
األهداف العامة والفرعية والتفصيلية للبرنامج التدريبي علي  

 اختباراتزمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 أوال : الهدف العام للبرنامج : 

امج إلي تمكين المتدرب من فهم واستيعاب مقرر المراجعة المؤهل إلجتياز  يهدف البرن       

 .إختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

ثانيا : األهداف الفرعية والتفصيلية للبرنامج والمحتوي العلمي لكل هدف تفصيلي  

 والزمن الالزم لكل محتوي : 

لكل األهداف التفصيلية  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 مفاهيم المراجعة

 د  18 رة والمراجعمسؤوليات اإلدا  

 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   
 أكيدية الت

 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  

تنفيذ إختبارات المراجعة وجمع األدلة    
 وإصدار التقرير 

 د  18

 36 لة صح وخطأ أسئ أسئلة وحاالت عملية   

 د  144 أسئلة إختيار من متعدد  

 36 أسئلة نظرية مقالية   

 د  144 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 – 203عد السلوكية أرقام القوا   
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 المبادئ األساسية ألخالقيات المهنة    

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 – 3 معايير الرقابة النوعية من   

 د  18 7-6معايير الرقابة النوعية من    

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    

ين وفق  مسؤوليات المراجع  
نظام مهنة المحاسبة  

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

ليات المحاسب مسؤو  
 القانوني عن الغش  

  

 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    

مسؤوليات المراجع عن   
ألنظمة واللوائح مراعاة ا

  



 عند مراجعة القوائم المالية

مسؤوليات المراجع عن مراعاة األنظمة     
واللوائح ذات العالقة المباشرة بالقوائم  

 المالية

 د  18

مسؤوليات المراجع عن مراعاة األنظمة     
واللوائح ذات العالقة غير المباشرة 

 بالقوائم المالية 

 د  18

   اسئلة وحاالت عملية   

 د  18 أسئلة صح وخطأ    

 د  180 أسئلة إختيار من متعدد     

 د  42 أسئلة مقالية نظرية    

 د  180 حاالت عملية     

     

    تخطيط عملية المراجعة  3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

دراسة وتقويم نظام الرقابة  4
الداخلية ألغراض مراجعة  

 القوائم المالية

   

     

     

     

     

     

     

معاينة الصفات إلجراء  5
 إختبارات اإللتزام

   

    أدلة المراجعة  6

معاينة المتغيرات إلختبارات   7
 العمليات واألرصدة تحقيق 

   

تقرير مراجعة القوائم المالية  8
 ذات الغرض العام 

   

   تقارير المراجعة ذات الغرض  9



 الخاص 

     

 


