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اهداف البرنامج:

	w. التعريف بالمهارات المتقدمة فى تدقيق ومراجعة الحسابات المالية فى ضوء إرشادات ومعايير المراجعة الداخلية والدولية

	w. تزويد المشاركين باالستراتيجيات المتقدمة لكشف األخطاء والغش وكيفية تطبيقها فى الواقع العملى

	w.إكساب المشاركين مهارة تصميم و  فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية المطبق فى المؤسسة

	w تزويد المشاركين باالتجاهات الحديثة فى مراجعة الحسابات الختامية الحكومية وفق المعايير الحديثة الدولية واالمريكية ، وكيفية تطبيقها فى الواقع العملى فى ضوء إرشادات

األجهزة والدواوين الرقابية والمحاسبية الحكومية

	w ،تمكين المشاركين من تنفيذ أعمال المراجعة الحكومية في ضوء االتجاهات الحديثة المرتبطة باالقتصاد والكفاءة والفعالية والعدالة ، ومن خالل برامج مراجعة متخصصة

Add value وبما يمكن من إعداد تقارير مراجعة تتسم بأنها ذات قيمة مضافة

	w.اكساب المشاركين المهارات الالزمة لوضع السياسات واإلجراءات المستخدمة فى تحجيم مخاطر االحتيال المالى ودور الرقابة فى التغلب عليها

الفئات المستهدفة :

	wالمدققون والمراقبون في القطاع الحكومي والخاص والعاملون في الجهات الرقابية و موظفي البنوك

	wالمدققون الداخليون ومقدمو خدمات التدقيق الداخلي

محاور البرنامج :

	wمفهوم التدقيق الداخلي وأوجه الشبه بين التدقيق الداخلي والخارجي والمعايير المهنية لممارسة المهنة

	wالهيكل التنظيمي لدائرة التدقيق الداخلي، رقابة الجودة على أعمال الدائرة

	wالتخطيط لعملية التدقيق، أنظمة الرقابة الداخلية

	wأدلة التدقيق

	wإجراءات المراجعة التحليلية وأهميتها

	wاستخدام العينات

	wأوراق العمل، برامج التدقيق

	wتدقيق الحسابات الممكنة

	wتقارير التدقيق الداخلي واعتباراتها األساسية

	wحاالت عملية وتطبيقية
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أساليب الرقابة
والتدقيق المالي الداخلي الحديثة ®

المحتويات الرئيسية 

الوحدة االولى:

التدقيق الداخلى فى ضوء المعايير الدولية

	wالمعايير الدولية للتدقيق والمراجعة الداخلية
	wتطور دور المراجعة الداخلية لمقابلة متطلبات الحوكمة
	wتشكيل لجان المراجعة الداخلية ودورها الرقابى
	wالتدقيق المستند على المخاطر
	wالوسائل الفنية الالزمة لتنفيذ عملية المراجعة الداخلية
	wالمراجعة الحكومية
	wاتجاهات تطور  دور المراجعة الداخلية في ضوء مستجدات بيئة النشاط المعاصر

الوحدة الثانية:

االستراتيجيات المتقدمة فى المراجعة الداخلية

	wنطاق المراجعة الداخلية
	w.المراجعة المالية
	wمراجعة التسويات المحاسبية وفق اساس االستحقاق
	w. فحص نظام الرقابة الداخلية
	w.مراحعة العمليات
	w.مراجعة الكفاءة والفعالية فى األداء
	w.مراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية
	w.معايير األداء المهنى للمراجعة الداخلية
	wتنفيذ عملية المراجعة الداخلية
	wأثر تطور دور  المراجعة الداخلية في تعظيم القيمة لألطراف المستفيدة

الوحدة الثالثة:

المهارات المتقدمة لمراجعة الحسابات وفق المعايير الدولية

	w.300 اعداد خطة وبرنامج المراجعة وفق معيار المراجعة الدولى
	w.320 تحديداألهمية النسبية فى المراجعة وفق معيار المراجعة الدولى 
	w.530 اختيار عينات المراجعة وفق معيار المراجعة الدولى
	w. 570 التنبؤ بقدرة المنشأة على االستمرارية وفق معيار المراجعة الدولى
	w الدولى المراجعة  ايضاح  االلكترونى وفق  الحاسب  بمساعدة  المراجعة  أساليب 

.1009
	wتطبيقات متنوعة لتطبيق معايير المراجعة الدولية

الوحدة الرابعة :

االستراتيجيات المتقدمة لكشف االخطاء والغش فى الحسابات

	w.مواطن األخطاء والغش فى الحسابات المالية

	w.إخفاء األخطاء والغش  وكيفية اكتشافها

	wاإلجراءات التى تتبع عند اكتشاف حالة اختالس

	wفحص الحسابات الغراض كشف االخطاء والغش

	wحاالت عملية متنوعة لكشف االخطاء والغش فى الحسابات

	w طبيعة وصور الغش والمخالفات المحاسبية فى ضوء معايير المحاسبة الدولية

	wطرق االحتيال المالي في اإليرادات

	wطرق االحتيال المالى فى المصروفات

	wطرق االحتيال المالي في تقييم المخزون والمخازن

	wطرق االحتيال المالي في المشتريات

الوحدة الخامسة :

االتجاهات الحديثة فى مراجعة الحسابات الحكومية

	wأنواع وأهمية وطبيعة مراجعة حسابات الحكومة

	wمراحل تنفيذ أعمال المراجعة الحكومية

	w)أدلة اإلثبات )المفهوم ، األنواع ، العوامل المؤثرة في تحديد مدى كفايتها ومالءمتها

	wاختبارات االلتزام على نظام الرقابة الداخلية

	wاختبارات الفحص التحليلي

	w حاالت عملية متنوعة على تنفيذ اختبارات االلتزام والفحص التحليلي على الحسابات
الحكومية. بالتطبيق على االيرادات والمصروفات الحكومية ، المشتريات ، السلف 

، المخازن الحكومية ، المصروفات النثرية

	w االتجاهات الحديثة في مراجعة الحسابات الحكومية ألغراض االقتصاد والكفاءة
والفعالية وكيفية التقرير عنها

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER



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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)أساليب الرقابة والتدقيق المالي الداخلي 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.


