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 تدقيق المشاريع والعقود 

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

المحتويات األساسية:

مقدمة:
 تلعب وظائف التدقيق الداخلي الحديثة دورا رئيسيا في تمكين المؤسسات من تسليم المشاريع 
ضمن أهداف التكلفة وبالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد. سوف تطور فهما أكبر لكيفية 
توفير نهج التدقيق القائم على المخاطر الفرصة لتحسين تسليم المنظمة للمشاريع.  من خالل 
تقييم سبب عدم تحقيق المشاريع للنتيجة المرجوة وما يمكن القيام به لتجنب األخطاء الشائعة 
في تسليم المشاريع ، توضح هذه الدورة عمليا كيف يمكن للمدققين الداخليين استخدام نهج 
التدقيق القائم على المخاطر في كل مرحلة من مراحل المشروع لدعم النجاح.  ستغطي هذه 
الدورة أيضا مجموعة من المشاريع الرئيسية ، الشائعة في غالبية المنظمات ، لتوفير فهم 
أعمق لكيفية التعامل مع تدقيق هذه المشاريع بطريقة عملية وفعالة من حيث التكلفة. باإلضافة 

إلى كيفية تدقيق العقود.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 تحديد كيفية تحديد مخاطر المشروع وقياسها وتقييمها والتحكم فيها بشكل فعال�	
 تقدير فوائد التدقيق االستباقي القائم على المخاطر للمشاريع الرئيسية�	
االبداع والكفاءة في تدقيق ومراجعة للعقود�	
المعلومات �	 تكنولوجيا  مشاريع  ذلك  في  بما  الكبرى،  المشاريع  مراجعة  كيفية   فهم 

والمشاريع المشتركة بطريقة عملية وفعالة من حيث التكلفة
 تطبيق المفاهيم والتطبيق العملي لنهج التدقيق القائم على المخاطر لتحقيق نجاح المشروع�	
 تمكين تسليم المشروع في الوقت المحدد والتكلفة وهدف الجودة�	

المنهجية:

توّظف هذه الدورة التدريبية مزيجاً من أساليب التدريب التفاعلية، مثل العروض التقديمية 

مقاطع  وعرض  والمرتجلة(  مسبقاً  )المعّدة  األدوار  ولعب  والمشاركين  المستشار  من 

الفيديو، ومناقشتها والتمارين الفردية والجماعية. ومن ضمن منهجيات التعلم في هذه الدورة 

مجموعة متنوعة من تدريبات المحاكاة. وتعتبر تدريبات المحاكاة مواقف افتراضية ، يكتسب 

المشاركون فيها خبرة رفيعة المستوى.

الفئات المستهدفة:

 تم تصميم هذه الدورة ألولئك الذين لديهم مصلحة في مراجعة المشاريع والعقود. المشاركين 

سيحصلون على أقصى استفادة من الدورة إذا كان لديهم فهم معقول أو خبرة في المشاريع 

إما من مشاركة التدقيق أو مشاركة المشروع. والمهنيين اآلخرين الذين يحتاجون إلى فهم 

المخاطر التي تؤثر على المشاريع المعقدة .

التدقيق المبين عىل المخاطر:

أنواع التدقيق�	
مخاطر التدقيق�	
نماذج كشف الغش التقليدية والمستحدثة�	
أنواع المخاطر�	
تقييم المخاطر وبناء خطط التدقيق�	

تدقيق عقود التوريد والمشرتيات:

انواع المشتريات وفقا الحدث التطورات العالمية�	
اليات الشراء ومشكالت التطبيق�	
اجراءات المحاسبة عن المشتريات من األصول والمستلزمات�	
اهم المشكالت التطبيقية التي تواجه مديري المشتريات�	
الضوابط الرقابية علي االنشطة التشغيلية في المشتريات�	
الضوابط الرقابية علي االنشطة التشغيلية في المخازن �	

معايري المراجعة الداخلية يف المؤساست العامة:

معايير السمات ذات الصلة بالمراجع الداخلي.�	
معايير األداء ذات الصلة بأنشطة التدقيق الداخلي.�	
معايير التنفيذ ذات الصلة ببرنامج التدقيق الداخلي.�	
التدقيق الداخلي من خالل الحاسب اآللي�	

تفعيل كفاءة إدارات المراجعة الداخلية يف المؤساست العامة:

دور التدقيق الداخلي في ضبط األداء المالي واالداري�	
موضع ادارة التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي�	
مستويات او أنواع التدقيق الداخلي�	
خدمات ووظائف إدارة التدقيق الداخلي�	
دليل إجراءات التدقيق الداخلي�	
التاهيل العلمي والمهني للمدقق الداخلي�	

خطط التدقيق الداخيل وتوزيع المهام:

إعداد خطة التفتيش المالي واإلداري�	
حصر المهام الدورية واليومية�	
توزيع المهام على أعضاء إدارة المراجعة الداخلية�	
متابعة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية�	
متابعة تنفيذ توصيات الخبراء من الخارج�	



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

) تدقيق المشاريع والعقود (

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.


