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تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

الرقابة الداخلية وأعمال الرصد
والتقييم على أساس المخاطر ®
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الرقابة الداخلية وأعمال الرصد
والتقييم على أساس المخاطر ®

المحتويات الرئيسية
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مقدمة:
تتناول هذه الدورة , أعمال الرقابة الداخلية ودور أصحاب المصلحة المعنيين في مراقبة وتقييم وتنفيذ أفضل الممارسات في مجال الرقابة الداخلية وأثرها على مراجعي الحسابات  
في تخطيط التدقيق وأدائه و نقله، وتسعى هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الالزمة لفهم بيئة الرقابة الداخلية وأدوار ومسئوليات أصحاب المصلحة المعنيين. من 
خالل تطبيق هذه المعرفة، ستقوم بتطوير المهارات الالزمة إلجراء تقييم مخاطر "الرقابة الداخلية" وتنفيذ ذلك في تخطيط وإجراءات إشراك التدقيق الخارجي. سيقوم المشاركون 
من خالل هذه الدورة بتطوير الكفاءات التالية: مراقبة أعمال الرقابة الداخلية، تقييم فعالية الرقابة الداخلية،، إجراء تحليل مخاطر الرقابة الداخلية وكيفية استخدام تقييم الرقابة 

الداخلية لصياغة إجراءات التدقيق .

اهداف الدورة:
	wفهم بيئة الرقابة الداخلية
	wفهم أدوار ومسئوليات أصحاب المصلحة
	wتعلم تقنيات لرصد وتقييم الضوابط الداخلية
	wإدارة المخاطر وكيف يؤثر ذلك على الكفاءة والفعالية التشغيلية
	wتقدير تأثير بيئة الرقابة على التدقيق الخارجي
	wصياغة طريقة عمل التدقيق القائم على المخاطر

الفئات المستهدفة:
	wالمدققون الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم التقنية
	w.المدققون الداخليون الذين يرغبون في فهم دورهم في عملية التدقيق
	w.المحاسبين الذين يرغبون في فهم نطاق و دور التدقيق
	w.المديرين الماليين الذين يرغبون في الحصول على فهم أفضل لبيئة المراجعة التنظيمية 
	w.أي محترف آخر يشارك في التحضير لعملية التدقيق أو إجراء إجراءات التدقيق

األدوار والمسئوليات يف الرقابة الداخلية:
	wمقدمة حول الرقابة الداخلية
	wحوكمة الشركات
	w: أدوار كل من
	wأصحاب المصلحة
	wاإلدارة
	wمجلس اإلدارة
	wلجنة التدقيق الداخلي
	wالمدققون الخارجيون 
	wالموظفين

بيئة الرقابة الداخلية:
	wالقيود و المحددات
	wأهداف الرقابة الداخلية
	wأنشطة الرقابة الداخلية
	wاإلحتيال و الرقابة الداخلية

مراقبة وتقييم الرقابة الداخلية:
	wالرقابة الداخلية
	wالرقابة الداخلية و تحسين العملية
	wالرقابة المستمرة
	wتنفيذ أفضل الممارسات

الرقابة الداخلية والتدقيق اخلارجي:

	wملخص تحليل المخاطر

	wضوابط تقييم المخاطر

	wتقييم مخاطر االحتيال

	wمراقبة أنشطة التصميم والتنفيذ

	wوصف النظام

	wالرقابة على المخاطر الهامة

إدارة المخاطر والتدقيق عىل أاسس المخاطر:

	wمعايير التدقيق القائمة على المخاطر وأهداف المشاركة

	wتطوير برنامج التدقيق القائم على المخاطر وتحديد اإلجراءات

	wتخطيط ومصفوفة مراجعة الحسابات على أساس المخاطر

	wإدارة المخاطر و مراقبة البيئة



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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 الداخلية وأعمال الرصد والتقييم على أساس المخاطر ®(

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

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: 

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.


