اطار عمل التدريب المعني بتدقيق
الصناعات االستخراجية

ترجمة
رنا عمي مانع
ديواف الرقابة المالية االتحادي العراؽ

شيادة ضماف الجودة

رئيس اليدؼ  :3لجنة تبادؿ المعرفةوالخدمات المعرفية KSC
استنادا إلى التأكيد الذي قدمو رئيس مجموعة عمل المعنية بتدقيق الصناعات االستخراجية وتقييم رئيس اليدف  ،تم
ً
اعتماد إطار تدريب الصناعات االستخراجية الذي تم وضعو في المستوى ( )3من ضمان الجودة عمى النحو المحدد
في تطوير الورقة الخاصة بـ "ضمان الجودة عمى المنتجات العامة" التي تم تطويرىا خارج اإلجراءات القانونية" والتي
وافق عمييا مجمس إدارة اإلنتوساي في نوفمبر  2017باتباع عممية ضمان الجودة عمى النحو المفصل في شيادة

ضمان الجودة المقدمة من رئيس مجموعة العمل.
المنتج صالح حتى  30تشرين اول  ، 2021واذا لم تتم مراجعتو وتحديثو بحمول  30تشرين اول ، 2021
سوف يتوقف عن أن يكون منفعة عامة لإلنتوساي تم تطويرىا خارج نطاق اإلجراءات القانونية.
راجيف ميريشي
رئيس لجنة اإلنتوساي لتبادل المعرفة والخدمات المعرفية

شيادة ضماف الجودة
رئيس مجموعة عمؿ االنتوساي لمصناعات االستخراجية ()WGEI
ىذا لمتصديق عمى ان اطار عمل التدريب المعني بالصناعات االستخراجية والذي وضع عن المستوى  3من ضمان الجودة وكما تم

التعريف عنو من خالل ورقة ضمان الجودة حول المنتجات العامة المطورة خارج االجراءات القانونية " المصادق عميو من قبل التنفيذي
لالنتوساي في تشرين الثاني 2017والذي طور من خالل عممية ضمان الجودة وكما مبين في ادناه-:
.1

فريق عمل التعمم لمجموعة عمل الصناعات االستخراجية قد وضع مسودة اطار عمل الصناعات االستخراجية في كانون الثاني
 2018في جيبور اليند.

 .2تم تعميم المسودة عمى  45عضو في مجموعة عمل الصناعات االستخراجية في شباط  2018الباداء التعميقات.
 .3فريق عمل التعمم جمع ووحد جميع التعميقات في نيسان 2018في لوساكا /زامبيا.
 .4تم وضع المسودة الثانية من اطار عمل التدريب .
 .5تم تعميم المسودة الثانية عمى  45عضوا في مجموعة العمل في ايار  2018البداء التعميقات.
 .6قام فريق عمل التعمم باالستشارة حول التعميقات في ايمول 2018
 .7تم استالم التعميقات وتم وضع الصيغة النيائية لممسودة .

 .8تم تقديم النسخة النيائية لمجنة التوجييية لمجموعة عمل الصناعات االستخراجية لالخذ باالعتبار المصادقة في ايمول .2018
.9

تم مناقشة اطار عمل الصناعات االستخراجية والمصادقة عمييا في االجتماع السنوي لمجنة التوجييية لمجموعة عمل الصناعات
االستخراجية في ايمول  2018في بروتيريا في جنوب افريقيا .

 .10النسخة النيائية ليذه الوثيقة تم المصادقة عمييا في االجتماع العام لمجموعة العمل االنتوساي لمصناعات االستخراجية في مانيال
– الفمبين في  27ايار .2019
 .11وتم المصادقة ايضاً عمى النسخة النيائية ليذه الوثيقة في االجتماع العام لمجموعة العمل في الصناعات االستخراجية في مانيال
/الفمبين في  27في ايار .2019

المنتج الموضوع يتالف من مبادئ ومعايير االنتوساي  .ان المنتج نافذ حتى  30تشرين الثاني  2012واذا لم تتم مراجعتيا

وتحديثيا بحمول  30تشرين الثاني  ، 2021سوف يتوقف كونيا منتج عام في االنتوساي ويوضع خارج االجراءات القانونية .
جوف موانغ

رئيس مجموعة عمؿ االنتوساي لمصناعات االستخراجية

المحتويات
 -1قائمة المختصرات

 -1التعاريف
 -2المقدمة

نماذج من 10 -1

 - 1لمحة عامة عن الصناعات االستخراجية
 -2اطار عمل السياسي والقانوني والمؤسسي
 -3االستكشاف وادارة البيانات
 -4منح العقود والتراخيص
 -5الرقابة والتقييم

 -6تقييم وجمع اإليرادات

 -7إدارة اإليرادات وتخصيصيا
 -8البيئة والتنمية المستدامة

 -9لمحة عامة عن الصناعات االستخراجية
 -10المعايير المحاسبية في االستكشاف من اجل تقييم الموارد المعدنية

قائمة المختصرات
المنظمة االفريقية لالجيزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبية الناطقة بالمغة االنكميزية

AFROSAI-E

الصناعات االستخراجية

EI

مبادرة الشفافية لمصناعات االستخراجية

EITI

مبادرة تنمية االنتوساي
المنظمة الدولية لالجيزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

IDI
INTOSAI

اجيزة الرقابة العميا

SAI

اىداف التنمية المستدامة

SDGs

مجموعة عمل الصناعات االستخراجية

WGEI

المنظمات غير الحكومية

NGOs

مؤسسة حوكمة الموارد الطبيعية

NGRI

انشر ماتدفع ثمنو

PWYP

صندوق النقد الدولي

IMF

االمم المتحدة

UN

برنامج ادارة الضرائب االفريقي
جمعية حماية بيئة الصناعات النفطية الدولية

ATAF
IPIECA

التعاريف
(الكادر التشغيمي ) يشير الموظفون التشغيميون إلى الموظفين الفنيين بالجياز األعمى لمرقابة والمسؤولين عن تنفيذالسياسات
 (ادارة الجياز الرقابي ) تشير إدارة االجيزة الرقابية العميا إلى موظفي الجياز الرقابي المسؤولين عن وضعاإلستراتيجية والسياسة داخل الجياز.

