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مقدمة:
تهدف هذه الدورة التعريف بالمهارات المتقدمة في تدقيق ومراجعة الحسابات المالية في ضوء معايير المراجعة الداخلية، والتعرف على المخاطر المصاحبة لعملية التدقيق وكيفية 

وضع خطة للتعامل مع هذه المخاطر. وتوفر هذه الدورة للمشاركين المعرفة لتطوير عالم مراجعة الحسابات وخطة التدقيق الداخلي القائمة على المخاطر.

إن هذه الدورة التدريبية "التدقيق الداخلي على أساس المخاطر" تقوم بتوجيه المدققين الداخليين من خالل المعايير المطلوبة ألداء هذه المهمة. كما أنها تقّدم النصائح واألدوات الالزمة 
الحديثة إلنجاز عملية التدقيق بطريقة فعالة ومرنة مبنية على أساس النتائج من أجل دعم األهداف االستراتيجية للمؤسسة او الشركة وتحسين االستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية.

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تعريف نطاق ووظائف التدقيق الداخلي في الشركة 	
تمييز أنواع مهام التدقيق الداخلي المتعلقة بالعمليات أو االمتثال أو الجودة أو السالمة أو المالية 	
وصف المبادئ التوجيهية للتخطيط لعمليات التدقيق الداخلي ووضع خطة للتدقيق على أساس المخاطر 	
تطبيق تقنيات تحديد المخاطر والضوابط واختبارها 	
تحديد أفضل أساليب أخذ العينات في مهمة التدقيق الداخلي من حيث حجم العينة أو اختيار العينة 	
اختيار أدوات االختبار المناسبة المستخدمة في التدقيق الداخلي وذكر مزايا وعيوب كل منها 	
التمكن من تطبيق التدقيق الداخلي المبني على تحليل المخاطر في الدوائر الحكومية بكفاءة وفعالية 	
التعرف على التطبيقات العملية لترتيبات الرقابة الداخلية في القطاع العام والخاص 	

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية ودراسة الحاالت وتوضيح المنهجيات النموذجية. باإلضافة إلى التمارين الجماعية لتطبيق المعرفة المكتسبة خالل 

الدورة.

الفئات المستهدفة:
تم تصميم هذه الدورة  لممارسي التدقيق الداخلي ومديري التدقيق الذين يرغبون في االستفادة من معارفهم وزيادة قيمتها للمنظمة من خالل وضع خطط فعالة لمراجعة الحسابات 

القائمة على المخاطر التي تعالج المخاطر الناشئة.

المحتويات األساسية:

المهنجيات احلديثة للتدقيق الداخيل:

أهداف التدقيق. 	
إجراءات التدقيق 	
معايير التدقيق: 	

المعايير العامه 	
معايير العمل الميداني 	
معايير وضع التقرير 	
المفهوم الحديث للتدقيق الداخلي 	
العوامل التي عززت دور التدقيق الداخلي 	
تطور مفهوم التدقيق الداخلي 	
المقومات الرئيسية للمفهوم الحديث للتدقيق الداخلي 	
مجاالت التدقيق الداخلي 	
أنواع التدقيق الداخلي 	
أهداف التدقيق الداخلي 	
مراحل التدقيق الداخلي 	
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التدقيق الداخلي على اساس المخاطر
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MEMBER

مبادئ ومفاهيم إدارة المخاطر: مراجعة :

 تعريفات المخاطر  	
 تعاريف إدارة المخاطر  	
 أُطر التحكم والمخاطر الرئيسية  	
 معايير تقييم إدارة المخاطر 	

 تقييم خماطر االحتيال :

 التعريف والمبادئ  	
 المعايير والمبادئ التوجيهية  	
 برنامج مكافحة االحتيال  	
 دور التدقيق الداخلي  	
 نهج المراجعة الداخلية للحسابات  	
 أنواع االحتيال  	
 مثلث االحتيال   	

 خماطر حوكمة الرشكات :

 نظرة عامة، تعريف، ومعايير  	
 العالقة بين الحوكمة والمخاطر والسيطرة  	
 أعطال الحوكمة  	
 مبادئ حوكمة الشركات  	
 مبادئ الحوكمة وأطر عمل لجنة الحوكمة  	
 أنشطة ونهج مراجعة الحسابات  	

 المخاطر االسرتاتيجية :

 نظرة عامة على االستراتيجية  	
 تعريف المخاطر االستراتيجية  	
 نظر التدقيق الداخلي في المخاطر االستراتيجية  	
 مراجعة الحسابات ذات الصلة باالستراتيجية  	
 مراجعة المخاطر االستراتيجية  	
 مراجعة العمليات االستراتيجية 	

التدقيق المبين عىل المخاطر:

المعايير المهنية IIA الخاصة بإعداد الخطة   	
مراحل التدقيق المبني على المخاطر 	
الرقابة الداخلية وتقدير المخاطر 	
	 COSO المفهوم الحديث للرقابة الداخلية وفق لجنة
	 COSO القواعد الرئيسية للرقابة وفق لجنة
	 ) coso( عالقة المخاطر بمفهوم الرقابة الداخلية وفق مفهوم

بناء خطة إدارة التدقيق الداخيل السنوية وفق أسلوب المخاطر:

تحديد عناصر الخطر الخاصة بإعداد الخطة 	

بناء نموذج إعداد خطة التدقيق السنوية وفق المخاطر 	

تخطيط وتنفيذ مهام التدقيق الداخلي وفق المخاطر 	

إعداد خطة مهمة تنفيذ عمليات التدقيق 	

كيف يتم إعداد مصفوفة الخطر الخاصة بمهام التدقيق الداخلي 	

إعداد برنامج العمل وفق أسلوب المخاطر 	

استخدام مهنج العينات يف تقييم خماطر نظم الرقابة الداخلية:

متطلبات منهج العينات وفقا لمتطلبات معيار التدقيق الدولى رقم 530 	

المفاهيم والمصطلحات المستخدمة فى أسلوب المعاينة 	

مداخل تنفيذ اختبارات المراجعة 	

اركان عينة المراجعة 	

تحديد حجم العينة 	

تحديد طرق اختيار مفردات العينة 	

طريقة االختيار العشوائي 	

تقييم نتائج العينة 	

استخدام اإلجراءات التحليلية يف كشف االحتيال والتالعب المايل يف 

البيانات المالية:

طبيعة وغرض اإلجراءات التحليلية 	

اإلجراءات التحليلية في تخطيط عملية المراجعة 	

اإلجراءات التحليلية كإجراءات جوهرية 	

اإلجراءات التحليلية عند النظرة الشاملة في نهاية المراجعة 	

مدى االعتماد على اإلجراءات التحليلية 	

 مراجعة عملية إدارة المخاطر المؤسسية :

 مراجعة حسابات إدارة المخاطر في المؤسسة: اعتبارات المراجعة الداخلية للحسابات  	

 تقييم إدارة المخاطر في المؤسسة  	

 نهج تقييم االستحقاق  	

 نهج التقييم الشامل  	



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

)التدقيق الداخلي على اساس المخاطر(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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.


