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ً
ثانيا :المسار التدريبي في المراجعة الحكومية:

يهدف هذا املسار إلى تعريف املتدربني من منسوبي األجهزة احلكومية واملؤسسات العامة وإكسابهم القدرات واملـهــارات الالزمة يف مجال
املراجعة احلكومية والتدقيق والرقابة على األداء ،وذلك لفئات املوظفني الذين تتطلب مهام وظائفهم اإلملام بأساسيات ومبادئ احملاسبة
املالية وفهم أساسيات علم املراجعة والتدقيق املالي ،واملعارف األولية واألساسية ذات العالقة بتخطيط عمليات املراجعة وأدلة وقرائن اإلثبات
ومراجعة العمليات احملاسبية .ويتدرج املسار من أساسيات املراجعة إلى املراجعة احلكومية والرقابة على األداء حيث يتم تقدمي برنامج
مستقل لكل منهما .ويشتمل هذا املسار التدريبي على البرامج التالية:

برنامج المراجعة
الحكومية

برنامج مبادئ
المحاسبة المالية
برنامج أساسيات
المراجعة
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برنامج الرقابة على
األداء

محتوىات برنامج المسار التدريبي في المراجعة الحكومية:

أ .برنامج مبادئ المحاسبة المالية
وردت التفاصيل حول هدف هذا البرنامج ومحتوىاته أعاله ضمن برامج مسار احملاسبة احلكومية.
ب .برنامج أساسيات المراجعة:
الهدف:
متكني املتدربني من اإلملــام باجلوانب النظرية والعملية ملهنة املراجعة ،وإكسابهم املعارف والقدرات واملهارات الالزمة لتطبيق النموذج احلديث
ملراجعة وتدقيق احلسابات بهدف توفير أفراد مؤهلني تأهي ًال كافي ًا يف مجال املراجعة .ويشمل البرنامج املوضوعات التالية:
اإلطار الفكري للمراجعة
التعريف بالمراجعة وعالقتها بالمحاسبة:
مقدمة.
تعريف املراجعة.
عالقة املراجعة بالرقابة.
أنواع املراجعة.
تشكيلة اخلدمات التي يقدمها مراجع احلسابات.

عالقة املراجعة باحملاسبة.
األهمية النسبية ومخاطر املراجعة.
معايير املراجعة املتعارف عليها.
جودة املراجعة.
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معايير المراجعة المتعارف عليها:
مقدمة.
ماهية معايير املراجعة وعالقتها مبسؤولية املراجع.
املعايير العامة:
معيار التأهيل العلمي والعملي.
معيار االستقالل واحلياد.
معيار بذل العناية املهنية الكافية.
معايير العمل امليداني.

معيار التخطيط وتقسيم العمل واإلشراف علي املساعدين.
معيار مدى إمكانية اإلعتماد على هيكل الرقابة الداخلية.
معيار جمع األدلة الكافية واملالئمة.
أهمية وأهداف التقارير والقوائم املالية
أنواع التقارير والقوائم املالية
اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية

معايير إعداد التقرير:
معيار اإلشارة ملقياس صدق القوائم املالية.
معيار اإلشارة لظروف عدم الثبات يف تطبيق مقياس صدق
القوائم املالية

معيار كفاية ومالئمة اإلفصاح يف القوائم املالية.
معيار وحدة الرأي.

أوراق عمل المراجعة:
مقدمة.
احلاجة إلى أوراق عمل املراجعة.
أنواع املعلومات التي تشتمل عليها أوراق املراجعة.
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أوراق العمل الرئيسية للمراجعة.
ملف املراجعة الدائم وامللف اجلاري.