المقدمة
تـ تأسيس مجموعة العمؿ المعنية بتدقيؽ الصناعات االستخراجية ) (WGEIمف قبؿ اإلنتوساي في عاـ  .2013الوقت الحالي  ،تضـ
مجموعة العمؿ  46مف األجيزة العميا لمرقابة المالية كأعضاء مسجميف وعضويف مراقبيف ىما مبادرة تنمية اإلنتوساي ) (IDIوالمنظمة
االفريقية لالجيزة العميا لمرقابة المالية الناطقة بالمغة االنكميزية  . AFROSAI-Eتعتزـ مجموعة العمؿ في واليتيا المتعمقة ببناء القدرات
بناء عمى احتياجات أالعضاء ،ومف المتوقع أف يعزز ذلؾ مف قدرة األجيزة العميا لمرقابة
تنظيـ وتيسير الدورات التدريبية وورش العمؿ ً

عمى إجراء عمميات تدقيؽ عالية الجودة في قطاع الصناعات االستخراجية ) (EIوبالتالي تعزيز الشفافية والمساءلة والحكـ الرشيد في ىذا

القطاع.
خالؿ اجتماع عمؿ المجنة التوجييية لػ  WGEIالذي انعقد في ايموؿ  2017في واشنطف العاصمة  ،تـ تشكيؿ فريؽ عمؿ تعميمي
بناء عمى احتياجات التعمـ مف األجيزة العميا لمرقابة .عقدت اجتماعيا األوؿ في
لصياغة إطار تدريبي عمى الصناعات االستخراجية ً

جايبور  ،اليند في الفترة مف  22إلى  27كانوف الثاني  ، 2018واجتماعيا الثاني في لوساكا  ،زامبيا في الفترة مف  9إلى  12نيساف

.2018
تصادؽ مجموعة العمؿ االنتوساي لمصناعات االستخراجية عمى المدخالت الواردة مف األجيزة العميا لمرقابة في أوغندا  ،زامبيا  ،غانا ،
النرويج  ،زيمبابوي  ،إكوادور واليند وفيتناـ و  AFROSAI-Eإلعداد إطار التدريب ىذا.
بناء عمى االحتياجات التي حددىا األعضاء وعمى سمسمة القيمة الخاصة بػ الصناعات
قاـ فريؽ العمؿ ىذه بتطوير "إطار التدريب" ً
االستخراجية .كما تـ تطوير استبياف استقصائي وتـ توزيعو عمى األجيزة العميا لمرقابة االعضاء في مجموعة العمؿ حوؿ ممؼ

الصناعات االستخراجية  ،وميمة التدقيؽ  ،والخبرة في مراجعة الصناعات االستخراجية واحتياجات القدرات والتعمـ لدى األجيزة العميا
لمرقابة في مجموعة العمؿ لجعؿ ىذا اإلطار التدريبي شامالً .
نشعر أنو مف االفضؿ اف تشكؿ األجيزة العميا لمرقابة األعضاء فرؽ عمؿ في األجيزة العميا لمرقابة الخاصة بكؿ منيا .مف المتوقع أف
تبرز فرؽ العمؿ ىذه احتياجات ستسيـ بشكؿ أكبر في نشاط التعمـ وتحسيف إطار التدريب .نرحب بتعميقاتكـ عمى إطار التدريب ىذا مف
األجيزة العميا لمرقابة األعضاء.
أقرت مجموعة عمؿ االنتوساي لمصناعات االستخراجية بالدعـ المقدـ والتسييالت التي توفرىا األجيزة العميا لمرقابة في اليند وزامبيا ،
وفرقة العمؿ التعميمية لمساىمتيا في إعداد إطار التدريب ييدؼ إطار التدريب إلى إنشاء قاعدة معرفية لمصناعات االستخراجية تيدؼ
إلى تعزيز قدرة المؤسسات العميا لمراجعة الحسابات ) (SAIsعمى إجراء عمميات تدقيؽ عالية الجودة في الصناعات االستخراجية وبالتالي
تعزيز الشفافية والمساءلة والحكـ الرشيد لمقطاع .سيتـ استخداـ إطار التدريب كدليؿ مف قبؿ األجيزة العميا لمرقابة المالية وأصحاب
المصمحة الميتميف  ،داخؿ وخارج اإلنتوساي  ،لتطوير محتوى الدورة لمتدريب  /التعمـ في مراجعة الصناعات االستخراجية .ىذه وثيقة
قابمة لمتحسيف عند االقتضاء.
جوف ؼ .موانجا
المدقؽ العاـ ألوغندا ورئيس مجموعة عمؿ اإلنتوساي المعنية بتدقيؽ الصناعات االستخراجية

النموذج :1

نظرة عامة عمى الصناعات االستخراجية

مقدمة عف النموذج

ىذا النموذج ىو دورة تدريبية تمييدية لمحصوؿ عمى نظرة عامة ومعرفة عامة بقطاع الصناعات االستخراجية.

مصمـ لػ:

 ادارة الجياز الرقابي-الكادر التشغيمي

محتوى الدورة:

 -1مقدمة عف الصناعات االستخراجية
 -خصائص الصناعات االستخراجية

 -الفوائد  /الفرص والتحديات فيEI

 االقتصاد السياسي لمصناعات االستخراجية (بما في ذلؾ أسواؽ الطاقة والمعادف) -مفارقة لعنة الموارد

 مقدمة في األدوات المالية في الصناعات االستخراجية . -2سمسمة القيمة

 منظور الصناعة :قطاع البتروؿ -منظور الصناعة :قطاع التعديف

 -منظور الحكومة :سمسمة القيمةEI

 -3الجيات الفاعمة الرئيسية وأصحاب المصمحة الخارجييف في الصناعات االستخراجية .
 -المجتمعات المحمية

 األجيزة العميا لمرقابة -السمطات الحكومية

 -شركات النفط والغاز والتعديف

 المنظمات غير الحكومية مثؿ (. )PWYP) ، (NRGI متعدد األطراؼ (البنؾ الدولي  ،صندوؽ النقد الدولي  ،األمـ المتحدة  ،إلخ)-المبادرات العالمية األخرى ذات الصمة بػ  ،EITI ،IPIECA ،ATAF ، EIإلخ)

 -أصحاب المصمحة اآلخروف (مثؿ المراجعيف الخارجييف).

 -4دور األجيزة العميا لمرقابة المالية في الصناعات االستخراجية.
 -ما ىو دور األجيزة العميا لمرقابة في الصناعات االستخراجية.

