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محتويات البرنامج:

مقدمة:
ممارسة  في  الدولية  والمعايير  اإلرشادات  والمراجعة  المحاسبة  مهنة  ممارسي  يتبع 
أنشطة المهنة وقد اصدر مجلس معايير المراجعة الدولى معايير التدقيق وتوكيد الجودة 
الدولية والتي حلت العديد من المشكالت المهنية التي تواجه ممارسي المهنة وأرست 
العالم  دول  غالبية  وقد سارعت  المحاسبي  التدقيق  لعملية  المنظمة  القواعد  العديد من 
في تطبيق هذه المعايير، وتهدف شركة يوروماتك من برنامج " الرقابة والتدقيق على 
األنظمة المحاسبية " الي دعم معارف ممارسي المهنة من خالل االلمام باحدث هذه 

المعايير واكسابهم مهارة التعامل مع مشكالت التطبيق.

اهداف البرنامج:
مراحل �	 في  وتطبيقاتها  وأهميتها  الدولية  المراجعة  بمعايير  المشارك  تعريف 

التخطيط والتنفيذ لعملية المراجعة
معايير �	 لتطبيق  الالزمة  والمعلومات  واألساليب  بالمهارات  المشارك  تزويد 

لعملية  والتنفيذ  التخطيط  مراحل  خالل  وفعالة  عملية  بطريقة  الدولية  المراجعة 
المراجعة

خالل �	 حلها  وكيفية  المراجعين  تواجه  التي  المشاكل  بأهم  المشارك  تعريف 
مراحل التخطيط والتنفيذ لعملية المراجعة

بكفاءة �	 التقارير  لكتابة  الالزمة  والمهارات  بالمعلومات  المشارك  تزويد 
وفعالية وفقاً لمعايير المراجعة الدولية

الفئات المستهدفة:
مراقبي الحسابات في األجهزة الرقابية الحكومية�	
مراقبي الحسابات في مكابت المراجعة المهنية�	
المدقق الداخلي بادارة التدقيق الداخلي بالمنظمات�	

ختطيط عملية مراجعة احلاسبات:

التخطيط لعملية المراجعة الداخلية�	
التمهيد لعملية المراجعة الداخلية�	
وضع برنامج المراجعة الداخلية�	
االساليب الفنية لتنفيذ المراجعة الداخلية لتحليل المخاطر�	
االساليب الفنية الرئيسية والفرعية�	
المالحظات واالستفسارات�	
المراجعة الحسابية واالنتقادية�	
الفحص التحليلي واالهمية النسبية�	

تدقيق البيانات المالية التقديرية:

فحص المعلومات المالية المستقبلية وفقا لمعيار المراجعة الدولى رقم �	
810
الهدف من اختبار لمعلومات مالية مستقبلية�	
المعلومات التى يحتاجاها المراجع للحصول على أدلة المعلومات �	

المستقبلية
تقييم العرض واإلفصاح للمعلومات المالية المستقبلية�	
التقرير الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية�	
مراجعة التقديرات المحاسبية – وفقا المعيار الدولى للمراجعة رقم �540	

طبيعة التقديرات المحاسبية�	
فحص واختبار السياق الذى استخدم من قبل اإلدارة�	
استخدام تقدير مستقل�	
فحص األحداث الالحقة�	
تقييم نتائج إجراءات مراجعة التقديرات�	

ادلة االثبات والعينات االحصائية يف ظل معايري المراجعة الدولية:

أدلة اإلثبات في ضوء معيار المراجعة الدولى رقم �500	
دليل اإلثبات في المراجعة )المادي الملموس- غير الملموس(�	
العوامل المحددة لكفاية وأهمية الدليل�	
أهم أدلة اإلثبات في المراجعة�	

عينات التدقيق في ضوء معيار المراجعة الدولى رقم �530	
المفاهيم والمصطلحات المستخدمة فى أسلوب المعاينة اإلحصائية�	
مداخل تنفيذ اختبارات المراجعة�	
تحديد حجم العينة�	
طرق اختيار مفردات العينة�	
تقييم نتائج العينة�	

االهمية النسبية واالحداث الالحقة يف ضوء معايري المراجعة الدولية:
االحداث الالحقة - معيار المراجعة الدولي رقم �560	

انواع االحداث الالحقة�	
االفصاح عن االحداث الالحقة�	
مصادر الحصول علي معلومات االحداث الالحقة�	
مسئولية المدقق عن االحداث الالحقة�	
االهمية النسبية في التدقيق - معيار المراجعة الدولي رقم �320	

مفهوم االهمية النسبية - وفقا لتعريف لجنة معايير المحاسبة الدولية�	
اسس تحديد االهمية النسبية�	
العالقة بين األهمية النسبية ومستوي الخطر وأدلة المراجعة�	
االهمية النسبية لالخطاء المكتشفة�	

الغش واالحتيال وتقرير المراجع يف ضوء معايري المراجعة الدولية:
الغش والخطأ في ضوء معيار المراجعة الدولى رقم �240	

أنواع االحتيال وأنواع األخطاء�	
تقدير المخاطر المترتبة على حدوث الغش أو الخطأ من جانب المراجع�	
األساليب الحديثة المستخدمة لزيادة قدرة المراجعين على اكتشاف �	

األخطاء والغش
مدى مسئولية اإلدارة والمراجع في منع واكتشاف الغش والخطأ�	
تقرير المدقق حول البيانات المالية في ضوء معيار المراجعة الدولي رقم �	

700
اهم المحتويات في تقري المراجع الداخلي�	
جهات المستفيدة من تقارير المراجعة الداخلية�	



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

Mount Pleasant 109
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 :........................)الرقابة والتدقيق على األنظمة المحاسبية ®( 

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.


