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 ( 2مراجعة )مواصفات المقرر الدراسي: 

 

 المعلومات العامة عن المقرر:

 ( 2)مراجعة  : اسم المقرر 

  رمز المقرر ورقمه:  

 الساعات المعتمدة:  
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار  محاضرة 

3    3 

 المستوى الرابع/ الفصل الثاني المستوى والفصل الدراسي:  

 المراجعة أ  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت 

  (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر )إن وجدت 

 بكالوريوس المحاسبة والمراجعة  البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر: 

 العربية لغة تدريس المقرر: 

 فصلي  نظام الدراسة: 

 انتظام الدراسة في البرنامج: أسلوب  

 جامعة صنعاء  د. كلية التجارة واالقتصا مكان تدريس المقرر: 

 عبدهللا أحمد عمر بامشموس د.  اسم معد مواصفات المقرر: 

 فضل عبيدان د.  راجعه:  

  تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  

 

 

 وصف المقرر: 

في االتجاهات الحديثة في المراجعة، حيث يتم مناقشة بعض  يهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة 

المواضيع المهمة من منظور معايير المراجعة الدولية الصادرة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين متضمنةً أحدث التطورات المهنية في  

لقة بعملية المراجعة، ويتناول المقرر تحديد مسئولية المراجع نحو اكتشاف الغش عند مراجعة القوائم المفاهيم واإلجراءات المتع

المالية، وكذلك تحديد مسئولية المراجع نحو عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واللوائح، وتحديد مسئولية المراجع عن مدى مقدرة 

، والفحص  اإلحصائيةالعينات أسلوب يرات المحاسبية، واإلجراءات التحليلية، وعلى االستمرار، وكيفية مراجعة التقد المنشأة

في القطاع  األداءالخاص، والمراجعة الحكومية ودور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية، ومراجعة 

 الحكومي.

 مخرجات التعلم:

 الدارس قادراً على أن:بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سوف يصبح 

a :المعرفة والفهم : 

يظهر المعرفة بمسئولية المراجع نحو الغش عند مراجعة القوائم المالية، وعدم التزام منشأة العميل بالقوانين واللوائح، ومسئوليته  

 على االستمرارية.  المنشأةعن توضيح مدى مقدرة 

في  اإلحصائيةالعينات وب أسليوضح كيفية مراجعة التقديرات المحاسبية، واإلجراءات التحليلية لعملية المراجعة، واستخدام 

 المراجعة، والقيام بالفحص الخاص.

 في الوحدات الحكومية.  األداءيشرح عملية المراجعة الحكومية، ودور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيها، ومراجعة 

b:المهارات الذهنية : 
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 مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج: 

 مخرجات تعلم المقرر 

 أن:بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سوف يصبح الدارس قادراً على  

مخرجات تعلم 

 البرنامج 

 a :المعرفة والفهم : 

a.1 
يظهر المعرفة بمسئولية المراجع نحو الغش عند مراجعة القوائم المالية، وعدم التزام منشأة 

 على االستمرارية.  المنشأةالعميل بالقوانين واللوائح، ومسئوليته عن توضيح مدى مقدرة 
A1 

a.2 

يوضح كيفية مراجعة التقديرات المحاسبية، واإلجراءات التحليلية لعملية المراجعة، واستخدام 

 في المراجعة، والقيام بالفحص الخاص. اإلحصائيةالعينات أسلوب 

 

A4 

a.3 
يشرح عملية المراجعة الحكومية، ودور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيها، ومراجعة  

 في الوحدات الحكومية.  األداء
A4 

 b:المهارات الذهنية : 

b.1 
يفسر مسئولية المراجع نحو الغش عند مراجعة القوائم المالية، وعدم التزام منشأة العميل 

 على االستمرارية.  المنشأةبالقوانين واللوائح، ومسئوليته عن توضيح مدى مقدرة 
B1 

b.2 
 يميز بين إجراءات مراجعة التقديرات المحاسبية، واإلجراءات التحليلية لعملية المراجعة. 

 
B1 

b.3 

في المراجعة، وإجراءات القيام بالفحص الخاص،  اإلحصائيةاستخدام العينات  أساليبيحدد 

  األداءوإجراءات المراجعة الحكومية، ودور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيها، ومراجعة 

 في الوحدات الحكومية. 