 -المخاطر الرئيسية ومجاالت التدقيؽ في كؿ مرحمة مف مراحؿ سمسمة القيمة.

 نظرة عامة عمى موارد الصناعات االستخراجية  ،والخبرة  ،والخبرة حسب البمد. -5مقدمة في التنمية المستدامة في الصناعات االستخراجية .
 -مقدمة ألىداؼ التنمية المستدامة.

 ربط الصناعات االستخراجية بأىداؼ التنمية المستدامة.نشر الدورة

 -محاضرة

 -مناقشات المجموعة

المدة :يوـ واحد إلدارة الجياز الرقابي  ،يوميف لمكادر التشغيمي.

النموذج :2
اطار عمؿ السياسي والقانوني والمؤسسي

مقدمة عف النموذج:

يبدأ اإلطار القانوني الذي يحكـ الصناعات االستخراجية بسياسة أوسع لمدوؿ المعنية .مف ىذه السياسات  ،توصمت الحكومات إلى القوانيف التي تحكـ

الصناعات االستخراجية ؛ ثـ يتـ وضع لوائح لتطبيؽ القوانيف .مف ىذه الموائح  ،يتـ توقيع العقود واالتفاقيات بيف الحكومات والمقاوليف .كما يتـ
وضع مبادئ توجييية حوؿ كيفية إنفاذ ىذه االتفاقات مف قبؿ الوكاالت المنفذة.
يتمثؿ الخطر الرئيسي الذي يواجو الحكومة في إطار ىذه الخطوة مف سمسمة القيمة في استمرار استخداـ األطر القانونية التي عفا عمييا الزمف
وغياب األطر المؤسسية .تيدؼ ىذه الوحدة إلى تزويد المشاركيف بمعرفة باألطر القانونية والمؤسسية التي تحكـ الصناعات االستخراجية .
مصمـ لػ:
 إدارة الجياز الرقابيالكادر التشغيميمحتوى الدورة:
 -1مقدمة إلى األطر القانونية في الصناعات االستخراجية.
 -2قانوف الجياز الرقابي
• مراجعة القوانيف الدستورية لألجيزة العميا لمرقابة المالية.
• مراجعة قوانيف التدقيؽ العميا لمرقابة المالية والقوانيف والموائح األخرى.
-3مراجعة اإلطار القانوني كمشكمة متقاطعة عبر سمسمة القيمة.
 أحكاـ الصناعات االستخراجية بموجب دستور البالد. سياسات مستوى البمد في الصناعات االستخراجية . القوانيف المعموؿ بيا في الصناعات االستخراجية . الموائح التنفيذية لمقوانيف المعموؿ بيا في الصناعات االستخراجية . العقود  /االتفاقيات المعموؿ بيا في الصناعات االستخراجية . االدلة المعموؿ بيا في الصناعات االستخراجية . مفيوـ الوحدة. -4مراجعة اإلطار المؤسسي كقضية شاممة عبر سمسمة القيمة
•المنظميف
•االمراقبيف
•المنفذوف
•التعديف الحرفي (عمى نطاؽ صغير).
•مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات االستخراجية.
 مبادرات الشفافية
•الشركات الحكومية
 -5اعتبارات التدقيؽ في اإلطار القانوني في الصناعات االستخراجية.
•تقييـ المخاطر
• توصيات لالستجابة لممخاطر المحددة

نشر الدورة
 محاضرة.مناقشات المجموعة  /تبادؿ الخبرات القطرية فيما يتعمؽ باألطر القانونية والمؤسسية. تماريف المجموعة حوؿ مراجعة التشريعات المختمفة . االخذ باالعتبار ستخداـ عمؿ محامي خبير تقارير التدقيؽالمدة :يوـ واحد إلدارة الجياز الرقابي و يوميف لمكادر التشغيمي .

النموذج :3
االستكشاؼ وادارة البيانات
مقدمة عف النموذج :
يبحث ىذا النموذج بشكؿ عاـ في كيفية قياـ الشركات باستكشاؼ البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف استكشاؼ الموارد االستخراجية
والبحث عنيا وادارتيا .يمكف تنفيذ ىذا التمريف باستخداـ طرؽ مختمفة بما في ذلؾ استخداـ المسوحات الجيوفيزيائية والمسوحات
السيزمية والمسوحات الجيوكيميائية وغيرىا مف الطرؽ .يتـ استخداـ البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ ىذه الطرؽ لموصوؿ إلى
استنتاج حوؿ ما إذا كانت ىناؾ آثار لممعادف  /البتروؿ .يتـ توفير ىذه البيانات لمشركات الميتمة التخاذ قرار بشأف االستثمار في ىذا
البمد أـ ال .كما أنو يستخدـ لتقدير كمية النفط الموجودة لتخطيط وتخطيط اإليرادات الحكومية.
تتمثؿ المخاطر الرئيسية التي تتعرض ليا الحكومة في إطار ىذه الخطوة مف سمسمة القيمة في وجود أخطاء في بيانات االستكشاؼ
واإلنتاج واكتماليا ودقتيا وتقييميا بطريقة تحرـ المواطنيف مف حقيـ  ،وعدـ جمع البيانات .تيدؼ ىذه الوحدة إلى تزويد المشاركيف
بالمعرفة حوؿ عممية االستكشاؼ وادارة البيانات في الصناعات االستخراجية.
مصمـ لػ:
 إدارة الجياز الرقابي الكادر التشغيميمحتوى الدورة:
 -1مقدمة في االستكشاؼ وادارة البيانات  /خرائط البيانات  ،إعادة الطباعة  ،األشرطة والعينات المستخدمة في الصناعات االستخراجية
 -2طرؽ جمع بيانات االستكشاؼ
•الطرؽ الجيوفيزيائية
•الطرؽ الجيوكيميائية
•الطرؽ الجيولوجية
•أساليب أخرى

-3المعرفة الجيولوجية واليندسية األساسية
•جمع بيانات االستكشاؼ
•تفسير بيانات االستكشاؼ واإلنتاج
•تحميؿ بيانات االستكشاؼ  /اإلنتاج
•نشر البيانات
 -4مراجعة بيانات خطة استثمار االستكشاؼ واإلنتاج
•مراجعة خطط االستكشاؼ واإلنتاج
•تقييـ خطة تحميؿ فوائد التكمفة
 -5تخزيف وبيع البيانات
•وجود البيانات
•اكتماؿ البيانات
•دقة البيانات
•تقييـ البيانات
•األمف وحماية البيانات
 -6اعتبارات التدقيؽ ضمف االستكشاؼ وادارة البيانات في الصناعات االستخراجية.
•تقييـ المخاطر
•إجراءات التدقيؽ لالستجابة لممخاطر المحددة
• النظر في استخداـ عمؿ خبير في االستكشاؼ وتحميؿ البيانات أثناء التدقيؽ
نشر الدورة
 محاضرة مناقشات المجموعة  /تبادؿ الخبرات القطرية  /تقارير التدقيؽ مف قبؿ األجيزة العميا لمرقابةتمريف محاكاة المجموعة دراسات الحالةالمدة :يوـ واحد إلدارة الجياز الرقابي و  5أياـ لمكادر التشغيمي .