أحكام مراجع الحسابات على األهمية النسبية
ومخاطر المراجعة:
األهمية النسبية:
مفهوم األهمية النسبية.
أهمية حكم املراجع على األهمية النسبية.
كيف يحكم املراجع علي األهمية النسبية.
عالقة األهمية النسبية بتخطيط أعمال املراجعة.
مخاطر املراجعة.
مفهوم مخاطر املراجعة.
أهمية حكم املراجع على مخاطر املراجعة.
أنواع مخاطر املراجعة

العالقة بني أنواع مخاطر املراجعة.
العالقة بني مخاطر املراجعة وأدلة اإلثبات.
العالقة بني األهمية النسبية ومخاطر املراجعة.
عالقة األهمية النسبية باملخاطر يف مرحلة التخطيط لعملية
املراجعة.
اجتاه العالقة بني األهمية النسبية ومخاطر املراجعة.
الدالالت املهنية للعالقة بني األهمية النسبية ومخاطر املراجعة.
 -4اإلطار العام لعملية املراجعة.

 -1المتطلبات األولية للمراجعة:
حتديد أهداف املراجع من القيام باملراجعة.
حتديد مسؤولية اإلدارة.

حتديد مسؤولية املراجع.

 -2متطلبات مرحلة قبول التكليف:
تكليف مراجع احلسابات باملراجعة.
اإلملام املبدئي بطبيعة نشاط املنشأة و سمعة اإلدارة.
حتديد االحتياجات من املوارد املادية و البشرية.

تقييم قدرة املكتب على أداء التكليف.
الرد بقبول التكليف.
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 -3متطلبات مرحلة قبول التكليف:
أداء اإلج ـ ــراءات السابقة على التخطيط املـبــدئــي ألعمال
املراجعة.
أداء اإلجراءات التحليلية األولية.
حتديد مستوى األهمية النسبية.
حتديد مستوى مخاطر املراجعة املقبولة.
فهم هيكل الرقابة الداخلية.

تقدير مستوى مخاطر الرقابة.
إعداد اخلطة العامة للمراجعة و برنامج املراجعة املبدئي.
أداء اختبارات الرقابة.
أداء االختبارات األساسية للعمليات.
حتديد مستوى مخاطر اإلكتشاف املقبولة.
إعداد برنامج املراجعة النهائي.

 -4متطلبات مرحلة تنفيذ أعمال المراجعة:
أداء اإلجراءات التحليلية.
أداء اختبارات التفاصيل.

أداء االختبارات اإلضافية للتفاصيل.

 -5متطلبات مرحلة تحديد نتائج المراجعة وإعداد التقرير:
التحقق من األحداث الطارئة يف تاريخ امليزانية.
التحقق من األحداث الالحقة لتاريخ امليزانية.
جتميع األدلة النهائية.

تقييم نتائج املراجعة.
إعداد التقرير.

 -6متطلبات مرحلة تحديد نتائج المراجعة وإعداد التقرير:
أهمية توثيق عملية املراجعة.
شكل ومحتوى أوراق العمل.
ملف أوراق العمل.
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ملكية أوراق العمل.
امللف الدائم ألوراق العمل.

 -5مدخل المعاينة اإلحصائية لمراجعة الحسابات
 -1المعاينة اإلحصائية في المراجعة:

مفهوم املعاينة يف املراجعة.
أهمية املعاينة يف املراجعة.
مخاطر املراجعة ومخاطر املعاينة.
 -2أنواع المعاينة في المراجعة:
املعاينة غير اإلحصائية.
املعاينة اإلحصائية.
 -3طرق اختيار العينة:
اختيار العينة العشوائية البسيطة.
اختيار العينة املنتظمة.
اختيار العينة يف ظل تناسب اإلحتمال مع احلجم.
 -4معاينة الصفات في مجال اختبارات الرقابة و االختبارات األساسية للعمليات:
املعاينة لتحديد معدالت حدوث اخلاصية.
خطوات تطبيق معاينة الصفات.
 -5طرق اختيار العينة:
املعاينة يف مجال اختبارات تفاصيل العمليات.
معاينة الوحدات النقدية.
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 -6تطبيق إجراءات المراجعة.
مراجعة دورة اإليرادات و املتحصالت.
مراجعة دورة النفقات واملدفوعات (.)1
مراجعة دورة النفقات واملدفوعات (.)2
مراجعة دورة األجور وخدمات األفراد.
 -7المراجعة في ظل نظم التشغيل اإللكتروني للبيانات.
خصائص بيئة نظم معاجلة البيانات إلكتروني ًا.
إجراءات املراجعة التي يتعني علي املراجع اتباعها عند مراجعة
املنشأة التي تقوم مبعاجلة البيانات احملاسبية إلكتروني ًا.
التخطيط املبدئي.
اإلجراءات التحليلية األولية.

