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مقدمة:
يهدف هذا البرنامج "مراجعة الحسابات وتقييم األداء وإعداد التقارير" الى تنمية مهارات المشاركين نحو تطبيق افضل ممارسات مراجعات  الحسابات وفق المعايير الدولية، 
سيساعد هذا البرنامج المدققين الداخليين على معرفة ما يدخل في مراقبة مراجعة فعالة وكيفية تنظيم التقارير التي تلبي المعايير المهنية، وتُتخذ إجراءات إدارية، وإيصال رسائل 
حاسمة إلى الجهات التي تقوم بمراجعة الحسابات، واإلدارة العليا والتنفيذية، والقراء . وسيتعلم المشاركون كيفية إعداد تقارير لها تأثيرها على عملية صنع القرار داخل منظمتهم .

اهداف البرنامج:
تعريف المشاركين بماهية تدقيق ومراجعة الحسابات المالية وفق المعايير الدولية.�	
تزويد المشاركين بأنظمة تدقيق ومراجعة الحسابات المالية وفق المعايير الدولية ووظائفها.�	
تعريف المشاركين باجراءات ومقومات نظام التدقيق والمراجعة المالية.�	
تعريف المشاركين باجراءات عملية تدقيق ومراجعة الحسابات  وفق المعايير الدولية.�	
التعريف بالمهارات المتقدمة فى تدقيق ومراجعة الحسابات المالية في ضوء إرشادات ومعايير المراجعة الداخلية والدولية.�	
تزويد المشاركين باالتجاهات الحديثة فى مسئوليات وواجبات ونطاق عمل المراجع الداخلي.�	
تزويد المشاركين باالستراتيجيات المتقدمة لكشف األخطاء والغش وكيفية تطبيقها فى الواقع.�	
اكساب المشاركين مهارة تصميم وفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية المطبق فى المؤسسة.�	
تزويد المشاركين بالمفهوم الحديث للرقابة الداخلية وعناصرها وهيكلها وفق المعايير الدولية الصادرة حديثا.�	
إكساب المشاركين مهارة فحص وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية المطبق فى المؤسسات بكافة تنظيماتها وأشكالها.�	
تزويد المشاركين بالمعايير الدولية الحديثة التي تنظم اطار الرقابة الداخلية.�	
مناقشة المشاكل العملية المرتبطة بتنفيذ خطط تدقيق ومراجعة الحسابات المالية�	
الدولية واألمريكية، وكيفية تطبيقها فى الواقع فى ضوء إرشادات �	 تزويد المشاركين باالتجاهات الحديثة في مراجعة الحسابات الختامية الحكومية وفق المعايير الحديثة 

األجهزة والدواوين الرقابية والمحاسبية الحكومية.

الفئات المستهدفة:
المراجعين الداخليين �	
المحاسبون�	
مدققو الحسابات �	
العاملون في أجهزة الرقابة المالية�	

المحتويات األساسية:

اسرتاتيجيات التدقيق ىف ضوء معايري التدقيق الدولية:

التعريف بمعايير التدقيق الدولية وجهة إصدارها واسباب االلتزام بها.�	
عرض الهم المعايير الدولية التى تحكم تدقيق ومراجعة الحسابات المالية .�	
هدف ونطاق مراجعة القوائم المالية.�	
المبادئ االساسية التى تحكم عمليات المراجعة�	
أوراق واجراءات التحضير لعملية المراجعة�	
الوسائل الفنية الالزمة لتنفيذ عملية المراجعة�	
المراجعة الحكومية.�	
تقرير المراجع عن القوائم المالية�	
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االسرتاتيجيات المتقدمة يف المراجعة الداخلية للحاسبات العامة:

نطاق المراجعة الداخلية�	
المراجعة المالية.�	
مراجعة النظم والسياسات والخطط.�	
فحص نظام الرقابة الداخلية .�	
مراحعة العمليات.�	
مراجعة الكفاءة والفعالية فى األداء.�	
مراجعة الجودة.�	
معايير األداء المهنى للمراجعة الداخلية.�	
المراجعة الداخلية فى ظل استخدام الحاسب اآللى .�	
تنفيذ عملية المراجعة الداخلية.�	