B1 

 c :المهارات المهنية والعملية : 

c.1 
يفحص مسئولية المراجع نحو الغش عند مراجعة القوائم المالية، وعدم التزام منشأة العميل 

 على االستمرارية.  المنشأةبالقوانين واللوائح، ومسئوليته عن توضيح مدى مقدرة 
C4 

c.2 
، والفحص الخاص،   التحليلية المراجعة ينفذ عمليات مراجعة التقديرات المحاسبية، وإجراءات

 . والمراجعة الحكومية
C4 

c.3  في المراجعة، والفحص الخاص. اإلحصائيةالعينات أسلوب يستخدم C4 

م منشأة العميل بالقوانين واللوائح، ومسئوليته عن توضيح  يفسر مسئولية المراجع نحو الغش عند مراجعة القوائم المالية، وعدم التزا

 على االستمرارية.  المنشأةمدى مقدرة 

 يميز بين إجراءات مراجعة التقديرات المحاسبية، واإلجراءات التحليلية لعملية المراجعة. 

في المراجعة، وإجراءات القيام بالفحص الخاص، وإجراءات المراجعة الحكومية، ودور  اإلحصائيةاستخدام العينات  أساليبيحدد 

 في الوحدات الحكومية. األداء مراجعةالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيها، و 

c :المهارات المهنية والعملية : 

ة العميل بالقوانين واللوائح، ومسئوليته عن  مسئولية المراجع نحو الغش عند مراجعة القوائم المالية، وعدم التزام منشأيفحص 

 على االستمرارية.  المنشأةتوضيح مدى مقدرة 

 . ، والفحص الخاص،   والمراجعة الحكوميةالتحليلية المراجعة ينفذ عمليات مراجعة التقديرات المحاسبية، وإجراءات

 في المراجعة. اإلحصائيةالعينات أسلوب يستخدم 

d واالنتقالية: : المهارات العامة 

 فريق المهام المكلف بها. إدارةيشارك في فرق العمل و

 يستخدم أجهزة الحاسوب والبرامج المتاحة في عمليات المراجعة.
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 d :المهارات العامة واالنتقالية : 

d.1 .يشارك في فرق العمل، ويدير فرق المهام المكلف بها D1 

d.2 .يستخدم أجهزة الحاسوب والبرامج المتاحة في عمليات المراجعة D3 

 

 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم:

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التدريس والتقويم:

a استراتيجية التقويم  استراتيجية التدريس مخرجات المقرر / المعرفة والفهم 

a1  يظهر المعرفة بمسئولية المراجع نحو

الغش عند مراجعة القوائم المالية، وعدم 

التزام منشأة العميل بالقوانين واللوائح، 

ومسئوليته عن توضيح مدى مقدرة 

 على االستمرارية.  المنشأة

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 عرض تقديمي بور بوينت 

 والنهائية(. االختبارات )النصفية 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم العروض التقديمية 

.a2 يوضح كيفية مراجعة التقديرات

المحاسبية، واإلجراءات التحليلية لعملية  

العينات أسلوب المراجعة، واستخدام 

في المراجعة، والقيام بالفحص   اإلحصائية

 الخاص.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 بوينت عرض تقديمي بور 

 االختبارات )النصفية والنهائية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم العروض التقديمية 

a3  ،يشرح عملية المراجعة الحكومية .

ودور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  

في الوحدات  األداءفيها، ومراجعة 

 الحكومية. 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 عرض تقديمي بور بوينت 

 االختبارات )النصفية والنهائية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم العروض التقديمية 

 

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:

b استراتيجية التقويم  استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

يفسر مسئولية المراجع نحو الغش عند 

مراجعة القوائم المالية، وعدم التزام منشأة 

العميل بالقوانين واللوائح، ومسئوليته عن  

على  المنشأةتوضيح مدى مقدرة 

 االستمرارية. 

 الحوار والمناقشة

 دراسة الحاالت

 .التكاليف والواجبات

 عروض تقديمية 

 العصف الذهني 

 التعاونيالتعلم 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم دراسة الحالة

 تقييم التكاليف والواجبات 

 تقييم العروض التقديمية 

 رفع تقارير

يميز بين إجراءات مراجعة التقديرات 

المحاسبية، واإلجراءات التحليلية لعملية  

 المراجعة.