مراجعة دورة املخزون.
مراجعة دورة التمويل.
مراجعة النقدية.

فهم بيئة الرقابة.
اختبارات الرقابة:
 الرقابة العامة ملعاجلة البيانات إلكتروني ًا. الرقابة التطبيقية ملعاجلة البيانات إلكتروني ًا. -تطبيق إجراءات املراجعة للحصول على أدلة اإلثبات.

 -8تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية.
مراقبة أداء احملاسبني القانونيني:
مراحل تنظيم مهنة احملاسبة واملراجعة يف اململكة.
 معايير الرقابة النوعية ملكاتب احملاسبة.نظام احملاسبني القانونيني والئحته التنفيذية.
قواعد سلوك و آداب املهنة.
 -برنامج مراقبة جودة األداء املهني.
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ج .برنامج المراجعة الحكومية:
الهدف:
متكني املتدربني من اإلملــام باجلوانب النظرية والعملية يف مجال املراجعة املالية يف األجهزة احلكومية ،وإكسابهم املعارف والقدرات واملهارات
الالزمة ملراجعة وتدقيق العمليات والتقارير املالية يف اجلهات احلكومية بكفاءة وفاعلية  ،كما يهدف لتوفير أفراد مؤهلني تأهي ًال كافي ًا يف مجال
املراجعة احلكومية .ويشمل البرنامج املوضوعات التالية:
 -1اإلطار النظري للمراجعة الحكومية.
مفاهيم املراجعة احلكومية.
مفهوم املساءلة العامة.

معايير املراجعة احلكومية.
أنواع املراجعة احلكومية.

 -2األجهزة الرقابية في المملكة العربية السعودية والمنظمات الدولية لألجهزة العليا للرقابة.
وزارة املالية.
ديوان املراقبة العامة.
املنظمة العاملية لألجهزة العليا للرقابة.
مجموعة األجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة بدول
أمريكا الالتيني ـ ـ ــة والكاريبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،األوالسافس.

منظمة األجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة األفريقية
(األفروساي).
املـنـظـمــة الـعــربـيــة لــأج ـهــزة الـعـلـيــا لـلــرقــابــة املــال ـيــة واحملــاسـبــة
(األرابوساي ).

 -3مفاهيم وأسس حديثة في المراجعة الحكومية.
األهمية النسبية.
العينات اإلحصائية.

مخاطر املراجعة.
املراجعة التحليلية.
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 -4قواعد العمل الميداني للمراجعة الحكومية (التخطيط).
التخطيط لعملية املراجعة (اخلطة الشاملة).
التخطيط ملهمة املراجعة (برنامج املراجعة).
 -5قواعد العمل الميداني للمراجعة الحكومية (تنفيذ المراجعة).
تقييم أنظمة الرقابة الداخلية.
املقابالت الشخصية.
اإلشراف واملتابعة.
 -6قواعد العمل الميداني للمراجعة الحكومية (أدلة اإلثبات).
أهم صفات دليل اإلثبات.
أساليب احلصول على دليل اإلثبات.
طبيعة دليل اإلثبات.

درجة الوثوق بأدلة اإلثبات.
أهمية التوثيق ألدلة اإلثبات.

 -7إعداد التقارير في المراجعة الحكومية.
أوراق العمل.
ما هو التقرير؟ وماذا يقدم ؟
األهداف الرئيسية للتقارير.
معايير إعداد التقرير.
معايير شكل التقارير.
معايير محتوى التقرير.
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خصائص التقارير اجليدة.
إجراءات إعداد التقرير.
تقدمي التقرير النهائي.
مناقشة النتائج والتوصيات مع املستوىات اإلدارية املناسبة.
أنواع التقارير.

