
األهداف العامة والفرعية والتفصيلية للبرنامج التدريبي علي  

زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اختبارات  

 مقدمة : 

(   60تسع موضوعات تقدم من خالل )  يتكون البرنامج التدريبي من           

 ستون ساعة تدريبية علي النحو التالي: 

 الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  عدد الساعات التدريبية 
 األول 5

 الثاني  7

 الثالث  7

 الرابع 8

 الخامس 7

 السادس 8

 السابع  6

 الثامن  7

 التاسع  6

ساعة  60  المجموع  

 

العام للبرنامج :   أوال : الهدف  

يهدف البرنامج إلي تمكين المتدرب من فهم واستيعاب مقرر المراجعة المؤهل إلجتياز        

 .إختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

ثانيا : األهداف الفرعية والتفصيلية للبرنامج والمحتوي العلمي لكل هدف تفصيلي  

 والزمن الالزم لكل محتوي : 

األهداف التفصيلية لكل  األهداف الفرعية   م
 هدف فرعي

زمن  المحتوي العلمي لكل هدف تفصيلي
 المحتوي 

 د 18 مسلمات المراجعة  نظرية المراجعة   اإلطار النظري للمراجعة  1

 د 18 معايير المراجعة     

المفاهيم والمصطلحات    
 ذات العالقة بالمراجعة

 د 18 يم المراجعةمفاه

 د 18 مسؤوليات اإلدارة والمراجع  

 د 18 درجات اإللتزام بمعايير المراجعة 



 د 18 أنواع المراجعة  

 د 18 إقرارات اإلدارة وأهداف المراجعة 

 د 18 مفاهيم المراجعة 

رقابة الجودة علي   
 إرتباطات المراجعة 

 د 18 أنواع ارتباطات المراجعة

أهداف اإلرتباطات التأكيدية وغير   
 التأكيدية 

 د 18

 د 18 رقابة الجودة علي اإلرتباطات التأكيدية   

تطبيق سياسات قبول العمالء الجدد   خطوات المراجعة 
 واالستمرار مع العمالء القدامي 

 د 18

 د 18 تخطيط المراجعة  

 د 10 أسئلة صح وخطأ أسئلة وحاالت عملية  

 د 30 اختيار من متعددأسئلة   

 د 11 أسئلة نظري مقالي   

 د 15 حاالت عملية    

    

المسؤوليات النظامية  2
 والمهنية لمراجع الحسابات

   

مسؤوليات املراجع في    

قواعد سلوك وآداب  ضوء 

 . املهنة 

 -102-101القواعد السلوكية أرقام 

201 – 202 

 د 18

  – 204  – 203 القواعد السلوكية أرقام   

205   

 د 18

  – 302 -301القواعد السلوكية أرقام    

303 – 401 

 د 18

  – 502  – 501القواعد السلوكية أرقام    

503 – 504 –  505  – 506 

 د 18

معايير أداب وسلوك   
المهنة للمحاسبين 

القانونيين الصادرة عن  
االتحاد الدولي للمحاسبين  

 القانونيين 

  

 د 18 ساسية ألخالقيات المهنة المبادئ األ   

تهديدات تطبيق المبادئ األساسية     
 ألخالقيات المهنة

 د 18

مسؤوليات المراجعين عن   
معايير الرقابة النوعية 

 لمكتب المحاسبة  

  

 د 18 2  –  1معايير الرقابة النوعية من    

 د 18  5  –  3معايير الرقابة النوعية من    

 د 18 7-6يير الرقابة النوعية من معا   

برنامج مراقبة جودة األداء    
المهني الذي تنفذه الهيئة  

  



السعودية للمحاسبين  
 القانونيين 

 د 18 شروط وإلتزامات فاحصي الهيئة   

 د 18 اختبارت فحص االلتزام   

 د 18 اختبارات فحص العمليات    

مسؤوليات المراجعين وفق    
حاسبة  نظام مهنة الم

والمراجعة وتظام الشركات 
 السعودي 

  

