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المعايير الدولية للرقابة المالية
والمحاسبة واعداد تقارير رقابة االلتزام

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

زاد اهتمام الجهات الرقابية بالرقابة الداخلية للمنشآت بعناصرها المحاسبى والمالى ورقابة العمليات  للتحقق من التزامها باللوائح والقوانين ذات العالقة

والمنظمات الدولية العاملة في مجال الرقابة المالية والمحاسبية، ومن خالل العمل الحثيث قدمت مجموعة من المعايير، التي يمكن أن يعتد بها من طرف األجهزة الرقابية والتعامل 

معها بشي من اإليجابية في الواقع العملي، مما تمكن جهات الرقابة المالية والمحاسبية أن تطور من أداءها الرقابي وتطوير ممارستها الرقابية في المجاالت الرقابية الحديثة، وذلك 

عن طريق دراسة تلك المعايير وإسقاطها على األعمال الرقابية التي تقوم بتأديتها وتنفيذها، ومن ثم الخروج بخالصات تساعدها على تطوير قدراتها الرقابية وتفعيل مخرجاتها 

وتحقيق جودة تقاريرها الرقابية.وخصوصا تقارير رقابة االلتزام.

أهداف البرنامج:

تزويد المشاركين بالمفهوم الحديث للرقابة المالية والمحاسبية 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 التى تنظم اطار الرقابة المحاسبية والمالية والتشغيلية�	

اكساب المشاركين مهارات تطبيق المعايير الحديثة لتحقيق الرقابة الحكومية الصادرة عن منظمة األنتوساى�	

تعريف المشاركين بقيمة تطبيق مفهوم رقابة االلتزام والمعايير الدولية التي تحكم وتنظم تطبيق نلك المفاهيم�	

التعرف على بعض المتطلبات األساسية إلعداد التقارير الرقابية ، وخصائص جودة التقارير الرقابية، والمعايير االمريكية والدولية لجودة التقارير الرقابية  ، باإلضافة للمتطلبات �	

األساسية لعملية الصياغة ورفع تقارير االلتزام.

منهجية التدريب:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار وتطبيق النظريات وورش العمل وعرض النماذج والتطبيقات الفعلية 

في المؤسسسات والقيام باألنشطة الجماعية لتبادل الخبرات وتطبيق المعرفة المكتسبة خالل الدورة.

الفئات المستهدفة:

المحاسبون والعاملون باالدرات المالية بالمؤسسات الخاصة والحكومية�	

المدققون الداخليون في المؤسسات�	

إدارة الرقابة الداخلية في المؤسسات�	

العاملون بالبنوك وشركات التأمين والمؤسسسات المالية�	

مديروا االدرات المالية في مؤسسات القطاع الحكومى والعام والخاص�	

مديروا إدارة المخاطر في كافة المؤسسات�	

االمدققون والمراقبون في الجهات الرقابية في الدولة�	
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المعايير الدولية للرقابة المالية
والمحاسبة واعداد تقارير رقابة االلتزام

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

المحتويات األساسية:

المفاهيم احلديثة للرقابة المالية والمحاسبية الداخلية:

التطور الحديث فى مفهوم الرقابة الداخلية.�	

هيكل نظام الرقابة الداخلية الحديث.�	

معايير فعالية هيكل الرقابة الداخلية.�	

المسؤوليات األساسية للمراقبين الماليين�	

زيادة كفاءة عمليات أقسام المالية والمحاسبة�	

دور إدارة المراجعة الداخلية فى منظومة الرقابة الداخلية الحديثة.�	

اإلصدارات المهنية الدولية المتعلقة بالرقابة الداخلية.�	

المعايري الدولية احلديثة المتعلقة بالرقابة المالية والمحاسبية:

معايير المراجعة الدولية�	

	�AICPAمعايير المجمع االمريكى للمحاسبين القانونيين

	�COSO معايير لجنة

	�COHEN قواعد لجنة

معايير لجنة بازل �2	

معايير منظمة األجهزة العليا للرقابة )األنتوساى(�	

قانون ساربينز - أوكسلى�	

معايير الرقابة الداخلية فى المنظمات الحكومية�	

اإلطار المتقدم للرقابة الداخلية وفق المعايري الدولية:

إطار ومكونات الرقابة الداخلية�	

الرقابة المحاسبية.�	

الرقابة المالية.�	

رقابة العمليات.�	

متطلبات ومراحل تصميم نظام الرقابة الداخلية المتقدم�	

نظام الضبط الداخلى للعمليات والحسابات المالية�	

دور الرقابة الداخلية فى ضبط وكشف الغش واالحتيال المالى.�	

معايير فحص و تقييم فعالية الرقابة الداخلية�	

إجراءات ومراحل تقييم الرقابة الداخلية.�	

:)INTOSAI ( معايري الرقابة المالية والمحاسبية وفق اراشدات

ارشادات ) INTOSAI( حول معايير الرقابة الداخلية فى القطاع الحكومى�	

المعايير الدولية الحديثة لتحقيق الرقابة الحكومية الصادرة عن منظمة األنتوساى�	

القيود على فعالية الرقابة الداخلية فى القطاع الحكومى�	

استقاللية التدقيق الداخلى فى القطاع الحكومى�	

التخطيط لعملية الرقابة على البيانات المالية�	

	�COSO إدارة مخاطر الجهات التي ترعاها

العالقة بين الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجهات�	

مكونات إدارة مخاطر الجهات�	

تقييم المخاطر�	

أاسسيات ومعايري رقابة االلزتام:

قيمة رقابة االلتزام ومزاياها�	

المفاهيم العامة لرقابة االلتزام.�	

المعايرر الدولية لرقابة االلتزام�	

األساليب المختلفة لتنفيذ رقابة االلتزام�	

خطوات رقابة االلتزام�	

رقابة االلتزام وضمان جودة الرقابة المالية والمحاسبية.�	

اعداد تقارير رقابة االلزتام:

مبادئ اعداد ورفع تقارير رقابة االلتزام�	

عناصر تقرير رقابة االلتزام�	

اعداد التقارير الخاصة بحاالت االحتيال واالفعال غير القانونية�	

ضمانات جودة تقارير رقابة االلتزام�	

متابعة المهمات الرقابية�	

توثيق رقابة االلتزام�	

المعايير األمريكية لجودة التقارير الرقابية�	

المعايير الدولية لجودة التقارير الرقابية�	



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 الدولية للرقابة المالية والمحاسبة واعداد تقارير رقابة االلتزام( 

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


