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ذمىَ اٌّساعثح اٌسىىُِح ػًٍ ِدّىػح ِٓ اٌّثادئ واألعظ اٌؼٍُّح اٌخافح ترغدًُ وذثىَة وذٍخُـ
اٌؼٍُّاخ اٌّاٌُح اٌّرؼٍمح تإٌؾاط اٌسىىُِح تهذف فشك اٌشلاتح اٌّاٌُح واٌمأىُٔح ػًٍ إَشاداخ اٌذوٌح
وِقشوفاذها واٌّغاػذج فٍ اذخار اٌمشاس.
ذُ ذقُُّ هزا اٌثشٔاِح ٌرّىُٓ اٌّؾاسوُٓ ِٓ اٌرؼشف ػًٍ ِفهىَ وطثُؼح وأهُّح ووظائف اٌّساعثح
اٌّاٌُح اٌسىىُِح وفما ٌالذداهاخ اٌسذَثح وإفذاساخ االذساد اٌذوٌٍ ٌٍّساعثُٓ وتخافح ٌدٕح ِؼاَُش اٌّساعثح
اٌسىىُِح اٌذوٌُح  ، IPCASوذضوَذهُ تأدواخ ِاٌُح وِساعثُح وإداسَح زذَثح ألغشاك ِشاخؼح اٌسغاتاخ،
خافح تشاِح اٌفسـ اٌرسٍٍٍُ وتشاِح ِشاخؼح اٌؼائذ ػًٍ اإلٔفاق  ،وذفؼًُ ِغاهّح اٌّؾاسوُٓ فٍ اٌّراتؼح
واٌشلاتح ِٓ خالي اٌّىاصٔاخ وتاعرخذاَ ذماسَش ِراتؼح  Follow Up Reportsألغشاك ذمىَُ األداء وذسغُٕه.

لذ ال َىىْ هزا اٌثشٔاِح تشٔاِدا ذمٍُذَا  ،تّؼًٕ عؼُه إًٌ ذضوَذ اٌّؾاسوُٓ تاألذداهاخ اٌسذَثح فٍ ِداي
اٌّساعثح اٌسىىُِح  ،تمذس ِا هى تشٔاِح لائُ ػًٍ ذفاػً اٌّؾاسوح وذثادي اٌخثشاخ تُٓ اٌّؾاسوُٓ واٌّذسب
ِٓ خالي وسػ اٌؼًّ اٌرذسَثُح واٌرّاسَٓ اٌدّاػُح اٌُىُِح ورٌه تاعرخذاَ ّٔارج وأدواخ ذدؼً اٌرذسَة
ػٍُّح ِىرٍّح  ،تسُث َىىْ اٌّرذسب لادسا فٍ ٔهاَح اٌثشٔاِح ػًٍ:















أورغاب أعظ اٌشلاتح اٌّاٌُح واٌمأىُٔح ػًٍ إَشاداخ اٌذوٌح
ذغدًُ ػٍُّاخ اإلٔفاق تاٌراوصٌ ِغ اإلػرّاداخ اٌّخققح ِٓ لثً اٌسىىِح
اٌّغاػذج فٍ اذخار اٌمشاس .ورٌه ػٓ طشَك ذىفُش اٌثُأاخ اٌرسٍٍُُح اٌالصِح.
اإلٌّاَ تطثُؼح إٌظاَ اٌّاٌٍ اٌسىىٍِ واٌّىاصٔاخ فٍ اٌىزذاخ اٌسىىُِح
إورغاب ِهاساخ إػذاد اٌىؾىف واٌرماسَش اٌخراُِح واٌرسٍٍُُح وِراتؼح اٌسغاتاخ واٌمُىد.
اورغاب ِهاساخ اٌّراتؼح اٌُىُِح ٌٍؼٍُّاخ اٌّاٌُح و ضّاْ ذٕفُزها فٍ اٌىلد اٌّسذد.
ِراتؼح ػٍُّح اٌرغذَذاخ و وُفُح إػذاد اٌُّضأُاخ
إػذاد اٌرماسَش اٌّاٌُح اٌذوسَح
أورغاب ِؼاَُش اٌّساعثح اٌذوٌُح ٌٍمطاع اٌسىىٍِ