مسؤوليات المراجعين وفق نظام مهنة     
 المحاسبة والمراجعة 

 د 18

مسؤوليات المراجعين وفق نظام مهنة     
 المحاسبة والمراجعة 

 د 18

مسؤوليات المراجعين وفق نظام    
 الشركات السعودي 

 د 18

مسؤوليات المحاسب   
 ي عن الغش  القانون

  

 د 18 مفهوم وأنواع الغش في القوائم المالية   

 د 18 متطلبات حدوث الغش ) مثلث الغش (   

 د 18 أنواع الغش     

 د 18 مسؤوليات اإلدارة عن الغش    

 د 18 مسؤوليات المراجع عن الغش    

   اسئلة وحاالت عملية   

 د 10 أسئلة صح وخطأ    

 د 20 أسئلة إختيار من متعدد     

 د 10 أسئلة مقالية نظرية    

 د 20 حاالت عملية     

     

 د 18 220سياسات قبول العمالء الجدد م    تخطيط عملية المراجعة  3

سياسات االستمرار مع العمالء القدامي م    
220 

 د 18

 د 18 شروط اإلرتباط االتفاق علي    

  فحص جودة اإلرتباط    

التخطيط لمراجعة القوائم    
 المالية

 د 18 أهداف ومتطلبات التخطيط 

 د 18 تنففيذ األنشطة المبدئية لإلرتباط    

 د 18 التوجيه واإلشراف والتوثيق   

اعتبارات التخطيط في ارتباطات     
 المراجعة ألول مرة

 د 18

ة معيار األهمية النسبي  
300 

 د 18 أسس تحديد األهمية النسبية 

  األهمية النسبية لألداء وخطر المراجعة    

 د 18 خطوات تحديد األهمية النسبية    

 د 18 مفهوم وأنواع خطر المراجعةمفهوم وأنواع خطر   



 المراجعة والعالقة بينها

 د   18 مكونات خطر المراجعة   

 د 18 عةالعالقة بين مخاطر المراج   

 د 18 وسائل تقدير خطر المراجعة   

أهداف المراجعة التحليلية في مرحلة  المراجعة التحليلية  
 التخطيط 

 د 18

 د 18 أنواع االجراءات التحليلية   

الربط بين نسب التحليل المالي    
 والتحريفات 

 د 18

 د 18 أمثلة لنسب التحليل المالي الرئيسة    

طر  التعرف علي مخا  
التحريف الجوهري  

 315وتقديرها معيار 

إجراءات تقدير مخاطر التحريف 
 الجوهري 

 د 18

وضع خطة المراجعة    
   300معيار 

  خطة المراجعة الدورية

خطة مراجعة وتحقيق القوائم المالية في    
 نهاية السنة المالية وبعدها

 د 18

 د 18 أشكال برامج وخطط المراجعة    

عالقة موضوعات ذات   
 بتخطيط المراجعة

اكتشاف بيانات مضللة في قوائم مالية تم  