 الحوار والمناقشة

 دراسة الحاالت

 .التكاليف والواجبات

 تقديمية عروض 

 العصف الذهني 

 التعلم التعاوني

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم دراسة الحالة

 تقييم التكاليف والواجبات 

 تقييم العروض التقديمية 

 رفع تقارير

  اإلحصائيةاستخدام العينات  أساليبيحدد 

في المراجعة، وإجراءات القيام بالفحص 

الخاص، وإجراءات المراجعة الحكومية، 

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  ودور 

 الحوار والمناقشة

 دراسة الحاالت

 .التكاليف والواجبات

 عروض تقديمية 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم دراسة الحالة

 تقييم التكاليف والواجبات 

 ية تقييم العروض التقديم
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في الوحدات  األداء مراجعةفيها، و

 الحكومية. 

 العصف الذهني 

 التعلم التعاوني

 رفع تقارير

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم: 

c   مخرجات المقرر/ المهارات المهنية

 والعملية
 استراتيجية التقويم  استراتيجية التدريس

مسئولية المراجع نحو الغش عند   يفحص

مراجعة القوائم المالية، وعدم التزام منشأة 

العميل بالقوانين واللوائح، ومسئوليته عن  

على  المنشأةتوضيح مدى مقدرة 

 االستمرارية. 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 دراسة الحاالت

 التحليل واالستنتاج 

 .التكاليف والواجبات

 التعاونيالتعلم 

 االختبارات )النصفية والنهائية، حاالت عملية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم دراسة الحالة

 تقييم التكاليف والواجبات 

ينفذ عمليات مراجعة التقديرات 

، التحليلية المراجعة المحاسبية، وإجراءات

 . والفحص الخاص،   والمراجعة الحكومية

 المحاضرات

 والمناقشاتالحوار 

 دراسة الحاالت

 التحليل واالستنتاج 

 .التكاليف والواجبات

 التعلم التعاوني

 االختبارات )النصفية والنهائية، حاالت عملية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم دراسة الحالة

 تقييم التكاليف والواجبات 

في  اإلحصائيةالعينات أسلوب يستخدم 

 المراجعة.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 دراسة الحاالت

 التحليل واالستنتاج 

 .التكاليف والواجبات

 التعلم التعاوني

 االختبارات )النصفية والنهائية، حاالت عملية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم دراسة الحالة

 تقييم التكاليف والواجبات 

 

 العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات 

d استراتيجية التقويم  استراتيجية التدريس مخرجات المقرر / المهارات العامة 

فريق المهام  إدارةيشارك في فرق العمل و

 المكلف بها.

 التعلم الذاتي، والتكاليف. 

 العصف الذهني 

 التعلم التعاوني

 الحوار والمناقشة

 التكاليف والواجبات. تقييم 

 تقييم الحوار والمناقشة

يستخدم أجهزة الحاسوب والبرامج المتاحة  

 في عمليات المراجعة. 

 التعلم الذاتي، والتكاليف. 

 العصف الذهني 

 التعلم التعاوني

 الحوار والمناقشة

 تقييم التكاليف والواجبات. 

 تقييم الحوار والمناقشة

تحديد وكتابة مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات  

 المعتمدة لها. 

 

 

 كتابة وحدات / مواضيع محتوى المقرر 
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 أوال: الجانب النظري:

 المواضيع التفصيلية المقرر وحدات/ موضوعات الرقم 
عدد 

 األسابيع 

الساعات 

 الفعلية

مخرجات تعلم 

 المقرر 

1 

مسئولية المراجع نحو اكتشاف 

الغش عند مراجعة القوائم 

 المالية

مفهوم    -                         مقدمة -

 الغش 

 خصائص الغش -

المتطلبات الواجب القيام بها من قبل   -

 المراجع لمراعاة الغش 

 ممارسة نزعة الشك المهنية  -

إجراء مناقشات بين أعضاء فريق   -

 المراجعة

ذات  األنشطةإجراءات تقييم المخاطر و -

 العاقة

الظروف واألحداث التي تمثل عوامل  -

 لمخاطر الغش 

استجابة المراجع لنتائج تقدير مخاطر   -

 التحريفات الجوهرية الناتجة عن الغش

 تقييم أدلة إثبات المراجعة  -

أو  فة اإلبالغ عن حاالت الغش المكتش-

 المحتمل وجودها

 انسحاب المراجع من عملية المراجعة -

 توثيق المراجع-

2 6 
a1, b1, c1, d1, 

d2 

2 

مسئولية المراجع نحو عدم  

التزام منشأة العميل بالقوانين  

 واللوائح

 مقدمة  -

 مفهوم عدم االلتزام بالقوانين واللوائح -

 المالية عالقة القوانين واللوائح بالقوائم  -

نحو االلتزام بالقوانين   اإلدارةمسئولية  -

 واللوائح

 مسئولية المراجع -

إجراءات المراجعة التي يجب أن يقوم  -

 بها المراجع

التقرير عن حالة عدم االلتزام بالقوانين   -

 واللوائح

1 3 
a1, b1, c1, d1, 

d2 

3 

مسئولية المراجع ومسئولية  

 المنشأةعن مدى مقدرة  اإلدارة

 على االستمرار 

 مقدمة  -

 مفهوم فرض االستمرارية  -

 اإلدارةمسئولية  -

المؤشرات التي تؤدي إلى الشك في   -

 على االستمرار المنشأةمقدرة 

 مسئولية المراجع -

إجراءات المراجعة اإلضافية في حالة  -

ظروف تؤثر على  أو وجود أحداث 

 االستمرارية 

1 3 
a1, b1, c1, d1, 

d2 
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 المراجعة وإعداد تقرير المراجعةنتائج  -

 مراجعة التقديرات المحاسبية  4

 مقدمة  -

 الخسائر المحتملة -

الخسائر الشرطية التي تبرز بعد تاريخ   -

 القوائم المالية

التقديرات المحاسبية واحتساب التغير  -

 فيها 

طريقة احتساب التغير في التقدير  -

 المحاسبي

 مفهوم التقديرات المحاسبية  -

الرقابة الداخلية على التقديرات   -

 المحاسبية 

 مراجعة التقديرات المحاسبية  -

مراجعة التقديرات المحاسبية في ظل  -

 540معيار المراجعة الدولي رقم

المراجعة االختيارية للتقديرات المعدة  -

 اإلدارةمن قبل 

مراجعة مخصص الديون المشكوك في  -

 تحصيلها 

 تقييم نتائج إجراءات المراجعة -

 

1 3 
a2, b2, c2, d1, 

d2 

 اإلجراءات التحليلية 5

 مقدمة  -

 مفهوم اإلجراءات التحليلية -

 أهداف اإلجراءات التحليلية -

 توقيت اإلجراءات التحليلية -

 اإلجراءات التحليلية  أنواع -

 اإلجراءات التحليلية أساليب -

 تمارين  -

3 9 
a2, b2, c2, d1, 

d2 

6 
العينات  أسلوب استخدام 

 في المراجعة اإلحصائية

 مقدمة  -

 اإلحصائية المعاينة الحكمية والمعاينة  -

في المعاينة   األساسيةالمفاهيم  -

 اإلحصائية 

في مجال  اإلحصائيةالمعاينة  أساليب -

 المراجعة

 معاينة الصفات أسلوب -

 معاينة المتغيرات أسلوب  -

 - معاينة الوحدات النقديةأسلوب 

 تمارين  -

3 9 
a2, b3, c3, d1, 

d2 

 الفحص الخاص  7

 مقدمة  -

 مفهوم الفحص -

 أهداف الفحص الخاص -

1 3 
a3, b3, c3, d1, 

d2 
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 لعملية الفحص الرئيسة الخصائص  -

أوجه االختالف بين عملية الفحص   -

وعملية المراجعة والمراجعة ألغراض 

 خاصة 

 التقارير الخاصة -

8 

المراجعة الحكومية ودور 

الجهاز المركزي للرقابة 

والمحاسبة في الجمهورية  

 اليمنية 

 مقدمة  -

 مقدمة في المراجعة الحكومية  -

 المراجعة المالية -

 فحص مدى االلتزام  -

 األداءمراجعة  -

 مفهوم المساءلة عن المال العام -

المراجعة الحكومية المتعارف معايير  -

 عليها 

المبادئ األخالقية في المراجعة  -

 الحكومية 

األخالقيات المهنية الصادرة عن  -

 االنتوساي 

دور الجهاز المركزي للرقابة  -

 والمحاسبة في الجمهورية اليمنية 

 أهداف الجهاز ومهامه واختصاصاته 

1 3 
a3, b4, c2, d1, 

d2 

9 
في القطاع  األداءمراجعة 

 الحكومي

 مقدمة  -

 األداءمعايير العمل الميداني لمراجعة  -

 األداءالتخطيط لمراجعة -

 األداءمعايير التقارير لمراجعة -

1 3 
a3, b3, c2, d1, 

d2 

  42 14 إجمالي األسابيع والساعات 

 استراتيجية التدريس:

 . المحاضرات.1

 . الحوار والمناقشات. 2

 دراسات الحالة.. 3

 . المهام والتكاليف.4

 . العصف الذهني. 5

 . التعلم التعاوني.6

 . التعلم الذاتي. 7
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 التعيينات والتكليفات: 

 الدرجة  األسبوع  مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم 

 2.5 الرابع a1, b1, c1, d1, d2 : مسئوليات المراجع األولالواجب  1

2 
الثاني: مراجعة التقديرات الواجب 

 المحاسبية، والمراجعة التحليلية 
a2, b2, c2, d1, d2  2.5 الثامن 

العينات  أسلوب استخدام  الواجب الثالث: 3

 والفحص الخاص
a2, b3, c3, d1, d2 2.5 الثالث عشر 

الواجب الرابع: المراجعة الحكومية،   4

 في القطاع الحكومي األداءومراجعة 
, d1, d2 2.5 الخامس عشر 

 ,a1, a2,, a3, b1, b2, b3 الحوار والمشاركة 5

c1, c2, c3, d1, d2 
 10 كل أسبوع

 20 المجموع 

 تقويم التعلم:

 الدرجة  األسبوع  التقويم  أنشطة
نسبة الدرجة إلى درجة 

 التقويم النهائي
 المخرجات التي يحققها 

 التكاليف والواجبات
في نهاية كل 

 موضوع عملي
20 20 % 

a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, 

c2, c3, d1, d2 

 جميع المخرجات  %20 20 التاسع اختبار منتصف الفصل

 جميع المخرجات  % 60 60 السادس عشر  االختبار النهائي 

  % 100 100 المجموع 

 مصادر التعلم:

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة

بدون رقم طبعة، صنعاء   –م، االتجاهات الحديثة في المراجعة، مركز األمين للنشر والتوزيع 2009لطف حمود، وآخرين،  بركات،

 الجمهورية اليمنية.  –

 المراجع المساعدة

عملية على م، دراسات في االتجاهات الحديثة في المراجعة مع تطبيقات 2003البديوي، منصور احمد، شحاته، شحاتة السيد، 

 معايير المراجعة المصرية والدولية، الدار الجامعية، جمهورية مصر العربية. 

م، اصول المراجعة الخارجية: مسؤوليات المراجع / مخاطر المراجعة/  2013شحاته، شحاتة السيد، الديب، عوض لبيب فتح هللا، 

  – دار التعليم الجامعي، االسكندريةمراقب الحسابات،  تخطيط المراجعة وتوثيق اعمالها/ مراجعة النفقات والمدفوعات/ تقرير

 جمهورية مصر العربية. 

https://pmb.univ-saida.dz/busegopac/index.php?lvl=publisher_see&id=10474
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 مواد إلكترونية وإنترنت: )إن وجدت( 

1- 

2- 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.

 الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي: بعد 

تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد الغياب وكيفيته ونسبته، ومتى يعد الطالب محروماً من    سياسة حضور الفعاليات التعليمية: 

 المقرر 

 يتم تحديد السياسة المتبعة في حاالت تكرار تأخر الطالب عن حضور الفعاليات التعليمية. الحضور المتأخر:  

تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان وتوصيف السياسة المتبعة في حاالت تأخر    ضوابط االمتحان: 

 الطالب عن االمتحان. 

