
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

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

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

التدقيق المالي والمحاسبي وفقا للمعايير الدولية



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
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مقدمة:

يهدف هذا البرنامج الى تطوير مهارات الملتحقين  به من خالل تعريفهم بماهية وأهداف المراجعة والتدقيق. وتدريبهم على االساليب الحديثة في التدقيق المالي والمحاسبي وتعريفهم 

بأنطمة الرقابة الداخلية ووظائفها ومعايير اختيار المدقق الخارجي واجراءات عملية المراجعة والتدقيق. بهدف تمكينهم من القيام بأعمال التدقيق والمراجعة بكفاءة عالية.

وتهدف هذه الدورة ايضا إلى صقل مهارات الملتحقين باإلطار الفكري للمراجعة، من خالل تعريفهم بمفهومها وأهميتها وأنواعها المختلفة، كذلك تعريف المشاركين بالمهارات 

العلمية والمعرفية المتعلقة بالقواعد والمعايير المهنية للتدقيق المالي والمحاسبي، وتعريفهم بالمخاطر المتعلقة بها، والتعرف على كيفية استخدام بعض األدوات واألساليب الخاصة 

في عملية المراجعة التحليلية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wاكتساب المهارات المتقدمة فى تدقيق ومراجعة الحسابات المالية فى ضوء إرشادات ومعايير المراجعة الداخلية والدولية

	wتطبيق االستراتيجيات المتقدمة لكشف األخطاء والغش وكيفية تطبيقها فى الواقع العملى

	wاكتساب مهارة تصميم و فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية المطبق فى المؤسسة

	w استخدام االتجاهات الحديثة فى مراجعة الحسابات الختامية الحكومية وفق المعايير الحديثة الدولية واالمريكية ، وكيفية تطبيقها فى الواقع العملى فى ضوء إرشادات األجهزة

والدواوين الرقابية والمحاسبية الحكومية

	wتطبيق المفهوم الحديث للرقابة الداخلية وعناصرها وهيكلها وفق المعايير الدولية الصادرة حديثا

	wإكساب مهارة الفحص التحليلي للحسابات الغراض كشف الغش والخطا واتمام عملية المراجعة

	wالتعرف على الطرق الحديثة للتدقيق والتركيز على التدقيق الداخلي

	wإعداد خطة التدقيق

	wالتعرف على المفاهيم الحديثة لتخطيط الرقابة المالية من خالل قياس المخاطر

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:

	wالمحاسبون والعاملون باالدرات المالية بالمؤسسات الخاصة والحكومية

	wالمدققون الداخليون في المؤسسات

	wإدارة الرقابة الداخلية في المؤسسات

	wمديروا االدرات المالية في مؤسسات القطاع الحكومى والعام والخاص

	wمديروا إدارة المخاطر في كافة المؤسسات

	wاالمدققون والمراقبون في الجهات الرقابية في الدولة
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التدقيق المالي والمحاسبي وفقا للمعايير الدولية

المحتويات األساسية:

التدقيق الداخىل ىف ضوء المعايري الدولية:

	wالمعايير الدولية للتدقيق والمراجعة الداخلية

	wتطور دور المراجعة الداخلية لمقابلة متطلبات الحوكمة

	wتشكيل لجان المراجعة الداخلية ودورها الرقابى

	wالتدقيق المستند على المخاطر

	wالوسائل الفنية الالزمة لتنفيذ عملية المراجعة الداخلية

	wالمراجعة الحكومية

االسرتاتيجيات المتقدمة ىف المراجعة الداخلية:

	wنطاق المراجعة الداخلية

	wالمراجعة المالية

	wمراجعة التسويات المحاسبية وفق اساس االستحقاق

	wفحص نظام الرقابة الداخلية

	wمراحعة العمليات

	wمراجعة الكفاءة والفعالية فى األداء

	wمراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية

	wمعايير األداء المهنى للمراجعة الداخلية

	wتنفيذ عملية المراجعة الداخلية

االسرتاتيجيات المتقدمة لكشف االخطاء والغش:

	wمواطن األخطاء والغش فى الحسابات المالية

	wإخفاء األخطاء والغش وكيفية اكتشافها

	wمواطن اإلسراف

	wاإلجراءات التى تتبع عند اكتشاف حالة اختالس

	wفحص الحسابات الغراض كشف االخطاء والغش

	wحاالت عملية متنوعة لكشف االخطاء والغش فى الحسابات

اسرتاتيجيات تطوير وفحص وتقييم نظم الرقابة المالية ىف المؤساست:

	wإطار ومكونات الرقابة المالية الحديثة

	wالرقابة المحاسبية

	wالرقابة المالية

	wرقابة العمليات

	wاختبارات المراجعة لفحص نظام الرقابة الداخلية

	wمعايير فحص و تقييم فعالية الرقابة الداخلية

	w.إجراءات ومراحل تقييم الرقابة الداخلية

	w) الرقابة الداخلية على العمليات النقدية )مصروفات وإيرادات

	wالرقابة الداخلية على المخازن والمخزون

	wالرقابة الداخلية على عمليات الشراء والعقود

استخدام الفحص التحلييل للحاسبات ىف المراجعة الداخلية:

	wطبيعة الفحص التحليلي للحساباتفى المراجعة

	wاستخدام الفحص التحليلي للحسابات فى تخطيط عملية المراجعة

	wاستخدام أساليب تحليل االتجاه فى أداء الفحص التحليلي للحسابات

	wاستخدام نماذج تحليل المؤشرات فى أداء الفحص التحليلي للحسابات

	w فى التحليلية  االجراءات  آداء  فى  المتقدمة  والكمية  اإلحصائية  النماذج  استخدام 

المراجعة

	wدور الفحص التحليلي للحسابات فى كشف الغش والخطأ والمخالفات المالية

	wحاالت عملية وتطبيقية متنوعة

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



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

)التدقيق المالي والمحاسبي وفقا للمعايير الدولية(

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.