النموذج :4

منح العقود والتراخيص

تستخدـ الحكومات أنظمة مالية مختمفة موضحة في اتفاقيات في إدارة الصناعات االستخراجية .ىذه االتفاقيات توجو العمميات والعالقة

بيف الحكومات والشركات المتعاقدة .ىذه العالقة تشكؿ الشروط واألحكاـ المحددة في العقود .ىناؾ حاجة إلى مراجعة األجيزة العميا لمرقابة
المالية لالمتثاؿ لمشروط واألحكاـ المحددة في العقود مف قبؿ الشركات المتعاقدة .
إف الخطر الرئيسي الذي يواجو الحكومة في إطار ىذه الخطوة مف سمسمة القيمة ىو منح العقود  /التراخيص لمشركات التي تفشؿ بعد
ذلؾ في استغالؿ المورد كما ىو متوقع لصالح المواطنيف .ىناؾ خطر آخر يتمثؿ في الفشؿ في ضماف الشفافية والمساءلة في عممية
منح الجائزة.
تيدؼ ىذه الوحدة إلى تعريؼ المشاركيف بكيفية تخصيص الحكومات لحقوؽ  /تراخيص االستكشاؼ والتطوير واإلنتاج لمقاوليف
الصناعات االستخراجية .
مصمـ لػ:
 إدارة الجياز الرقابي الكادر التشغيميمحتوى الدورة:
-1مقدمة لمعقود والتراخيص في الصناعات االستخراجية .
 -2مراجعة عممية منح  /الترخيص  /االمتياز.
•مراجعة العممية
•طرؽ منح وتخصيص التراخيص
•نقؿ وبيع التراخيص  /التصاريح
 -3األنظمة المالية
•األنظمة التعاقدية
•أنظمة االمتياز بما في ذلؾ الشراكات بيف القطاعيف العاـ والخاص
•احتكار الدولة
•حساب تأخذ الحكومة
•تقييـ جدوى عقودEI
•االمتثاؿ لمشروط واألحكاـ التعاقدية
-4اعتبارات التدقيؽ بموجب العقد والتراخيص فيEI
•تقييـ المخاطر بما في ذلؾ االحتياؿ والفساد
•إجراءات التدقيؽ لالستجابة لممخاطر المحددة

نشر الدورة
 محاضرة مناقشات المجموعة  /تبادؿ الخبرات القطريةتمريف جماعي عمى حساب الحكومة النظر في استخداـ عمؿ خبير في النظـ المالية التعمـ اإللكتروني دراسات الحالة وتقارير التدقيؽالمدة :يوـ واحد إلدارة الجياز الرقابي و  4أياـ لمكادر التشغيمي .
النموذج :5

الرقابة والتقييـ

مقدمة حوؿ النموذج :
يمكف لمصناعات االستخراجية  ،عند إدارتيا بحكمة  ،أف تولد تنمية مستدامة وتجعميا إيجابية التأثير عمى حياة المواطنيف .ومع ذلؾ ،
وبدوف وجود سياسات رصد وتقييـ مناسبة  ،فإف نفس االستثمارات لدييا القدرة عمى زعزعة استقرار نظـ اإلدارة المالية العامة .يمكف أف

أيضا إلى تأثيرات بيئية واجتماعية سمبية وتزيد مف خطر الفساد في سمسمة القيمة.
تؤدي ً

اليدؼ مف النموذج ىو بناء معرفة األجيزة العميا لمرقابة في تخفيؼ المخاطر المذكورة أعاله .ىذه الدورة الخطوط العريضة مختمؼ
الجوانب المعقدة والمترابطة لسمسمة القيمة وال سيما الرصد والتقييـ التي تؤثر عمى إدارة اإليرادات لتنويع االقتصاد والتنمية وغيرىا .تتمثؿ
المخاطر الرئيسية في افتقار الحكومة إلى القدرة عمى مراقبة وفرض االمتثاؿ لموائح وتكرار األدوار.ستزود الوحدة المشاركيف بفيـ لدور

معا  ،يمعب كؿ منيـ دوره الخاص لتحقيؽ
أصحاب المصمحة الرئيسييف في المراقبة والتقييـ .سيؤدي ىذا إلى عمؿ أصحاب المصمحة ً
األىداؼ المعتادة والنتائج اليادفة.

مصمـ لػ:
 إدارةSAI الكادر التشغيميمحتوى الدورة:
 -1الرقابة والتقييـ مف خالؿ سمسمة القيمة.
•المقدمة
•العناصر الرئيسية لمرقابة والتقييـ (قدرة الموارد البشرية  ،واعداد التقارير  ،والدراسات االستقصائية  ،وانفاذ الرقابة وما إلى ذلؾ).
•سياسات وأنظمة الرقابةد والتقييـ في كؿ مرحمة مف مراحؿ سمسمة القيمة.
 -2مراجعة دور المنظميف في الصناعات االستخراجية .
•التشريعات المتاحة في الصناعات االستخراجية .
•آليات الرقابة والتقييـ.
•تتبع المنيجيات

