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 امتدقيق ِتحنيه امتقارير اميامية ِأصّل امتحقيق اإلداري

 اميقدىة
متحديد تّقيت امدخّل ِامخرِج ىن  امسّق يركز امتحنيه امفني مألِراق اميامية عنٓ دراسة تحركات األسعار في

 .امسّق ٍِّ ميس بديه عن امتحنيه األساسي مألِراق اميامية
به ىكيه ِداعً مُ حيث يعتيد امتحنيه امفنٓ عنٓ فكرة ان امتاريخ يعيد نفسُ ِىؤشرات امتحنيه امفنٓ تَدف  

امٓ امتعرف عنٓ اتجاٌ امحركة في سّق األِراق اميامية امتٓ تعتيد عنٓ ىجيّعة ىن اميتغيرات أٍيَا اتجاٌ 
قّة امشراء ِقّة امبيع ِتأثير كٍٕيا عنٓ أخر األسعار في امسّق ِحركتُ امتاريخية ِحجً امتداِل ِقياس تأثير 

 .ِانعكاس ذمك عنٓ حركة األسعار
 األٍداف

 اكساب اميشاركين ىَارات امتدقيق ِكيفية امحصّل عنٓ أدمة اإلثبات  
 اكساب اميشاركين ىَارات تقييً نظً امرقابة امداخنية ألنشطة امينظية 
 تزِيد اميشاركين بيجيّعة ىن اميعارف حّل امرقابة امداخنية 
 اكساب ىَارات اعداد نظً امرقابة امداخنية 
 امتعرف عنٓ اميستجدات امعاميية ِأثرٍا عنٓ أنياط ِأساميب امرقابة اإلدارية ِاميامية 
 امتعرف عنٓ األساميب امحديثة فٓ ىجأت امرقابة اميامية ِاإلدارية 
 ت امحامية ِاميستقبنيةاإلمياو بأفضه امسبه متطّير أجَزة ِأنظية امرقابة بشقيَا ميّاجَة امتطّرا 
 اإلمياو باألساميب امحديثة فٓ كشف امتجاِزات ِتصحيح أنحرافات. 
 كفاءاتام
  أٍيية امتحنيه اميامي. 
  األدِات اميستخدىة في امتحنيه اميامي. 
  كيفية قراءة ِتحنيه امقّائً اميامية 
  استخراج اميؤشرات امتي تساعد عني إعداد امتقرير اميامي امفعال. 
  نيّذج متقرير ىامي ىستند مقّائً ىامية. 
 يستَدفّنام

 .رؤساءامحسابات - .اميدراءامياميين - .اميحاسبين امياميين -  .اميحاسبين اإلداريين
اميسؤِمين يأقساو امتخطيط ِإعداد اميّازنات في امدِائر امحكّىيةِاميؤسسات ِامَيئات ِامشركات امحكّىية 

 .ِخفض امتكاميف بامشركاتاميسؤِمين عن رقابة  - .ِامخاصة
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 حتّْيام
 األساميب امحديثة منتدقيق امداخني 
  أنّاع امرقابة امداخنية 
 ىعايير اميراجعة امحكّىية 
 امييزانية امتقديرية ِفقا منيعايير امدِمية امحكّىية 

 امرقابة أدارية -
 ىراجعة اميّازنات -
 األساميب امفنية ميراجعة امنظً أمكترِنية -
 منظاو امرقابة امداخنيةأطار امعاو  -
 أساميب ِِسائه تقييً نظاو امرقابة امداخنية -
 ِسائه تقييً نظاو امرقابة امداخنية -
 استخداو قّائً أستقصاء -

  امحّكية في أعداد تقارير امتدقيق امداخني 
  تقارير تقييً أنظية تخطيط عينية امتدقيق 
 اساميب امتدقيق ِأدمة أثبات  

 :في امتدقيق  أدمة أثبات اميستخدىة -
 (أساميب امتدقيق امداخني)ِسائه امحصّل عني أدمة أثبات  -
 امشرِط امّاجب تّافرٍا في أدمة أثبات -
 قّاعد تصييً امرقابة امداخنية ِامتدقيق عني امعينيات  -

 حأت عينية باستخداو أساميب امحديثة منتدقيق امداخني 
 امفساد اميامي ِاإلداري امرقابة اميامية ِاإلدارية ِدِرٍا في امحد ىن : 
 األساميب امحديثة في ىجال امرقابة اميامية ِاإلدارية 
 دِر نظً اميعنّىات فٓ تحنيه ِحه اميشاكه امتي تّاجُ اميسئّمين امياميين ِاإلداريين ِكيفية امتغنب عنيَا 
 ىعايير نجاح أساميب امرقابة اميامية ِاإلدارية ِتحقيق أٍدافَا 
  امحديثة فٓ نظً امرقابة اميامية ِاإلدارية ِعٕقتَا بيعايير اميراجعة امدِميةدِر األساميب 
 اإلبداع اميامي ِاميحاسبي فٓ ىجال امرقابة اميامية ِاإلدارية 
 امرقابُ عنٓ األداء اميامي ِأقتصادي مشركات األعيال امعاىة 
  ِاميحافظة عنٓ األىّال امعاىةدِر امرقابة اميامية ِاإلدارية فٓ ىّاجَُ امفساد اإلداري ِاميامي 
 تجارب عربية ناجحة فٓ امرقابة اميامية ِاإلدارية. 