 تحديد السياسات المتبعة في حاالت تأخير تسليم التكاليف والمشاريع ومتى يجب أن تسلم إلى األستاذ..التعيينات والمشاريع:  

 في التكاليف بأي طريقة من طرائق الغش.أو تحدد هنا السياسات المتبعة في حاالت الغش إما في االمتحانات  الغش: 

 يحدد تعريف االنتحال وحاالته واإلجراءات المتبعة في حالة حدوثه. االنتحال:  

 مواعيد تسليم التكليفات..... الخأو أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل سياسات أخرى:  
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 (2)خطة المقرر الدراسي: مراجعة 

 

 المعلومات العامة عن المقرر:

 المراجعة )ب( : اسم المقرر 

  رمز المقرر ورقمه:  

 الساعات المعتمدة:  
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار  محاضرة 

3    3 

 الرابع/ الفصل الثانيالمستوى  المستوى والفصل الدراسي:  

 المراجعة أ  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت 

  (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر )إن وجدت 

 بكالوريوس المحاسبة والمراجعة  البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر: 

 العربية لغة تدريس المقرر: 

 فصلي  نظام الدراسة: 

 انتظام الدراسة في البرنامج: أسلوب  

 جامعة صنعاء  د. كلية التجارة واالقتصا مكان تدريس المقرر: 

 عبدهللا أحمد عمر بامشموس د.  اسم معد مواصفات المقرر: 

 فضل عبيدان د.  راجعه:  

  تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  

 

 :معلومات عن مدرس المقرر

عبد هللا   د. لطف بركات ،  د.  / أسبوعيا( 3) الساعات المكتبية

 بامشموس
 االسم

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين  الثالثاء األربعاء  الخميس

 البريد اإللكتروني        

 وصف المقرر: 

في االتجاهات الحديثة في المراجعة، حيث يتم مناقشة بعض  يهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة 

المواضيع المهمة من منظور معايير المراجعة الدولية الصادرة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين متضمنةً أحدث التطورات المهنية في  

لقة بعملية المراجعة، ويتناول المقرر تحديد مسئولية المراجع نحو اكتشاف الغش عند مراجعة القوائم المفاهيم واإلجراءات المتع

المالية، وكذلك تحديد مسئولية المراجع نحو عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واللوائح، وتحديد مسئولية المراجع عن مدى مقدرة 

، والفحص  اإلحصائيةالعينات أسلوب يرات المحاسبية، واإلجراءات التحليلية، وعلى االستمرار، وكيفية مراجعة التقد المنشأة
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في القطاع  األداءالخاص، والمراجعة الحكومية ودور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية، ومراجعة 

 الحكومي.

 مخرجات التعلم:

 الدارس قادراً على أن:بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سوف يصبح 

a :المعرفة والفهم : 

يظهر المعرفة بمسئولية المراجع نحو الغش عند مراجعة القوائم المالية، وعدم التزام منشأة العميل بالقوانين واللوائح، ومسئوليته  

 على االستمرارية.  المنشأةعن توضيح مدى مقدرة 

في  اإلحصائيةالعينات أسلوب يوضح كيفية مراجعة التقديرات المحاسبية، واإلجراءات التحليلية لعملية المراجعة، واستخدام 

 المراجعة، والقيام بالفحص الخاص.

 في الوحدات الحكومية.  األداءيشرح عملية المراجعة الحكومية، ودور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيها، ومراجعة 

b:المهارات الذهنية : 

يفسر مسئولية المراجع نحو الغش عند مراجعة القوائم المالية، وعدم التزام منشأة العميل بالقوانين واللوائح، ومسئوليته عن توضيح  

 على االستمرارية.  المنشأةمدى مقدرة 

 المراجعة. يميز بين إجراءات مراجعة التقديرات المحاسبية، واإلجراءات التحليلية لعملية 

في المراجعة، وإجراءات القيام بالفحص الخاص، وإجراءات المراجعة الحكومية، ودور  اإلحصائيةاستخدام العينات  أساليبيحدد 

 في الوحدات الحكومية. األداء مراجعةالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيها، و 

c :المهارات المهنية والعملية : 

مسئولية المراجع نحو الغش عند مراجعة القوائم المالية، وعدم التزام منشأة العميل بالقوانين واللوائح، ومسئوليته عن  يفحص 

 على االستمرارية.  المنشأةتوضيح مدى مقدرة 

 . ، والفحص الخاص،   والمراجعة الحكوميةالتحليلية المراجعة ينفذعمليات مراجعة التقديرات المحاسبية، وإجراءات

 في المراجعة. اإلحصائيةالعينات أسلوب يستخدم 

d :المهارات العامة واالنتقالية : 

 فريق المهام المكلف بها. إدارةيشارك في فرق العمل و

 يستخدم أجهزة الحاسوب والبرامج المتاحة في عمليات المراجعة.