 -3مراقبة المواد
•فئات المخزوف المستخدمة
•تكمفة تنفيذ المخزونات
•قضايا الصحة والسالمة في التعامؿ مع قوائـ الجرد
 -4المرحمة النيائية لتدقيؽ عمميات البتروؿ والمعادف الصمبة .
•مراقبة منافذ اإلمداد مثؿ محطات الوقود.
•مراقبة العدادات في مرفؽ المعالجة المركزية ) (CPFوفي المصفاة.
•رصد المعادف الصمبة حتى نقاط البيع.
 -5اعتبارات التدقيؽ تحت المراقبة والتقييـ في الصناعات االستخراجية .
•تقييـ المخاطر
•إجراءات التدقيؽ لتخفيؼ المخاطر المحددة
نشر الدورة
 مناقشات جماعية  /تبادؿ الخبرات الرسوـ التوضيحية البصرية دراسات الحالة وتقارير التدقيؽ التعمـ اإللكتروني محاضرة وعروضالمدة :يوـ واحد إلدارة  SAIو يوميف لموظفي العمميات
تقييـ وجمع اإليرادات.
النموذج رقـ : 6
تقييـ وجمع االيرادات
معمومات عف النموذج :
دائما تعارض أساسي بيف الدوؿ الغنية بالموارد وشركات الصناعات االستخراجية حوؿ توزيع المخاطر والمكافآت .كالىما يرغب
ىناؾ ً

في زيادة المكافآت ونقؿ المخاطر إلى أقصى حد ممكف .ىناؾ حاجة لممدققيف لفيـ الطرؽ المختمفة التي يمكف لمحكومات االستفادة مف
إيراداتيا مف الصناعات االستخراجية.
ييدؼ ىذا النموذج إلى تزويد مراجعي الحسابات بالميارات والتقنيات الالزمة إلجراء عمميات تدقيؽ لإليرادات مف الصناعات االستخراجية
،باإلضافة إلى ذلؾ  ،سيمكف ىذا النموذج مدققي الحسابات مف تحميؿ ىياكؿ تكاليؼ شركات الصناعات االستخراجية سوؼ يتعمـ
المراجعوف كيفية تحميؿ ما إذا كانت السمطات المالية تضمف تسعير المعامالت بيف الشركات وفقًا لظروؼ السوؽ لمسمع والخدمات

المماثمة .يتمثؿ الخطر الرئيسي الذي يواجو الحكومة ىو السعر التحويمي مف قبؿ شركات الصناعات االستخراجية لتجنب الضرائب
والتيرب الضريبي.

مصمـ لػ:
 إدارة الجياز الرقابي الكادر التشغيميمحتوى الدورة
 -1مقدمة لتقييـ اإليرادات وجمعيا
•تحديد وتحميؿ تدفقات اإليرادات في الصناعات االستخراجية واإليرادات الضريبية وغير الضريبية في الصناعات االستخراجية .
•آليات التسويؽ
•التوقيع  /اكتشاؼ ومكافآت اإلنتاج  ،اإلتاوات  ،اإليجارات السطحية  ،زيت األرباح  ،ضريبة الدخؿ ومكاسب رأس الماؿ  ،أرباح
األسيـ  ،ضرائب تأجير الموارد  ،اإليرادات العينية.
•فيـ السياسة المالية والكمي لمبمد
•حقوؽ الممكية
•الضرائب المفاجئة وتقاسـ اإلنتاج
 -2فيـ كيفية تقييـ اإليرادات وتحصيميا
•وضع ميزانية لمختمؼ أنواع اإليرادات
•تقييـ أسيـ الحكومة والشركة
•طرؽ تحصيؿ الضرائب
•التنبؤ باإليرادات مف الصناعات االستخراجية والضرائب األخرى
 -3إلبالغ عف التكاليؼ واإليرادات
وتدريجيا)
يوميا
ً
•قياس  /قياس أحجاـ اإلنتاج المستيمكة والمصدرة مف قبؿ شركات النفط الدولية والحكومة ( ً
اكتناز وتخزي ًنا لألوراؽ المالية)
ًا
•تقييـ أسعار البتروؿ والمعادف وتسعيرىا (يمكف أف تخمؽ ضوابط األسعار
•بيع المعادف  /النفط مف خالؿ الوسطاء (قد تختمؼ األسعار عف أسعار السوؽ).
•المحاسبة عف المنتجات الثانوية بعد التكرير
•قضايا الصافي العائد لنقاط التسميـ والتعريفات و خط أنابيب.
•إدارة جرد النفط الخاـ والمعادف  -عمميات الرفع والسحب في خطوط أنابيب التصدير والخزانات والمرافؽ السطحية األخرى.
•حساب تكمفة النفط ونقؿ المخاطر المتعمقة بالتسعير.
•تخصيص التكمفة بيف تخصيص الغاز والنفط  -النفقات العامة
•دور مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية في تحديد وتسوية اإليرادات التي تـ جمعيا واإلفصاح الشامؿ عف الضرائب واإليرادات ؛
 -4التدفقات المالية غير المشروعة  (IFFs) -تعاريؼ وأشكاؿ .
•السعر التحويمي )(TP
•تصدير الفواتير و  /أو استيراد الفواتير الزائدة
•التيرب الضريبي  -الممكية النافعة  ،السمطات القضائية السرية  ،اتفاقيات  /معاىدات االزدواج الضريبي
•تآكؿ القاعدة وتحويؿ األرباح)(BEPS

 -5تحديد الجيات المسؤولة عف تحصيؿ اإليرادات
•مجموعة مركزية مف اإليرادات
•جمع الالمركزية مف اإليرادات
 -6اعتبارات التدقيؽ تحت التقييـ وجمع اإليرادات في الصناعات االستخراجية
•تقييـ المخاطر
•إجراءات التدقيؽ لالستجابة لممخاطر المحددة
نشر الدورة
 المحاضراتمناقشات المفتوحة لممجموعة
خدمات خبراء الموضوع
 دراسات الحالة وتقارير التدقيؽالمدة 3 :أياـ لالدارة و  5أياـ لموظفي العمميات
النموذج :7
إدارة اإليرادات وتخصيصيا
معمومات عف النموذج:
فرصا لتسريع النمو االقتصادي والتنمية والحد مف الفقر .وبالمثؿ  ،فإف
في البمداف الغنية بالموارد  ،تتيح عائدات النفط والغاز والمعادف ً
عدـ القدرة عمى التنبؤ بيا  ،وتقمبيا وحجميا بالنسبة لبقية االقتصاد  ،وكذلؾ طبيعتيا المحدودة  ،يمكف أف يخمقا حوافز ضارة  ،مما

يعقد اإلدارة االقتصادية  ،ويعوؽ التنمية  ،وفي بعض الحاالت يخمؽ صراعات.
سوؼ يستكشؼ المتعمموف ويحمموف كيفية مواجية تحديات االعتماد المفرط عمى مصدر وحيد لمدخؿ  ،واإلفراط في االقتراض ،
واالستثمارات العامة الضعيفة  ،واالستثمارات التجارية دوف المستوى األمثؿ  ،واالزدىار والكساد المزعزع لالستقرار  ،والمحسوبية
أيضا بمراجعة األدوات المتاحة لمواجية ىذه التحديات .سيتعرض
والصراعات بيف السمطات الوطنية ودوف الوطنية .سيقوـ المشاركوف ً
أيضا ألدوات تصؼ كيفية توزيع اإليرادات عمى الميزانيات الوطنية وصناديؽ الثروة السيادية والسمطات القضائية الوطنية
المشاركوف ً

الفرعية والمؤسسات الحكومية.

