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مقدمة:
تهدف شركة يوروماتك من تقديم برنامج "مهارات  كتابة التقارير والتواصل   لمراجعي الحسابات" الى تنمية معارف ومهارات مديري وأعضاء إدارات التدقيق الداخلي بمنظمات 
األعمال الحكومية والخاصة نحو كيفية إنشاء وتنظيم تقرير التدقيق الداخلي المكتوب الفعال. سوف يتدرب المشاركون على كيفية تقديم تقارير التدقيق واضحة ومركزة، ومكتوبة 
بلغة بسيطة كما تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتمكين المشاركين من تطوير المهارات الرئيسية لمراجع الحسابات الحديثة – التواصل والعمل الجماعي والتفاوض والتخطيط وإدارة 

الوقت - على سبيل المثال ال الحصر.  كما سيتم تعريفك بأفكار التواصل الجديدة في مهنة التدقيق الداخلي وكيفية تطبيقها.

أهداف البرنامج:
تعريف أهمية إعداد تقرير التدقيق الداخلي ومكوناته والعوامل المؤثرة على جودة التقرير�	
تعريف معايير التدقيق الداخلي ذات العالقة بإعداد التقرير وأوراق العمل�	
إعداد أوراق العمل وصياغة المالحظات وكتابة التقرير ومتابعة المالحظات�	
توكيد الجودة ذات العالقة بتقرير المدقق وأوراق عمله وتقييمها�	

الفئات المستهدفة:
المدققين الماليين بإدارات التدقيق والرقابة الداخلية بمنظمات األعمال ومساعديهم �	
مديري إدارات ورؤساء أقسام التدقيق والرقابة المالية �	
مديري إدارة المخاطر بمنظمات األعمال �	
رؤساء التدقيق �	
 مدراء مراجعة الحسابات �	
 كبار مراجعي الحسابات ومراجعي الحسابات الرئيسيين�	
المدققين العاملين بالهيئات الرقابية الحكومية �	

معايري التدقيق الداخلية:

معايير السمات ذات الصلة بالمراجع الداخلي.�	
معايير األداء ذات الصلة بأنشطة التدقيق الداخلي.�	
معايير التنفيذ ذات الصلة ببرنامج التدقيق الداخلي.�	
التدقيق الداخلي من خالل الحاسب اآللي�	

تقارير التدقيق:

 التحديات التي تواجه تقارير مراجعة الحسابات �	
 المشاكل الرئيسية في تقارير مراجعة الحسابات �	

الهدف الرئييس لمراجعة احلاسبات: 

 التحديات التي تواجه مراجعي الحسابات �	
 خصائص االتصال الفعال �	
 تأثير االتصال الواضح على اإلنتاجية�	
 مهارات التعامل مع األشخاص لمراجعي الحسابات �	
 التأثير الكتابي لتقارير المراجعة  �	
 قوة اإلدارة العليا ومشاركة أصحاب المصلحة�	

أفضل مماراست تقارير التدقيق: 

 علم نفس تقارير التدقيق �	
 كتابة التقارير ذات التأثير �	
 الحاجة إلى جعل التقارير أكثر إيجابية �	
 كيفية تبسيط المحتوى �	
 تسليط الضوء على القضايا التي تهم حقا �	
 تحسين عملية االستعراض�	

احلفاظ عىل التقرير بسيط قدر اإلمكان :

 التقرير الرئيسي �	
 كتابة تقرير واضح وموجز �	
 تشكيل رأي مراجعي الحسابات والتعبير عنه �	
 التوصيات وخطط العمل �	
 وضع اللمسات األخيرة على التقرير �	
 الحاجة إلى المتابعة – هل ينبغي أن تنفذ هذه المتابعة من قبل IA؟ �	

تقرير المدقق الداخيل حول البيانات المالية:

مفهوم تقرير التدقيق الداخلي وأهداف إعداده�	
معايير التدقيق الداخلي ذات العالقة بإعداد التقرير�	
المكونات األساسية لتقرير التدقيق الداخلي�	
 مراحل إعداد تقرير التدقيق الداخلي  �	
األركان المتعلقة بمالحظات التدقيق الداخلي�	
طريقة اإلبالغ عن تقرير التدقيق الداخلي والجهات المتلقية للتقرير�	
نماذج تقرير التدقيق الداخلي�	

أوراق عمل المدقق الداخيل:

معايير التدقيق الداخلي ذات العالقة بأوراق العمل�	
إعداد أوراق عمل المدقق الداخلي وأنواعها وحفظها�	
العوامل المؤثرة على نوعية تقرير التدقيق الداخلي وأوراق العمل �	
المنهجيات المستخدمة في عملية إبداء الرأي والتقييم�	
منهجية المتابعة الالحقة للمالحظات الواردة في التقرير�	
توكيد الجودة على تقرير المدقق وأوراق عمله�	



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

)مهارات  كتابة التقارير والتواصل   لمراجعي الحسابات ®( 
كيفية إنشاء وتنظيم تقرير التدقيق الداخيل املكتوب الفعال

التــاريــخ :........................

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.