 -8المراجعة الحكومية على إيرادات الدولة.
مفهوم اإليرادات العامة.
أنواع اإليرادات وتقسيماتها.
متطلبات الرقابة على اإليرادات.
اإلجراءات التمهيدية والتنفيذية للرقابة على اإليرادات.

اإلجراءات التمهيدية.
اإلجراءات التنفيذية للرقابة على حتصيل اإليرادات.
وسائل حتصيل اإليراد وإجراءات مراجعتها.
مراجعة إيرادات الضريبة والزكاة.

 -9المراجعة الحكومية على مصروفات الرواتب والبدالت والمكافآت وما في حكمها.
مراجعة مستندات الصرف.
الرواتب واألجور والبدالت وما يف حكمها.
الرواتب واألجور وتقسيماتها.

االقتطاعات واحلسميات.
متطلبات الرقابة على الرواتب واألجور.
إجراءات املراجعة (العمل امليداني).

 -10عمليات مراجعة المصروفات التشغيلية.
أنواع املصروفات وتقسيماتها.
متطلبات الرقابة على املصروفات.

إجراءات الرقابة على املصروفات.

 -11عمليات مراجعة مصروفات برامج التشغيل والصيانة والتنظيف.
مراجعة العقود واإلتفاقيات املبرمة على برامج التشغيل والصيانة والنظافة.
 -12عمليات مراجعة نفقات المشاريع.
أنواع املشروعات الرئيسية.
متطلبات الرقابة على املشروعات الرئيسية.

معايير اختيار املشروعات التي يتم فحصها.
العقود اإلدارية.
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 -13مراجعة أعمال المستودعات.
القيام بتنفيذ إجراءات اجلرد.
إجراءات فحص املستودعات.
 -14مراجعة التقارير المالية الحكومية.
أهمية التقارير املالية.
أنواع التقارير املالية وإجراءات مراجعتها.
 -15المخالفات المالية واإلدارية.
تعريف املخالفة املالية واملخالفة اإلدارية.
التمييز بني املخالفة املالية واملخالفة اإلدارية.
أنواع املخالفات املالية.
األسباب التي تؤدي إلى وقوع املخالفات املالية.
اجلهات التي تساعد يف اكتشاف املخالفات املالية.
التحقق من املخالفات املالية.
قرار البت يف املخالفة املالية.
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د .برنامج الرقابة على األداء:
الهدف:
متكني املتدربني من اإلملــام باجلوانب النظرية والعملية ملهنة الرقابة على األداء يف األجهزة احلكومية واملؤسسات العامة والهيئات ،وإكسابهم
املعارف والقدرات واملهارات الالزمة لتطبيق أساليب الرقابة على األداء  ،ولتوفير أفراد مؤهلني تأهي ًال كافي ًا يف الرقابة على األداء واملجاالت ذات
الصلة بها .ويشمل البرنامج املوضوعات التالية:
 -1اإلطار العام للرقابة على األداء.
املقدمة.
مفهوم الرقابة على األداء.
عناصر الرقابة على األداء.
أهداف الرقابة على األداء.

الفرق بني الرقابة على األداء والرقابة املالية.
أنواع الرقابة على األداء.
معايير الرقابة على األداء بديوان املراقبة العامة.

 -2مراحل الرقابة على األداء( ) 1مرحلة التخطيط.
املقدمة.
املعايير الدولية للرقابة احلكومية.

التخطيط االستراتيجي وعملية اختيار مهام رقابة األداء.
أهمية التخطيط ملهام الرقابة على األداء.

 -3مراحل الرقابة على األداء( )2مرحلة المسح األولي.
مقدمة.
مكانة تقرير املسح األ ّولي يف مسار التّدقيق.

مضمون تقرير املسح األ ّولي.
فوائد تقرير املسح األ ّولي.
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دليل البرامج التدريبية الموجهة
للقطاعات الحكومية
للعام (١٤٤٢ / ١٤٤١هـ) ٢٠٢٠ -م

 -4مراحل الرقابة على األداء( )3مرحلة جمع أدلة اإلثبات.
مفهوم دليل اإلثبات.
خصائص أدلة اإلثبات.
أنواع أدلة اإلثبات.