سوؼ تعد الدورة المتعمميف لتحميؿ مدى مالءمة توزيع وادارة اإليرادات مف قبؿ حكوماتيـ وذلؾ لتقديـ المشورة لصانعي السياسات بشأف
خيارات محددة لإلنقاذ واالدخار .
في مرحمة إدارة وتخصيص اإليرادات مف سمسمة القيمة  ،يتمثؿ الخطر الرئيسي الذي يواجو الحكومة في إساءة إدارة إيرادات الموارد التي
قد يتـ تخصيصيا لمحسابات المصرفية غير المفصح عنيا وقواعد االستثمار المخادعة .

مصمـ لػ:
 إدارة الجياز الرقابي الكادر التشغيميمحتوى الدورة:
-1القواعد المالية التي تصؼ توزيع اإليرادات إلى:
•الميزانيات الوطنية ،
•صناديؽ الثروة السيادية)(SWF
•السمطات اإلقميمية  /المحمية.
•شركات النفط الوطنية.
•شركات استكشاؼ المعادف.
-2تشغيؿ صناديؽ الثروة السيادية). (SWF
•إاليجابيات وسمبيات (االمواؿ السابقة ألوانيا).
•تتبع التدفقات والسحب مف  -آليات المساءلة المعموؿ بيا  -المصرفية  ،المحاسبة والتدقيؽ.
 -3تحميؿ وتقييـ أنواع االستثمارات التي تتـ مف إيرادات الصناعات االستخراجية .
عمى المستوى الوطني  -أنواع دعـ الموازنة (تطوير البنية التحتية  ،البحث والتطوير  ،طرؽ التنويع  ،المرض اليولندي  ،إلخ)
•دوليا (االستثمارات التجارية واألخالقية).
•إدارة التقمبات عمى المستويات اإلقميمية  /دوف الوطنية
•مراجعة سياسات االستقرار لتقمبات األسعار.
 -4اعتبارات التدقيؽ
•تقييـ المخاطر
•توصيات لالستجابة لممخاطر المحددة
نشر الدورة
 المحاضرات مناقشات المجموعة وبناء الميارات العممية عروض تقديمية مف خبراء الصناعة وخبراء الموضوعات األكاديمية. دراسات الحالة وتقارير التدقيؽالمدة :يوميف إلدارة الجياز الرقابي و  4أياـ لموظفي العمميات.

النموذج : 8
البيئة والتنمية المستدامة
معمومات عف النموذج:
عمى الرغـ مف أف الصناعات االستخراجية ىي المحرؾ لمنمو االقتصادي  ،إال أف ىناؾ تأثيرات بيئية خطيرة مرتبطة بيا معيـ .تبدأ
التأثيرات مباشرة مف مرحمة االستكشاؼ وتمتد مف خالؿ استخراج ومعالجة النفط والغاز والمعادف  ،وتستمر بعد إغالؽ موقع
االستكشاؼ .يمكف أف يختمؼ نوع ومدى اآلثار مف مرحمة إلى أخرى .قد يواجو مدققو الصناعات االستخراجية تحديات فيما يتعمؽ
باختيار مواضيع التدقيؽ وتحديد نطاؽ التدقيؽ .
يجب أف يساعد التدريب في إطار ىذه الوحدة مراجعي الحسابات عند اختيار وتصميـ عمميات التدقيؽ عمى اآلثار البيئية ألنشطة الذكاء
االصطناعي .يجب أف تمكف الوحدة مراجعي الحسابات مف فيـ القضايا البيئية في المراحؿ المختمفة مف سمسمة قيمةالصناعات
االستخراجية  ،وعممية تقييـ األثر البيئي وادارة  /تخفيؼ اآلثار المحددة .يجب تزويد مدققي الحسابات بالمعرفة عف تأثيرات الصناعات
االستخراجية عمى األرض والجو والماء والبيئة.
أيضا
إف الصناعات االستخراجية ليا عواقب اجتماعية مقصودة وغير مقصودة عمى مختمؼ الطبقات االجتماعية .يتأثر التراث الثقافي ً

بتشغيؿ ىذه الصناعات .تؤدي مشاريع  EIإلى تشريد األشخاص  /المجتمعات مما يستمزـ تعويض واعادة توطيف األشخاص المتضرريف
مف المشروع .تعد متطمبات المحتوى المحمي ) (LCRsفيما يتعمؽ بتدابير السياسة العامة التي تتطمب عادة نسبة معينة مف البضائع
ىاما يجب أف
اجتماعيا و
جانبا
ً
ً
الوسيطة المستخدمة في عمميات اإلنتاج التي يتـ الحصوؿ عمييا مف جيات التصنيع المحمية ً ،
اقتصاديا ً

أيضا.
يتولى قطاع  EIاالىتماـ بو ً

تكتسب التنمية المستدامة أىمية في جميع المجاالت  ،وتعد الصناعات االستخراجية واحدة مف أىـ القطاعات لمتنمية االقتصادية .سيتـ
أيضا إطالع
تزويد المشاركيف بالمعرفة حتى يتمكنوا مف تقدير مشكالت االستدامة أثناء استخراج المعادف أو النفط أو الغاز .يجب ً

المشاركيف عمى االرتباط بأىداؼ التنمية المستدامة المرتبطة بػ الصناعات االستخراجية .