 محتوى المقرر:

 :أوالً: الجانب النظري

 المواضيع التفصيلية المقرر وحدات / موضوعات الرقم 
عدد 

 األسابيع 

الساعات 

 الفعلية

1 

مسئولية المراجع نحو اكتشاف 

الغش عند مراجعة القوائم 

 المالية

 مفهوم الغش  -                         مقدمة -

 خصائص الغش -

 المتطلبات الواجب القيام بها من قبل المراجع لمراعاة الغش  -

 المهنية ممارسة نزعة الشك  -

 إجراء مناقشات بين أعضاء فريق المراجعة  -

 ذات العاقة  األنشطةإجراءات تقييم المخاطر و -

 الظروف واألحداث التي تمثل عوامل لمخاطر الغش -

W1+w2 6 
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استجابة المراجع لنتائج تقدير مخاطر التحريفات الجوهرية   -

 الناتجة عن الغش

 تقييم أدلة إثبات المراجعة  -

 المحتمل وجودهاأو لغش المكتشفة اإلبالغ عن حاالت ا-

 انسحاب المراجع من عملية المراجعة -

 توثيق المراجع-

2 

مسئولية المراجع نحو عدم  

التزام منشأة العميل بالقوانين  

 واللوائح

 مقدمة  -

 مفهوم عدم االلتزام بالقوانين واللوائح -

 عالقة القوانين واللوائح بالقوائم المالية  -

 نحو االلتزام بالقوانين واللوائح اإلدارةمسئولية  -

 مسئولية المراجع -

 إجراءات المراجعة التي يجب أن يقوم بها المراجع -

 التقرير عن حالة عدم االلتزام بالقوانين واللوائح -

W3 3 

3 

مسئولية المراجع ومسئولية  

 المنشأةعن مدى مقدرة  اإلدارة

 على االستمرار 

 مقدمة  -

 مفهوم فرض االستمرارية  -

 اإلدارةمسئولية  -

على  المنشأةالمؤشرات التي تؤدي إلى الشك في مقدرة  -

 االستمرار

 مسئولية المراجع -

أو إجراءات المراجعة اإلضافية في حالة وجود أحداث -

 ظروف تؤثر على االستمرارية

 نتائج المراجعة وإعداد تقرير المراجعة -

W4 3 

 التقديرات المحاسبية مراجعة  4

 مقدمة  -

 الخسائر المحتملة -

 الخسائر الشرطية التي تبرز بعد تاريخ القوائم المالية -

 التقديرات المحاسبية واحتساب التغير فيها  -

 طريقة احتساب التغير في التقدير المحاسبي -

 مفهوم التقديرات المحاسبية  -

 المحاسبية الرقابة الداخلية على التقديرات  -

 مراجعة التقديرات المحاسبية  -

مراجعة التقديرات المحاسبية في ظل معيار المراجعة -

 540الدولي رقم

 اإلدارة المراجعة االختيارية للتقديرات المعدة من قبل  -

 مراجعة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  -

 تقييم نتائج إجراءات المراجعة -

W5 3 

 التحليليةاإلجراءات  5

 مقدمة  -

 مفهوم اإلجراءات التحليلية -

 أهداف اإلجراءات التحليلية -

 توقيت اإلجراءات التحليلية -

 اإلجراءات التحليلية  أنواع -

 اإلجراءات التحليلية أساليب -

W6-w8 9 
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 تمارين  -

 W9 3  امتحان منتصف الفصل 6

7 
العينات  أسلوب استخدام 

 في المراجعة اإلحصائية

 مقدمة  -

 اإلحصائية المعاينة الحكمية والمعاينة  -

 اإلحصائية في المعاينة  األساسيةالمفاهيم  -

 في مجال المراجعة اإلحصائيةالمعاينة  أساليب -

 معاينة الصفات أسلوب -

 معاينة المتغيرات أسلوب  -

 - معاينة الوحدات النقديةأسلوب 

 تمارين  -

W10-

w12 
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 الفحص الخاص  8

 مقدمة  -

 مفهوم الفحص -

 أهداف الفحص الخاص -

 لعملية الفحص الرئيسة الخصائص  -

أوجه االختالف بين عملية الفحص وعملية المراجعة   -

 والمراجعة ألغراض خاصة 

 التقارير الخاصة -

W13 3 

9 

المراجعة الحكومية ودور 

الجهاز المركزي للرقابة 

الجمهورية  والمحاسبة في 

 اليمنية 

 مقدمة  -

 مقدمة في المراجعة الحكومية  -

 المراجعة المالية -