إصدار تقرير مراجعة عليها من مراجع 

 سابق 

 د 18

 د 18 أوراق عمل المراجع    

 د 5 أسئلة صح وخطأ أسئلة وحاالت عملية   

 د 30 أسئلة اختيار متعدد   

 د 10 أسئلة نظري مقالي     

 د 15 حاالت عملية   

وتقويم نظام الرقابة  دراسة 4
الداخلية ألغراض مراجعة  

 القوائم المالية

مفهوم وأهداف الرقابة 
 الداخلية 

 د 18 مفهوم الرقابة الداخلية

أهداف وإجراءات الرقابة الداخلية     
 المحاسبية

 د 18

أهداف وإجراءات الرقابة الداخلية     
 اإلدارية 

 د 18

مسؤولية المراجع بشأن    
الداخلية وفق   فهم الرقابة

  COSOلجنة 

 د 18 مفهومومكونات الرقابة الداخلية 

مسؤولية المراجع بشأن فهم الرقابة    
 الداخلية

 د 18

مستوي فهم الرقابة الداخلية وتوثيق    
 الفهم 

 د 18

حاالت تقدير خطر الرقابة عند الحد    
 األقصي

 د 18

حاالت تقدير خطر الرقابة دون الحد     
 األقصي

 د 18

 د 18طرق الحصول علي أدلة مراجعة     



كيفية تقدير خطر  و اإلجراءات الرقابية
 الرقابة 

أساليب توثيق فهم الرقابة    
 الداخلية

 د 18 الوصف النظري وخرائط تدفق العمليات 

 د 18 قائمة االستقصاء وجداول القرارات   

دراسة وتقييم الرقابة    
 الداخلية اإللكترونية

 د 18 رقابة الداخلية اإللكترونية ال خصائص

مكونات الراقابة الداخلية في بيئة     
 التشغيل اإللكتروني للبيانات 

 د 18

دراسة وتقييم الرقابة الداخلية    
 اإللكترونية 

 د 18

تقييم نتائج درسة وتقييم الرقابة الداخلية    
 اإللكترونية

 د 18

 د 18 العامة اختبارات تنفيذ اإلجراءات الرقابية    

اختبارات تنفيذ اإلجراءات الرقابية علي     
 التطبيقات بدون الحاسب 

 د 18

اختبارات تنفيذ اإلجراءات الرقابية علي     
 التطبيقات باستخدام الحاسب

 د 18

أساليب توثيق فهم الرقابة الداخلية     
 اإللكترونية

 د 18

 د 18 إعادة نقدير مخاطر الرقابة   

اختبارات رقابة المبيعات كنموذج    
 إلختبارات الرقابة

 د 18

أثر المراجعة الداخلية علي عمل المراجع     
 الخارجي 

 د 18

 د 18 حدود الرقابة الداخلية    

 د 14 أسئلة صح وخطأ أسئلة وحاالت عملية    

 د 30 أسئلة اختيار من متعدد   

 د 15 أسئلة نظري مقالي    

 د 25 حاالت عملية   

     

