفعالية في األداء�	
مراجعة الجودة�	
معايير األداء المهني للمراجعة الداخلية�	
تنفيذ عملية المراجعة الداخلية�	
ورشة عمل وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثالثة :
استراتيجيات فحص وتقييم هيكل نظم الرقابة الداخلية فىالمؤسسات

التطور الحديث فىمفهوم الرقابة الداخلية�	
هيكل نظام الرقابة الداخلية الحديث�	
معايير فعالية هيكل الرقابة الداخلية وفق قانون ساربينز≠ اوكسلى�	
دور إدارة المراجعة الداخلية فىمنظومة الرقابة الداخلية الحديثة�	
الفحص المبدئىللرقابة الداخلية�	
اختبارات المراجعة لفحص نظام الرقابة الداخلية�	
معايير فحص و تقييم فعالية الرقابة الداخلية�	
إجراءات ومراحل تقييم الرقابة الداخلية�	
مناهج إعداد تقرير اإلدارة عن فعالية الرقابة الداخلية�	
ورشة عمل وتطبيقات عملية�	

الوحدة الرابعة :
استراتيجيات تصميم وتقييم نظم الضبط الداخلي للعمليات

أهداف نظم الضبط الداخلي وعالقتها بمنع واكتشاف الغش والخطأ�	
مقومات نظام الضبط الداخلي�	
نظام الضبط الداخلي للعمليات النقدية والصندوق )متحصالت ومدفوعات(�	
نظام الضبط الداخلي للمشتريات والمخازن�	
نظام الضبط الداخلي لألجور والمرتبات�	
نظام الضبط الداخلي للعهد واألمانات�	
نظام الضبط الداخلي لإليرادات والمصروفات�	
ورشة عمل وتطبيقات عملية�	

الوحدة الخامسة :
إدارة وتقييم مخاطر المراجعة

طبيعة وأنواع المخاطر�	
تصنيفات المخاطر�	
دراسة مخاطر المراجعة وتقييمها وفق معايير المراجعة االمريكية والبريطانية والدولية�	
	�Risk Management  دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر
نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر�	
دور نظام الضبط الداخلي في إدارة المخاطر�	
حاالت ومشاكل عملية وتطبيقية�	



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 :........................)األساليب الحديثة في مراجعة وفحص الحسابات ®( 

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.