إرشادات جلمع أدلة اإلثبات.
أساليب جمع أدلة اإلثبات.

 -5مراحل الرقابة على األداء( )4مرحلة إعداد المعايير.
مقدمة.
أنواع املعايير.
خصائص املعايير.
تطبيق املعايير على القطاع احلكومي.

املعيار كوسيلة تسيير تعتمدها اجلهة اخلاضعة للرقابة.
كيفية ضبط املعايير من قبل اجلهة اخلاضعة للرقابة.
املعايير كوسيلة رقابة يعتمدها املراجعون.
مزايا املعايير بالنسبة للمراجع.

 -6مراحل الرقابة على األداء( )5مرحلة التقرير.
مفهوم تقرير الرقابة.
أهداف تقرير الرقابة على األداء.
أهمية تقرير الرقابة على األداء.
أنواع التقارير.

العناصر الرئيسية للتقرير.
مواصفات التقرير الرقابي.
معايير التقرير ال ـصــادرة عــن املنظمة الــدولـيــة لألجهزة
العليا للرقابة واحملاسبة ( األنتوساى ).

 -7اإلشراف والمتابعة في مجال الرقابة على األداء.
مفهوم اإلشراف.
مواصفات اختيار املشرف.
كيفية اإلشراف.
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مسئوليات املشرف.
معيار اإلشراف (من معايير األنتوساى ).

 -8رقابة األداء على األنشطة ذات التوجه البيئي.
تقرير املسح الشامل إلحدى شركات اإلسمنت.
األنشطة واإلدارات التي شملها املسح.

برنامج املراجعة لتقييم أداء شركة اإلسمنت يف مجال البيئة.
التوصيات.

 -9رقابة األداء على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
تقدير مخاطر املنافسات واملشتريات احلكومية.
حتديد أهداف تقييم أداء وظيفة إدارة املشتريات.
معايير تقييم أداء وظيفة الشراء.

نطاق ومنهجية تنفيذ مهمة املراجعة.
تقرير الرقابة على األداء.

 -10صعوبات ومشاكل الرقابة على األداء.
صعوبات الرقابة على األداء يف األجهزة احلكومية.
مشاكل الرقابة على األداء يف األجهزة احلكومية.

املشاكل والصعوبات التي حتد من فعالية رقابة األداء يف ديوان
املراقبة العامة.
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دليل البرامج التدريبية الموجهة
للقطاعات الحكومية
للعام (١٤٤٢ / ١٤٤١هـ) ٢٠٢٠ -م

برنامج مسار المراجعة
الحكومية والرقابة (٢٠٢٠م)

الجدول الزمني للدورات التدريبية لبرنامج المسار التدريبي 2020-1
ً
مساء
عصرا إلى التاسعة
تعقد الدورات بالرياض وجدة والدمام في الفترة من الرابعة
ً
التسجيل متاح للرجال و السيدات

الرسوم

الفتـــرة الزمنيـــــة
دورات مسار المراجعة
الحكومية والرقابة

التاريـــــخ

عـدد

الموافـــق

من

إلى

من

إلى

األسابيع

شامل
ضريبة

القيمة

المواعيـد

المضافة

مبادئ المحاسبة المالية

 1442/01/25هـ

 1442/02/07هـ

 2020/09/13م

 2020/09/24م

أسبوعان

 6300ريال

مساء
9-4
ً

أساسيات المراجعة

 1442/02/10هـ

 1442/02/28هـ

 2020/09/27م

 2020/10/15م

ثالثة
أسابيع

 9450ريال

مساء
9-4
ً

المراجعة الحكومية

 1442/03/08هـ

 1442/03/26هـ

 2020/10/25م

 2020/11/12م

ثالثة
أسابيع

 9450ريال

مساء
9-4
ً

الرقابة على األداء

 1442/03/29هـ

 1442/04/11هـ

 2020/11/15م

 2020/11/26م

أسبوعان

 6300ريال

مساء
9-4
ً
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