 فحص مدى االلتزام  -

 األداءمراجعة  -

 مفهوم المساءلة عن المال العام -

 معايير المراجعة الحكومية المتعارف عليها  -

 المبادئ األخالقية في المراجعة الحكومية  -

 الصادرة عن االنتوساي األخالقيات المهنية -

دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية   -

 اليمنية 

 أهداف الجهاز ومهامه واختصاصاته 

W14 3 

10 
في القطاع  األداءمراجعة 

 الحكومي

 مقدمة  -

 األداءمعايير العمل الميداني لمراجعة  -

 األداءالتخطيط لمراجعة -

 األداءمعايير التقارير لمراجعة -
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 W16 3  االمتحان النهائي  11

 48 16 إجمالي األسابيع والساعات 

 استراتيجية التدريس:
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 التعيينات والتكليفات: 

 الدرجة  األسبوع  التكليف/النشاط الرقم 

 2.5 الرابع : األولالواجب  1

2 
:  مسئوليات المراجع ومراجعة التقديرات المحاسبية، والمراجعة  األولالواجب 

 التحليلية
 2.5 الثامن 

3 
 2.5 الثالث عشر الخاصالعينات والفحص أسلوب استخدام  الواجب الثاني:

4 
 2.5 الخامس عشر في القطاع الحكومي األداءالواجب الرابع: المراجعة الحكومية، ومراجعة 

5 
 10 أسبوعياً  الحضور والمشاركة

 20 المجموع 

 تقويم التعلم:

 نسبة الدرجة إلى درجة التقويم النهائي الدرجة  األسبوع  التقويم  أنشطة الرقم 

 % 10 10 أسبوعياً  التكاليف والواجبات 1

 %20 20 التاسع اختبار منتصف الفصل 2

 % 60 60 السادس عشر  االختبار النهائي  4

 % 100 100 المجموع 
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 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.

 الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي: بعد 

تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد الغياب وكيفيته ونسبته، ومتى يعد الطالب محروماً من    سياسة حضور الفعاليات التعليمية: 

 المقرر 

 تأخر الطالب عن حضور الفعاليات التعليمية يتم تحديد السياسة المتبعة في حاالت تكرار الحضور المتأخر:  

تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان وتوصيف السياسة المتبعة في حاالت تأخر    ضوابط االمتحان: 

 الطالب عن االمتحان. 

 تحديد السياسات المتبعة في حاالت تأخير تسليم التكاليف والمشاريع ومتى يجب أن تسلم إلى األستاذ.التعيينات والمشاريع:  

 في التكاليف بأي طريقة من طرائق الغش.أو تحدد هنا السياسات المتبعة في حاالت الغش إما في االمتحانات  الغش: 

 . يحدد تعريف االنتحال وحاالته واإلجراءات المتبعة في حالة حدوثهاالنتحال:  

 التكليفات..... الخمواعيد تسليم أو أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل سياسات أخرى:  

 

 

 

 مصادر التعلم:

 المراجع الرئيسة:

بدون رقم طبعة، صنعاء   –م، االتجاهات الحديثة في المراجعة، مركز األمين للنشر والتوزيع 2009بركات، لطف حمود، وآخرين، 

 الجمهورية اليمنية.  –

 المراجع المساعدة:

تطبيقات عملية على م، دراسات في االتجاهات الحديثة في المراجعة مع 2003البديوي، منصور احمد، شحاتة، شحاتة السيد، 

 معايير المراجعة المصرية والدولية، الدار الجامعية، جمهورية مصر العربية. 

م، اصول المراجعة الخارجية: مسؤوليات المراجع /مخاطر  2013شحاتة، شحاتة السيد، الديب، عوض لبيب فتح هللا، 

  دار التعليم الجامعي، االسكندريةقرير مراقب الحسابات، المراجعة/تخطيط المراجعة وتوثيق اعمالها/مراجعة النفقات والمدفوعات/ت

 جمهورية مصر العربية.  –

 )إن وجدت( مواد إلكترونية وإنترنت:     
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