معاينة الصفات إلجراء  5
إختبارات اإللتزام بالرقابة 

 الداخلية

المعاينة ألغراض  
 اختبارات الرقابة

طبيعة وأنواع المعاينةمفهوم معاينة 
 الصفات 

 د 18

المداخل المختلفة لتطبيق العينات    
 ألغراض المراجعة 

 د 18

 د 18 مخاطر معاينة الصفات    

 د 18 االختيار الحكمي طرق اختيار العينة  

 د 18 االختيار علي أساس األرقام العشوائية    

  افختيار المنتظم مع بداية عشوائية   

 د 18 المعاينة الطبقية   

 د 18 مصطلحات العينات ألغراض المراجعة   

خطوات استخدام عينات   
المراجعة ألغراض  

 اختبارات الرقابة

  ديد الهدف من الفحص تح



 د 18 تحديد المجتمع ووحدة المعاينة    

معدل اإلنحراف المسموح به ومعدل    
 الخطأ المتوقع 

 د 18

تحديد حجم العينة إحصائيا من جداول    
 ذات الحدين 

 د 18

تحديد حجم العينة إحصائيا بطريقة    
 التوزيع البواسوني

 د 18

 د 18 تقويم نتائج فحص العينة    

 د 18 التقويم الحكمي لنتائج فحص العينة    

 د 18 التقويم االحصائي لنتائج فحص العينة   

 د 18 توثيق إجراءات المعاينة    

 د 5 أسئلة صح وخطأ أسئلة وحاالت عملية   

 د 30 أسئلة اختيار من متعدد   

 د 10 أسئلة نظري مقالي    

 د 15 حاالت عملية   

مفهوم وأنواع أدلة   جعة أدلة المرا 6
 المراجعة 

مفهوم أدلة المراجعة ووسائل الحصول 
 عليها 

 د 18

 د 18 مصادر أدلة المراجعة     

  أهداف مراجعة األرصدة االفتتاحية األرصدة االفتتاحية   

 د 18 إجراءات مراجعة األرصدة االفتتاحية   

 د 18 المصادقات اإليجابية   المصادقات الخارجية   

  المصادقات السلبية   

المخزون والدعاوي    
 القضائية والمطالبات  

 د 18 إجراءات مراجعة المخزون

إجراءات مراجعة الدعاوي القضائية    
 والمطلبات 

 د 18

 د 18 اإلجراءات التحليلية اإلجراءات التحليلية  

 د 18 التقديرات المحاسبية  التقديرات المحاسبية   

 د 18 األطراف ذات العالقة  عالقة األطراف ذات ال  

 د 18 األحداث الالحقة األحداث الالحقة  

  اإلفادات المكتوبة  اإلفادات المكتوبة   

اعتبارات مراجعة القوائم    
المالية للمجموعة  

 والمكونات

اعتبارات مراجعة القوائم المالية 
 للمجموعة والمكونات

 د 18

استخدام عمل المراجعين    
 الداخليين 

 د 18 استخدام عمل المراجعين الداخليين

  استخدام عمل الخبير استخدام عمل الخبير  

إقرارات القوائم المالية   
وإجراءات المراجعة  

 المالئمة 

إقرارات العمليات وإجراءات المراجعة 
 المالئمة 

 د 18

إقرارات األرصدة وإجراءات المراجعة    
 المالئمة 

 د 18

ذات   إعتبارات المراجعة  
العالقة بمنشأة تستخدم 

إعتبارات المراجعة ذات العالقة بمنشأة 
 تستخدم عمل منظمة خدمية 

 د 18



 عمل منظمة خدمية 

تقويم التحريفات المتعرف    
 عليها 

 د 18 تقويم التحريفات المتعرف عليها 

مراجعة قياسات القيمة    
 العادلة 

 د 18 مراجعة قياسات القيمة العادلة

جعة النظم أساليب مرا  
 اآللية

 د 18 أساليب مراجعة النظم اآللية 

 10 أسئلة صح وخطأ أسئلة وحاالت عملية   

 30 أسئلة اختيار من متعدد   

 14 أسئلة نظري مقالي    

 30 حاالت عملية   

معاينة المتغيرات إلختبارات   7
 تحقيق العمليات واألرصدة 

مفهوم ومخاطر معاينة 
 المتغيرات 

 د 18 نة المتغيرات مفهوم معاي

 د 18 مخاطر معاينة المتغيرات   

أساليب المعاينة اإلحصائية    
 التقليدية

 د 18 تخطيط العينة 

 د 18 تحديد حجم العينة   

تقويم نتائج العينة بطريقة القيمة     
 المتوسطة  

 د 18

 د 18 تقويم نتائج العينة بطريقة الفروق   

 د 18 ة النسبةتقويم نتائج العينة بطريق   

أسلوب معاينة االحتماالت    
 المتناسبة مع الحجم

 د 18 شروط تطبيق هذا األسلوب

 د 18 تحديد حجم العينة   

 د 18 اختيار مفردات العينة   

 د 18 تقويم نتائج المعاينة    

 د 18 توثيق إجراءات المعاينة    

استخدام المعاينة الحكمية    
في تطبقي اختبارات  

 حقق التفصيلية الت

 د 18 تحديد حجم العينة 

 د 18 اختيار المفردات    

 د 18 تقويم النتائج علي أساس القيم المالية   

 د 18 تقويم النتائج علي أساس عدد المفردات   

 10 أسئلة صح وخطأ أسئلة وحاالت عملية   

 30 أسئلة اختيار من متعدد   

 12 أسئلة نظري مقالي    

 30 عمليةحاالت    

     

