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المقدمة:

تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم األساسية في التدقيق الداخلي والرقابة 

وإدارتها،  الداخلي  التدقيق  دائرة  وبتنظيم  المخاطر،  على  المبني  والتدقيق  الداخلية 

والمهارات  وبالمفاهيم  الداخلي،  التدقيق  تحكم عملية  التي  المهنية  والمعايير  واألسس 

وبأحدث  وفاعلية  كفاءة  بأعلى  الداخلي  التدقيق  بإجراءات  للقيام  الالزمة  واألساليب 

التقارير  لكتابة  الالزمة  والمهارات  والمعلومات  المقيمة،  للمخاطر  ووفقاً  األساليب 

بكفاءة وفعالية، وبالمهارات األساسية في تدقيق الحسابات الممكنة.

أهداف البرنامج :

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

	w عمل ونطاق  وواجبات  مسئوليات  فى  الحديثة  باالتجاهات  المشاركين  تزويد 
المراجع والمراقب الداخلي

	w فى والغش  األخطاء  لكشف  المتقدمة  باالستراتيجيات  المشاركين  تزويد 
الحسابات والقوائم المالية وكيفية تطبيقها فى الواقع العملى

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

	w الختامية الحسابات  مراجعة  فى  الحديثة  باالتجاهات  المشاركين  تزويد 
ودقة  سالمتها  من  للتحقق  المالية  والقوائم  للحسابات  التحليلي  الفحص  واجراء 

اإلفصاح المحاسبي

الوحدة األولى:
استراتيجيات التدقيق فى ضوء معايير التدقيق الدولية

	w.التعريف بمعايير التدقيق الدولية وجهة اصدارها واسباب االلتزام بها
	w. عرض الهم المعايير الدولية التى تحكم تدقيق ومراجعة الحسابات المالية
	w.هدف ونطاق مراجعة القوائم المالية
	w.المبادئ االساسية التى تحكم عمليات المراجعة
	w.أوراق واجراءات التحضير لعملية المراجعة
	w..الوسائل الفنية الالزمة لتنفيذ عملية المراجعة
	w.المراجعة الحكومية
	wتقرير المراجع عن القوائم المالية
	wالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية فى القوائم المالية

الوحدة الثانية:
االستراتيجيات المتقدمة فى المراجعة والرقابة الداخلية للحسابات

	wنطاق المراجعة الداخلية
	wالمراجعة المالية
	wمراجعة النظم والسياسات والخطط
	wفحص نظام الرقابة الداخلية
	wمراحعة العمليات
	wمراجعة الكفاءة والفعالية فى األداء
	wمراجعة الجودة
	wمعايير األداء المهنى للمراجعة الداخلية
	wالمراجعة الداخلية فى ظل استخدام الحاسب اآللى
	wتنفيذ عملية المراجعة الداخلية

الوحدة الثالثة:
االستراتيجيات  و  والغش  الخاطئة  المحاسبية  الممارسات  وصور  طبيعة 

المتقدمة لكشف االخطاء والغش
	wطبيعة وخصائص األخطاء والغش وإطار عام الممارسات المحاسبية الخاطئة
	wصور الممارسات المحاسبية الخاطئة فى االيرادات
	wصور الممارسات المحاسبية الخاطئة فى المصروفات

	w صور الممارسات المحاسبية الخاطئة الخاصة بالمعامالت غير النقدية والمعامالت
بشروط خاصة

	w صور الممارسات المحاسبية الخاطئة الخاصة بالمدفوعات للحصول على أعمال
الرشاوى

	wصور الممارسات المحاسبية الخاطئة الخاصة بااللتزامات العرضية
	wصور الممارسات الخاطئة الخاصة باإلفصاح

الوحدة الرابعة :
استخدام اجراءات الفحص التحليلي للحسابات فى المراجعة

	wطبيعة اإلجراءات التحليلية فى المراجعة
	wاستخدام اإلجراءات التحليلية فى تخطيط عملية المراجعة
	wاستخدام أساليب تحليل االتجاه فى أداء اإلجراءات التحليلية فى المراجعة
	wاستخدام نماذج تحليل المؤشرات فى أداء االجراءات التحليلية فى المراجعة
	w التحليلية فى آداء االجراءات  المتقدمة فى  النماذج اإلحصائية والكمية  استخدام 

المراجعة
	w المتوقعة األرصدة  بين  العادية  وغير  الجوهرية  واإلنحرافات  التقلبات  تحديد 

واألرصدة الدفترية
	wتحليل الجدارة االئتمانية وقرار االئتمان
	wالمتابعة االئتمانية وأدواتها
	wسياسات تحصيل الديون
	wتحليل مخاطر تعثر العمالء
	wالتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالى
	wاستخدام تحليل معدل العائد ونموذج التمان فى التنبؤ
	wتحليل تقلص الربحية وتدهور مستوى النشاط

الوحدة الخامسة :
تطبيقات وحاالت عملية على فحص ومراجعة الحسابات الختامية

	wمراجعة وتحليل حسابات المخزون والمستودعات
	wمراجعة وتحليل حسابات الرواتب واألجور
	wمراجعة وتحليل حسابات المتحصالت والمدفوعات النقدية
	wمراجعة وتحليل حسابات العهد واالمانات والحسابات الجارية والنظامية
	wمراحعة وتحليل بيانات التقارير والقوائم المالية المتخصصة
	wنماذج 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 

	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 :........................)الضبط والتدقيق الداخلي وفق أحدث المعايير الدولية ®( 

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.