اٌّساعثُٓ اٌّآٌُُ تاٌمطاع اٌسىىٍِ
أػضاء ٌداْ اٌرطىَش اٌّاٌٍ تاٌىزذاخ اٌسىىُِح
اإلداسج اٌىعطً و اٌؼٍُا
ِشالثٍ اٌسغاتاخ و اٌّذلمُٓ
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َرُ ذغٍُُ زمُثح ذذسَثُح ٌىً ِرذسب ذرىىْ ِٓ األذٍ :





اٌّادج اٌؼٍُّح – إٌظشَح  :وذمذَ فٍ ؽىً وسلٍ ِؼذ تؼٕاَح و ازرشافُح وِشذة زغة ِسرىَاخ
اٌثشٔاِح.
اٌؼشوك اٌرمذَُّح –  :PowerPointوذمذَ فٍ ؽىً اٌىرشؤٍ ػٍٍ لشؿ ِّغٕظ ٌرّىُٓ اٌّؾاسن ِٓ
ِشاخؼح اٌثشٔاِح اٌرذسَثٍ تٕفظ اٌطشَمح اٌرٍ لذِد تها ِسرىَاخ اٌثشٔاِح خالي فرشج اٌثشٔاِح
اٌرذسَثٍ.
األعرمقاءاخ و اٌرّاسَٓ اٌؼٍُّح  :زُث َسقً اٌّؾاسن ػٍٍ ٔغخ ِٓ وافح اٌرّاسَٓ و األعرمقاءاخ.
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أوخه االخرالف تُٓ إٌؾاط اٌسىىٍِ وإٌؾاط االلرقادٌ
أثش خقائـ إٌؾاط اٌسىىٍِ ػًٍ اٌّساعثح فٍ اٌىزذاخ اٌسىىُِح
ذؼشَف اٌّساعثح اٌسىىُِح
أثش اٌرؾشَؼاخ ػًٍ اٌّساعثح اٌسىىُِح
ِرطٍثاخ اٌّساعثح اٌسىىُِح
وظائف اٌّساعثح اٌسىىُِح وأدواذها
هُىً اٌمطاع اٌسىىٍِ .
ػٕافش اإلٔفاق واٌّىاسد اٌؼاِح .
اٌّىاصٔح اٌسىىُِح وإٌظاَ اٌّساعثٍ اٌسىىٍِ .

اٌٍدٕح اٌذوٌُح ٌّؼاَُش اٌّساعثح اٌسىىُِح اٌراتؼح ٌالذساد اٌذوٌٍ ٌٍّساعثُٓ.
أهذاف وإفذاساخ وِؼاَُش اٌّساعثح اٌسىىُِح اٌذوٌُح.
اٌرماسَش اٌّاٌُح اٌسذَثح خافح لائّح األداء اٌّاٌٍ واٌّشوض اٌّاٌٍ .
االذداهاخ اٌسذَثح فٍ اٌمُاط اٌّساعثٍ اٌسىىٍِ .
اٌّذاخً اٌدذَذج فٍ إػذاد اٌّىاصٔاخ اٌسىىُِح.

األتجاهات الحديثة للمحاسبة الحكومية و عمليات التدقيق

4
















أعظ ِىاصٔح اٌثٕىد
أعظ اٌرثىَة فٍ ِىاصٔح اٌثٕىد
(اٌرثىَة اٌّىضىػٍ – اٌرثىَة اإلداسٌ – اٌرثىَة اٌىظُفٍ – اٌرثىَة االلرقادٌ  ....اٌخ )
أعظ ذمذَش تٕىد اإلَشاداخ واٌّقشوفاخ
ِضاَا وػُىب ِٕهح ِىاصٔح اٌثٕىد
ذطثُماخ ػٍُّح ػًٍ إػذاد ِىاصٔح اٌثٕىد

ِمىِاخ إٌظاَ اٌّساعثٍ اٌسىىٍِ .
ٔظاَ اٌسقـ اٌّاٌُح .
ٔظاَ خذوٌح اإلٔفاق .
ٔظاَ االسذثاطاخ .