أيضا أف يكونوا قادريف عمى تقييـ  /مراجعة مفاىيـ إطار التنمية
باإلضافة إلى القضايا التقميدية لإلدارة البيئية  ،يجب عمى المشاركيف ً
أيضا عرض المبادرات التطوعية لمؤسسة الصناعات اإللكترونية فيما يتعمؽ باإلبالغ عف
المستدامة لمعيد االقتصاد األوروبي .سيتـ ً

االستدامة واإلبالغ بموجب مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية ) (EITIلممشاركيف إلى حد عالقتيـ بالبيئة .كما سيتـ تقديـ مفيوـ

التعديف األخضر وأىمية التقنيات الحديثة لتحسيف الكفاءات وتقميؿ آثار الكربوف  /االيكولوجية لمصناعات االستخراجية  ،وجوانب الصحة
والسالمة لممتعمميف.
تتمثؿ المخاطر الرئيسية التي تواجو الحكومات فيما يتعمؽ بالمسؤوليات البيئية في التدىور البيئي التدريجي  ،وفقداف التنوع البيولوجي ،
وحدوث كوارث  ،والتخمص غير السميـ مف األلغاـ.
وتشمؿ المخاطر اليامة األخرى التي تيدد االستدامة تشريد األشخاص المتضرريف مف المشروع واستخداـ التكنولوجيات القديمة مما
يؤدي إلى االستخراج غير المستداـ.

تيدؼ ىذه الوحدة إلى تعمـ المتعمميف حوؿ التأثيرات البيئية وردود الحكومة عمييا واالعتبارات الخاصة بتدقيؽ ىذه المشكالت عمى
أساس مستقؿ أو كجزء مف الموضوع الرئيسي لػ  EI.تعد القضايا البيئية شاممة ومتداخمة في سمسمة القيمة لمصناعات االستخراجية
أيضا جزًءا مف عمميات التدقيؽ التي تتـ بنطاؽ محدود لجزء محدد مف سمسمة القيمة.
وبالتالي يمكف أف تكوف ً
مصمـ لػ:
 إدارة الجياز الرقابي موظفي العممياتمحتوى الدورة:
 -1القضايا البيئية واالجتماعية في الصناعات االستخراجية.
•القضايا البيئية واالجتماعية (بما في ذلؾ القضايا الثقافية والتي تتعمؽ بكال الجنسيف ) خالؿ دورة حياة الصناعات االستخراجية .
•اآلثار البيئية لمصناعات االستخراجية عمى:
اليواء (بما في ذلؾ الضوضاء واالنبعاثات أثناء التعديف وما إلى ذلؾ)،الماء،الغابات والتنوع البيولوجي (البيئة البرية والبحرية) تدىور األراضي عمى سبيؿ المثاؿ المناجـ الميجورة  ،النفايات الناتجة عف التعديف (المخمفات  ،النفايات الصناعية) وانسكابات النفط..إلخ.
 -2إدارة اآلثار البيئية واالجتماعية لمصناعات االستخراجية
•تقييمات األثر البيئي ) (EIAوتقييمات األثر االجتماعي
• التخفيؼ مف اآلثار البيئية واالجتماعية  ،خطط اإلدارة البيئية
• إعادة تأىيؿ األشخاص المتضرريف مف المشروع  ،المسؤولية االجتماعية لمشركات بيف الصناعات االستخراجية.
•آثار أنشطة الذكاء االصطناعي عمى الحياة البرية (سواء البحرية أو البرية).
•نظـ إدارة البيئة
•قضايا الصحة والسالمة في الصناعات االستخراجية .
•تعميـ القضايا الخاصة بكال الجنسيف.
•التأىب لمكوارث
•متطمبات الختاـ
• استجابة الحكومة لممشاكؿ البيئية واالجتماعية لمصناعات االستخراجية.
 -3مبادرات االستدامة في الصناعات االستخراجية
•إطارعمؿ التنمية المستدامة لمصناعات االستخراجية
وقؼ  /ترميـ مواقع التعديف أو االستخراج أو االستكشاؼتقنيات التعديف والبيئة (التعديف األخضر) المستخدمة في الصناعات االستخراجية .-البيئة الصناعية في الصناعات االستخراجية (عدـ وجود نفايات )

•الصناعات االستخراجية وأىداؼ التنمية المستدامة
•متطمبات المحتوى الوطني والمحمي.
 افضؿ الممارسات
 -4تقارير االنبعاثات  ،تقارير االستدامة والبيئة
5.اختيار وتصميـ تدقيؽ الصناعات االستخراجية مف منظور البيئة  /االستدامة
•تقييـ المخاطر
•توصيات لالستجابة لممخاطر المحددة
نشر الدورة
 المحاضرات  /العروض التقديمية والمرئيات الصوتيةتمريف  /مناقشات جماعية  /تبادؿ الخبرات القطرية النظر في استخداـ عمؿ خبراء البيئة دراسات الحالة وتقارير التدقيؽ زيارات ميدانية وجوالت دراسيةالمدة :يوميف إلدارة الجياز الرقابي و  6أياـ لمكادر التشغيمي .
النموذج :9
مراجعة الصناعات االستخراجية في البيئة الرقمية
نبذه عف النموذج :
أصبحت أنظمة المعمومات التي تعتمد عمى البيانات واسعة االنتشار وتأثيرىا عمى جميع أنواع األنشطة .االستخراجية.لقد تبنى قطاع
أيضا تقنية المعمومات  ،وتـ تنفيذ أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ) (ERPالمختمفة في الصناعات االستخراجية
الصناعات االستخراجية ً

عموما في مختمؼ
غالبا في الوقت الفعمي بوساطة البرامج والتكنولوجيا .أنظمة  ERPالمطبقة
كإدارة متكاممة لعمميات األعماؿ األساسية ً ،
ً
EIىي  ، SAPو  ، RAMCOو  ، SAGEو  ، Oracleوديناميكيات  ، Microsoftو  ، INFORوتطبيقات  IFSوما إلى ذلؾ .تدير ERPs

تقريبا كؿ جانب مف جوانب عمميات  ، EIأي تخطيط المناجـ واإلنتاج وادارة العقود والمشتريات والموارد البشرية والمبيعات ، .المالية
ىذه
ً
التقارير القانونية  ،إدارة األصوؿ  ،إلخ.

