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مقدمة:
التكنولجي  للتطور  نظرا  العصور  مر  علي  الداخليه  والمراجعه  التدقيق  مهنة  تطورت 
الخاصه  المؤسسات  من  العديد  في  والتدليس  االنحرافات  من  العديد  وظهور  الضخم 
والحكوميه مما اجبر المؤسسات الي اعطاء االهميه الكبري للتدقيق واالهتمام بتطوير 
المالي  واالنحراف  التدليس  واكتشاف  الماليه  التطورات  لمواكبه  بها  الخاصه  المعايير 
بل واكتشافه والتنبؤ به قبل حدوثه , وادي هذا الي ظهور نظريات علميه وادوات ماليه 
ومؤسسات عالميه مسوؤله عن اعداد وتطوير احدث المعايير العمليه لمختلف الجهات 
المحاسبيه  المعايير  شأن  شأنها  اتباعها  علي  المؤسسات  بها  ستلزم  والتي  والمؤسسات 

الحديثه.

المالي  الجانب  في  كبيرا  حيزا  شغلت  التي  المواضيع  من  المحاسبي  التدقيق  بريعتبر 
والمحاسبي والذي يلعب دورا في االدارة االقتصاديه للوحدات والموارد المملكوه للدوله 
والمجتمع وتوجيه وتخطيط الموارد والقرارات االقتصاديه ولها تاثير كبير في مجتمع 
االعمال والدوله , واصبح من البديهيات في االدبيات المحاسبيه والماليه المعنيه بالقوائم 
الماليه بشكل عام , والقول انه البد من السعي في اتباع سياسة من طرف اداره المؤسسات 
التي تستطيع من خاللها ابراز الصوره المفضله عن المؤسسة ولكي ترتكز االداره علي 

اظهار القوائم الماليه للمؤسسه بأفضل صوره ممكنه.

اهداف البرنامج:

صقل مهارات المشاركين في مجال التدقيق والمراجعة المالية.�	
التطبيق العملي ألحدث األساليب العلمية والعملية في مجال التدقيق والرقابة المالية �	

باستخدام الحاسب اآللي.
تشخيص ودراسة ومناقشة المشكالت العملية للتدقيق والرقابة الداخلية�	

الفئات المستهدفة:

مديري إدارات ورؤساء أقسام التدقيق والرقابة المالية�	
المراجعين الماليين ومساعديهم�	
العاملين بإدارات المراجعة الداخلية والتخطيط والمتابعة�	

ادارة التدقيق المايل ىف ظل التشغيل اإللكرتوىن للبيانات:

اوال: قواعد الرقابة فى ظل التشغيل اإللكتروني للبيانات�	

ثانيا: الرقابة على الحاسب�	

الرقابة على المدخالت�	

الرقابة على التشغيل�	

الرقابة على المخرجات�	

ثالثاً: الرقابة بمساعدة الحاسب والرقابة باستخدام الحاسب�	

استخدام تطبيقات احلاسب االيل يف ادارة التدقيق المايل:

استخدام تطبيقات الحاسب االلي في الرقابة علي االجور والرواتب�	

استخدام تطبيقات الحاسب االلي في الرقابة علي المشتريات واالئتمان�	

استخدام تطبيقات الحاسب االلي في الرقابة علي الموجودات�	

استخدام تطبيقات االكسيل يف تطبيق اسلوب العينات يف التدقيق:

متطلبات منهج العينات وفقا لمتطلبات معيار التدقيق الدولى رقم �530	

المفاهيم والمصطلحات المستخدمة فى أسلوب المعاينة�	

تحديد حجم العينة باستخدام الحاسب االلي�	

اختيار مفردات العينة باستخدام الحاسب االلي�	

تقييم نتائج العينة باستخدام الحاسب االلي�	

استخدام االجراءات التحليلية يف تدقيق البيانات المالية:

طبيعة وغرض اإلجراءات التحليلية�	
اإلجراءات التحليلية فى تخطيط عملية المراجعة باستخدام الحاسب االلي�	
اإلجراءات التحليلية كإجراءات جوهرية�	
مدى االعتماد على اإلجراءات التحليلية�	

تدقيق البيانات المالية التقديرية بالتطبيق عيل احلاسب االيل:

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�	
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�	
فحص األحداث الالحقة�	
تقييم نتائج إجراءات مراجعة التقديرات�	



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 :........................)المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات ®( 

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.