ٔظاَ اٌرخطُظ واٌثشِدح
إٌظاَ اٌقفشٌ
ِضاَا وػُىب إٌظاَ
زاٌح ػٍُّح
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اٌّؼاَُش اٌسذَثح ٌّشاخؼح اٌسغاتاخ اٌسىُِح
أهذاف و أٔىاع ِشاخؼح اٌىزذاخ اٌسىىُِح
ِؼاَُش ِشاخؼح اٌىزذاخ اٌسىىُِح اٌسذَثح اٌذوٌُح واالِشَىُح
ِؼاَُش اٌؼًّ اٌُّذأٍ ٌٍّشاخؼح اٌّاٌُح
ِؼاَُش اػذاد ذماسَشاٌّشاخؼح اٌّاٌُح
ِؼاَُشاٌؼًّ اٌُّذأٍ ٌّشاخؼح األداء
ذطثُماخ ػٍُّح
ِشاخؼح فؼاٌُح األداء اٌسىىُِح
ِشاخؼح وفاءج األداء اٌسىىُِح
ِشاخؼح االلرقاد
ِشاخؼح اٌؼذاٌح
وُفُح وفاءج وفؼاٌُح اٌثشاِح اٌسىىُِح
ذطثُماخ ػٍُّح

ِاهُح اٌفسـ اٌرسٍٍٍُ
اعاٌُة اٌفسـ اٌرسٍٍٍُ ٌٍسغاتاخ
اٌرخطُظ الداء اٌفسـ اٌرسٍٍٍُ
اخرثاساخ اٌفسـ اٌرسٍٍٍُ ٌىؾف اٌغؼ واالزرُاي اٌّاٌٍ فٍ اٌسغاتاخ
ذىثُك اخشاءاخ اٌفسـ اٌرسٍٍٍُ
ذطثُك اخشاءاخ اٌفسـ اٌرسٍٍٍُ ػًٍ اٌؼٍُّاخ إٌمذَح (االَشادخ واٌّقشوفاخ )
ذطثُك اخشاءاخ اٌفسـ اٌرسٍٍٍُ ػًٍ إداساخ (دوائش) اٌّخضوْ واٌّغرىدػاخ واٌّؾرشَاخ
ذطثُماخ ػٍُّح ِرٕىػح
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ِفهىَ اٌغؼ واٌخطأ
أِثٍح ػٍُّح ػًٍ ِفهىٍِ اٌغؼ واٌخطأ
ِىاطٓ األخطاء واٌغؼ فٍ اٌسغاتاخ اٌّاٌُح
ِىاطٓ االعشاف
االخشاءاخ اٌرٍ ذرثغ اورؾاف زاٌح االخرالط
زاالخ ػٍُّح ِرٕىػح ٌىؾف األخطاء وٌغؼ فٍ اٌسغاتاخ
االخشاءاخ اٌىاخة اذثاػها فٍ زاٌح ذىافش ِؤؽشػًٍ وخىد غؼ أو اخطأ
اٌرمشَش ػٓ اٌغؼ واٌخطأ

ِفهىَ اٌشلاتح اٌّاٌُح . Financial control
ػٕافش إٌظاَ اٌّاٌٍ واإلداسٌ ٌٍّٕؾأج.
اٌّىىٔاخ األعاعُح ٌٕظاَ اٌشلاتح اٌذاخٍُح .
وعائً اٌشلاتح اٌذاخٍُح .
أعاٌُة ذمُُُ وفسـ ٔظاَ اٌشلاتح اٌذاخٍُح.

اٌّؼاَُش اٌذوٌُح اٌسذَثح ٌٍّشاخؼح اٌذاخٍُح
اٌرطىس اٌسذَث فٍ ِفهىَ اٌشلاتح اٌذاخٍُح
هُىً ٔظاَ اٌشلاتح اٌذاخٍُح اٌسذَثح
ذطىَش ِهاساخ اٌّشاخغ اٌذاخٍٍ فٍ فسـ وذمُُُ اٌشلاتح اٌذاخٍُح
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اٌشلاتح اإلداسَح وِشالثه األداء Managerial & performance control
إداسج اٌرذلُك اٌذاخٍٍ Internal Auditing Department
اٌشلاتح اٌذاخٍُح وفما ٌّفهىَ ٌدٕح وىصو COSO
لأىْ أووغٍٍُ األِشَىٍ وإفالزاخ عاستُُٕض Sarbanes-Oxley Act
ٌداْ (ِداٌظ اٌّشاخؼح) Auditing Committees
ِؼاَُش اٌرذلُك (اٌّشاخؼح) اٌذوٌُح I.A.A.S
اٌسىوّح governance
اٌّشاخؼح اإلعرشاذُدُح Striates Auditing
ذذلُك اٌّخاطش Risk Audit
ذذلُك اٌّؾرماخ اٌّاٌُح Derivate Auditing