تقرير مراجعة القوائم المالية  8
 ذات الغرض العام 

تكوين الرأي علي القوائم  
 700المالية معيار 

 د 18 المفاههيم والمصطلحات ذات العالقة

متطلبات تكوين الرأي علي القوائم    
 المالية

 د 18

 د 18 فقرات التقرير غير المعدل    

 د 18 أكثر من إطار  إعداد القوائم المالية وفق   



نماذج من تقارير المراجعة برأي غير     
 معدل

 د 18

اإلبالغ عن األمور    
 701الرئيسية معيار 

 د 18 701اإلبالغ عن األمور الرئيسية معيار 

 د 18 مفهوم ومتطلبات لفت اإلنتباه  706لفت اإلنتباه معيار   

 د 18 حاالت ومواقف لفت االنتباه   

 د 18 مفهوم ومتطلبات أمر آخر 706عيار أمر آخر م  

 د 18 حاالت ومواقف أمر آخر    

التعديالت علي الرأي    
 بتقرير المراجع 

 د 18 الرأي المتحفظ 

 د 18 الرأي المعارض    

 د 18 الرأي الممتنع   

التعديل علي مضمون فقرات التقرير في     
 حالة الرأي المتحفظ 

 د 18

فقرات التقرير في  التعديل علي مضمون    
 المعارض حالة الرأي 

 د 18

التعديل علي مضمون فقرات التقرير في     
 حالة الرأي الممتنع

 د 18

 د 18 األرقام المقابلة  المعلومات المقارنة  

 د 18 القوائم المالية المقارنة   

المعلومات األخري   
 المرافقة للقوائم المالية 

قوائم المعلومات األخري المرافقة لل
 المالية

 د 18

 5 أسئلة صح وخطأ أسئلة وحاالت عملية   

 25 أسئلة اختيار من متعدد   

 10 أسئلة نظري مقالي    

 20 حاالت عملية   

تقارير المراجعة ذات الغرض  9
 الخاص 

اعتبارات مراجعة القوائم  
المالية ذات الغرض 

 800الخاصمعيار 

 متطلبات التقرير عن قوائم مالية ذات
 غرض خاص 

 

نماذج من تقارير المراجعة عن قوائم    
 مالية ذات غرض خاص 

 د 18

اعتبارات مراجعة قائمة    
مالية واحدة أو عنصر أو 

حساب في قائمة مالية 
 805معيار 

متطلبات مراجعة قائمة مالية واحدة أو 
 عنصر أو حساب في قائمة مالية

 د 18

ية أشكال وحاالت التقرير عن قائمة مال   
واحدة أو عنصر أو حساب في قائمة  

 مالية

 د 18

إرتباطات إلعداد تقرير عن    
القوائم المالية الملخصة 

 810معيار

رأي المراجع عن القوائم المالية 
 الملخصة

 د 18

نماذج من تقرير المراجع عن القوائم    
 المالية الملخصة

 د 18

 د 18 فحص المعلومات المالية   



 2410األولية معيار 

إرتباطات التأكيد األخري    
 3000معيار 

 د 18 

اختبار المعلومات   
 3400المستقبلية معيار 

 د 18 

تقارير التأكيد عن أدوات    
الرقابة في منظمة خدمية  

 3402معيار 

 د 18 تقرير النوع األول 

 د 18 تقرير النوع الثاني    

إرتباطات تنفيذ إجراءات   
 4400متفق عليها معيار

 د 18 

إرتباطات التجميع معيار   
4410 

 د 18 

بعض األراء المهنية    
الصادرة عن الهيئة 

السعودية للمحاسبين  
 القانونيين 

 د 18 الخدمات القضائية

 د 18 تقارير درسة وتقييم القوائم المالية   

التقرير عن قوائم مالية معدة لإلستخدام    
 في الخارج 

 د 18

 4 أسئلة صح وخطأ ت عملية وحاال أسئلة  

 40 أسئلة اختيار من متعدد   

 5 أسئلة نظري مقالي    

 5 حاالت عملية   

 