االسرتاتيجيات المتقدمة لكشف األخطاء والغش:

مواطن األخطاء والغش فى الحسابات المالية.�	
إخفاء األخطاء والغش وكيفية اكتشافها.�	
مواطن اإلسراف�	
اإلجراءات التى تتبع عند اكتشاف حالة اختالس�	
استخدام أساليب تحليل االتجاه فى أداء اإلجراءات التحليلية فى المراجعة.�	
استخدام نماذج تحليل المؤشرات فى أداء االجراءات التحليلية فى المراجعة.�	
استخدام النماذج اإلحصائية والكمية المتقدمة فى آداء االجراءات التحليلية فى �	

المراجعة.
حاالت عملية متنوعة لكشف االخطاء والغش فى الحسابات�	

الغش واالحتيال وتقرير المراجع يف ضور معايري المراجعة الدولية:

الغش (االحتيال( والخطأ في ضوء معيار المراجعة الدولى رقم �240	
أنواع االحتيال وأنواع األخطاء�	
تقدير المخاطر المترتبة على حدوث الغش أو الخطأ من جانب المراجع�	
تحليل مثلث الغش�	
األساليب المستخدمة لزيادة قدرة المراجعين على اكتشاف األخطاء والغش�	
مدى مسئولية اإلدارة و المراجع في منع واكتشاف الغش والخطأ�	

فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية:

تعريف الرقابة الداخلية�	
مقومات نظام الرقابة الداخلية�	
الفحص والتقييم المبدئي لنظام الرقابة الداخلية�	
مصادر ضعف نظام الرقابة الداخلية وكيفية اكتشافها .�	
أنواع اختبارات المراجعة�	
فحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية�	
حاالت عملية لفحص نظام الرقابة الداخلية لبعض المؤسسات.�	
الرقابة الداخلية على العمليات النقدية )مصروفات وإيرادات (�	
الرقابة الداخلية على المخازن والمخزون�	
الرقابة الداخلية على عمليات الشراء والعقود�	

:)4E( االجتاهات احلديثة ىف مراجعة احلاسبات اخلتامية

المعايير الدولية واالمريكية الحديثة لمراجعة الوحدات الحكومية�	
مراجعة فعالية البرامج الحكومية�	
مراجعة كفاءة البرامج الحكومية�	
مراجعة االقتصاد�	
مراجعة العدالة�	
حاالت عملية لتطبيق المعايير الدولية الحديثة :�	

مراجعة وتحليل حسابات المخزون والمستودعات.�	
مراجعة وتحليل حسابات الرواتب واألجور.�	
مراجعة وتحليل حسابات المتحصالت والمدفوعات النقدية.�	
مراحعة وتحليل حسابات المصروفات وااليرادات�	

اإلجراءات التحليلية يف مراجعة احلاسبات:

إستخدام اإلجراءات التحليلية في تخطيط عملية المراجعة.�	
إستخدام النماذج اإلحصائية في اإلجراءات التحليلية في المراجعة.�	
مراجعة و تحليل حسابات المخزون و المستودعات.�	
مراجعة و تحليل حسابات المتحصالت و المدفوعات النقدية.�	
مراجعة و تحليل بيانات التقارير و القوائم المالية المتخصصة.�	

مقومات نظام الضبط الداخيل:

نظام الضبط الداخلي للعمليات النقدية والصندوق�	
نظام الضبط الداخلي للمشتريات والمخازن�	
نظام الضبط الداخلي لألجور والمرتبات�	
نظام الضبط الداخلي للعهد واألمانات�	
نظام الضبط الداخلي لإليرادات والمصروفات�	

إدارة وتقييم خماطر المراجعة:

بيعة وأنواع المخاطر�	
تصنيفات المخاطر�	
دراسة مخاطر المراجعة وتقييمها�	
دور التدقيق الداخلى فى إدارة المخاطر�	
نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر�	
دور نظام الضبط الداخلى فى إدارة المخاطر�	

تقرير المدقق حول البيانات المالية يف ضوء معيار المراجعة الدولية:

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



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 :........................)مراجعة الحسابات وتقييم األداء وإعداد التقارير ®( 

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.