ذسذَذ طشَمح اٌرمشَش.
فُاغح اٌرمشَش
ذسذَذ اٌؾىً واٌّضّىْ.
ذمذَُ ِؼطُاخ اٌشلاتح وتُؼها وذسمُك اٌرغُُش وإٌداذ.
اعرخذاَ اٌرمشَش وأداج إداسَح فؼاٌح .
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َسقً خُّغ اٌّؾاسوُٓ فٍ خراَ اٌىسؽح اٌرذسَثُح ػًٍ ؽهادج زضىس اٌىسؽح و ِؼرّذج ِٓ وً ِٓ:

–
IAO
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َسشؿ ِشوض األػّاي األوستٍ ٌٍرذسَة و اٌرطىَش ػٍٍ ضّاْ خىدج وافح تشاِده اٌرذسَثُح ِٓ خالي ِٕهدُح
واضسح  ،أعرطاع اٌّشوض ِٓ ذىظُف خثشاذه اٌطىٍَح فٍ ػاٌُ اٌرذسَة و اٌرطىَش فٍ وضغ ِٕهدُح خافح
ٌٍّسافظح ػٍٍ اٌدىدج ذرّثً فٍ ثالثح ِشازً :

-1
-2
-3
-4

اٌرأوذ ِٓ ذىضُر األهذاف اٌىظُفُح و اٌغٍىوُح تقىسج واضسح ٌٍّؾاسوُٓ.
ذشخّح األهذاف اٌىظُفُح و اٌغٍىوُح ألهذاف ذذسَثُح ِثاؽشج.
ذسذَذ ِغرىي ٌٍّرذسَة لثً اٌثذء فٍ اٌثشٔاِح
اٌرأوذ ِٓ اٌرؼشف ػًٍ األزرُاخاخ اٌرذسَثُح اٌفؼٍُح ٌٍّرذسب.

-5
-6
-7
-8

ذغٍُُ أعرّاساخ اٌرؼاسف ػٍٍ اٌّؾاسوُٓ ِٓ لثً اٌّشوض.
إػذاد و أسعاي ذمشَش تُأٍ ترمُُُ اٌّرذستُٓ ٌٍثشٔاِح اٌٍ إداسج اٌرذسَة.
إػذاد أسعاي ذمُُُ اٌّذسب ٌٍّرذستُٓ تؼذ اٌثشٔاِح.
ذسذَذ ِغرىي اٌّرذسب تؼذ اٌذوسج
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 فٕذق وشاوْ تالصا – فالٌح

 أعثىع

 21 – 17 أغغطظ 2114

 381 لاير ػّأٍ ٌٍّرذسب اٌىازذ

 سعىَ زضىس اٌثشٔاِح
 تىفُه إفطاس وغذاء ِرٕىع َىُِا
 فىٌذس ذذسَثٍ ٌىً ِؾاسن ذؾًّ اٌّادج اٌؼٍُّح ٌٍثشٔاِح
ِ ادج اٌىرشؤُح ٌؾشائر اٌؼشك اٌّمذِح أثٕاء اٌثشٔاِح
 ؽهادج زضىس اٌثشٔاِح ِؼرّذج ِٓ إٌّظّح اٌذوٌُح ٌالػرّاد IAO

11

األتجاهات الحديثة للمحاسبة الحكومية و عمليات التدقيق

دِ .سّذ زداج – ِذَش ذطىَش األػّاي ِشوض األػّاي األوسوتٍ ٌٍرذسَة و اٌرطىَش
mhaggag@ebctraining.net
Tel: 00968 – 24560026
Cell: 00968 - 94000336
أ .ساٍِ أزّذ – ِذَش ػاَ ِشوض األػّاي األوسوتٍ ٌٍرذسَة و اٌرطىَش
rami@ebctraining.net
Tel: 00968 – 24560026
Cell: 00968 - 95050333

