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مقدمة:
تتم ممارسة التدقيق الداخلي في بيئات قانونية وثقافية مختلفة ومتنوعة، لصالح مؤسسات تختلف من ناحية األهداف والحجم والتعقيد والهيكلية، كما تتم ممارسة التدقيق الداخلي من 
قبل أشخاص من داخل المؤسسات أو من خارجها. ومع أن تلك االختالفات قد تؤثر في ممارسة التدقيق الداخلي في كل بيئة على حدة فإن التقيد بالمعايير الدولية للممارسة المهنية 

للتدقيق الداخلي يشّكل امراً أساسيا لكي يتمّكن المدققون الداخليون ونشاط التدقيق الداخلي من الوفاء بمسؤلياتهم .

تتضمن هذه الدورة، التعرف على علم التدقيق الداخلي وانواعه وطرقه الحديثة المتبعة في عملية التدقيق الداخلي للحسابات والمخاطر المرتبطة بالعملية المالية، وكيفية مراجعة 
التدقيق  نواحي  ومعرفة  المالية  اإلجراءات  كافة  على  المالية  الرقابة  أسلوب  كيفية  فهم  بالشرح  تتناول  كما   ، العلمية  األساليب  احدث  وفق  الحسابات  بها  تتم  التي  اإلجراءات 
الصحيح للبيانات المالية والعمل على تحليل البيانات ومعرفة نواحي الفساد المالي من التدقيق، ومناقشة كيفية الرقابة المالية على المعامالت وتقييم المخاطر المالية وكيفية وضع 

االستراتيجيات للحد من المخاطر المالية وكيفية ضبطها لألمور المالية.

تهدف هذه الدورة التدريبية المتميزة الى تدريب المشاركين على العمل في مجال التدقيق والمراقبة المالية، حيث يعرفهم بماهية واهداف المراجعة والتدقيق، وتهدف ايضا هذه 
الدورة الى تدريب المشاركين على األساليب الحديثة في التدقيق والمراجعة وتعريفهم بأحدث أنظمة الرقابة الداخلية ووظائفها ومعايير اختيار المدقق الخارجي وآلية اجراء عمليات 

المراجعة والتدقيق داخل الشركات والمؤسسات.

أهداف الدورة:
	wفهم ماهية وأهداف المراجعة والتدقيق المالي
	wفهم أنظمة الرقابة الداخلية ووظائفها
	wزيادة قدرة المشاركين على اجراء العمليات الرقابية على كافة المستويات اإلدارية والتشغيلية للشركات
	wتعريف المشاركين بأحدث أسس إدارة علميات تدقيق الحسابات والرقابة المالية
	wتعريف المشاركين بأهم المعايير الرقابية المستخدمة في المؤسسات والشركة

الوحدة األوىل:

	wمفهوم واهمية التدقيق والرقابة المالية

	wالبناء النظري والفكري لعلم المراجعة و التدقيق المحاسبي

	wنظام الرقابة الداخلية كمدخل لعملية المراجعة والتدقيق المالي

	wتخطيط عملية المراجعة وتدقيق الحسابات

الوحدة الثانية:

	wتنفيذ عملية المراجعة و تدقيق الحسابات

	wتخطيط و تنفيذ عملية المراجعة و التدقيق اإلداري

	wالمهارات الالزم توفرها لدى المدقق المالي ومراجع الحسابات

الوحدة الثالثة:

	wمراحل وخطوات عمليه المراجعة والتدقيق المالي

	wاألساليب والطرق الحديثة في عمليه المراجعة والتدقيق المالي واإلداري

	wمقومات نجاح عملية الرقابة الداخلية و المراجعة والتدقيق المحاسبي والمالي

	wطرق تحليل القوائم المالية وأساليب عرضها

الوحدة الرابعة:

	wالتقرير عن عملية المراجعة و تدقيق الحسابات

	wمهارات إعداد تقارير المراجعة الداخلية والتدقيق المحاسبي والمالي

	wاألدوات المستخدمة في عمليه المراجعة الداخلية والتدقيق المحاسبي والمالي

الوحدة اخلامسة:

	wاألخطاء الشائعة والقاتلة في المراجعة الداخلية وتدقيق الحسابات

	w. طرق وأساليب التميز والنجاح للمدققين الداخليين

	wآلية وضع خطة عمل فعاله للمراجعة الداخلية وتدقيق الحسابات



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:

	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: 

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 :........................)إدارة علميات تدقيق الحسابات والرقابة المالية ®( 

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.