نظـ تخطيط موارد المؤسسات ىي بطبيعتيا تعتمد عمى البيانات وديناميكية لمغاية وتخضع لمتغيرات السريعة .وىذا يخمؽ تحديا أماـ
األجيزة العميا لمرقابة لمواكبة ىذه التغييرات المستمرة وتزويد موظفييا بشكؿ كامؿ لمعمؿ بفعالية في نظـ المعمومات الخاصة بالكيانات
المراجعة .يصبح ميمة شاقة لتمؾ األجيزة العميا لمرقابة التي لدييا موارد غير كافية مف حيث الموظفيف المدربيف في مجاؿ تكنولوجيا
أيضا فرصة لمجياز األعمى لمرقابة مف حيث توافر البيانات وفيـ تدفقات العمؿ .
المعمومات .يوفر أتمتة العمميات التجارية لػ ً EI
وبالتالي  ،ال بد مف قياـ األجيزة العميا لمرقابة بسد فجوات التعمـ في المراجعة باستخداـ تقنية المعمومات بشكؿ فعاؿ

تدقيؽ  EIالذي يؤدي معظـ عممياتو في بيئة  ERPتتمحور حوؿ البيانات .تستخدـ أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وتوليد كميات ىائمة
مف البيانات .لكف البيانات الكبيرة تعطي معمومات محدودة إلى أف يتـ تحميميا باستخداـ أدوات تحميمية مناسبة قادرة عمى التعامؿ مع ىذه
الكمية والتقنية عف طريؽ التدقيؽ .الكميات اليائمة مف البيانات المتاحة اآلف داخؿ وخارج الصناعات االستخراجية  ،وقوة تقنيات تحميؿ
البيانات الجديدة  ،وتغيير جذري المراجعة.

تمكف البيانات والتحميالت الكبيرة مراجعي الحسابات مف مراجعة أحجاـ البيانات المتزايدة باستمرار .يعمؿ ىذا عمى تغيير طبيعة التدقيؽ
مف خالؿ تمكيف مدققي الحسابات مف التعرؼ بشكؿ أفضؿ عمى التقارير المالية ومخاطر االحتياؿ ومخاطر األعماؿ التشغيمية وتصميـ
نيجيـ لتقديـ مراجعة أكثر مالءمة .مزيج مف البيانات الكبيرة والتحميالت المتقدمة و
توفر تقنيات التصور رؤى تجارية وأخرى تؤثر عمى الطريقة التي يتـ بيا تخطيط المراجعة وتنفيذىا وتسميميا .لذلؾ يجب أف يتـ نقؿ
المتعمميف بفيـ أساسي ألنظمة تخطيط موارد المؤسسات باإلضافة إلى تقنيات تحميؿ البيانات.
تيدؼ ىذه الدورة إلى تعريؼ المتعمميف بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات  ،والتدقيؽ في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات واستخداـ تقنيات
تحميؿ البيانات لممراجعة.
مصمـ لػ:
 ادارة الجياز الرقابيالكادر التشغيميمحتوى الدورة:
 -1مقدمة ألتمتة أنشطة األعماؿ وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات.
 -2الفيـ األساسي لمعمؿ في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات.
•فيـ المصطمحات األساسية في نظـ تخطيط موارد المؤسسات.
•مكونات نظاـ تخطيط موارد المؤسسات
•المالحة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات
•مقدمة إلى وحدات مختمفة (مجاالت وظيفة) في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات
•مزايا تنفيذ نظـ تخطيط موارد المؤسسات
 -3التحديات والفرص لمراجعة الحسابات في بيئة تخطيط موارد المؤسسات
 -4تخطيط التدقيؽ في بيئة تخطيط موارد المؤسسات
 مراجعة التدقيؽ في بيئة تخطيط موارد المؤسسات (تحديد وتقييـ وادارة) التقييمات األولية لألنظمة فيما يتعمؽ بسالمة وسرية وتوافرالبيانات  /النظـ .تقييـ الحاجة إلى إدخاؿ مراجعي تكنولوجيا المعمومات.
 -5مقدمة في تقنيات تحميؿ البيانات وبرامج تحميؿ البيانات.
 -6استخداـ برنامج تحميالت البيانات لتقييـ مخاطر التدقيؽ وتحميؿ التدقيؽ وأدلة التدقيؽ.
نشر الدورة
 المحاضرات تمريف عممي  /عممي عمى برنامج(تنفيذ انظمة تخطيط موارد المؤسسات .) ERP دراسات الحالة وتقارير التدقيؽ.المدة :يوـ واحد إلدارة الجياز الرقابي و  3أياـ لمكادر التشغيمي.

النموذج :10
المعايير المحاسبية في استكشاؼ وتقييـ الموارد المعدنية
نبذه عف النموذج -:
مثير لالىتماـ عمى الرغـ مف تخصصو  ،وىو ما يوضح العديد مف المشكالت النظرية.كاف وضع
مجاال ًا
تعتبر محاسبة النفط والغاز
ً
المعايير في ىذا المجاؿ موضع جدؿ منذ ما يقرب مف أربعة عقود .يفحص ىذا النموذج العممية المنفذة مف قبؿ مجمس المعايير

المحاسبية في وضع معيار محاسبي لجيود مجمس المعايير المحاسبية في التوصؿ إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية .6
نستكشؼ مختمؼ القضايا المحاسبية اليامة عمى طوؿ سمسمة قيمة النفط والغاز .يتـ إجراء مقارنة بيف متطمبات كؿ معيار عمى
االعتراؼ والتقييـ واإلفصاح عف نفقات االستكشاؼ واالحتياطيات والمخزوف .حيث توجد ثغرات في المعايير  ،ىناؾ إرشادات إضافية
صادرة عف خبراء الصناعة مثؿ إجراءات المحاسبة التشغيمية القياسية في المممكة المتحدة ( ، )SOAPsوالمجمس األمريكي لجمعية
محاسبة البتروؿ ()COPAS
ستعرؼ ىذه الوحدة مراجعي الحسابات بالمعرفة المحاسبية الالزمة لتقييـ األرقاـ المبمغ عنيا في البيانات المالية لمشركات االستخراجية.
عالوة عمى ذلؾ  ،بالنسبة إلى األجيزة العميا لمرقابة التي تتمتع بصالحيات لمراجعة حسابات الشركات غير الحكومية  ،والتي تخضع
متطمبات إعداد التقارير ليا في إطار التقارير المالية الدولية  ،ستوفر ىذه الوحدة الميارات المحاسبية الالزمة إلجراء عمميات التدقيؽ
ىذه.
مصمـ ػؿ:
 إدارة الجياز الرقابي . الكادر التشغيمي.محتوى الدورة:
 .1المقدمة
• إجراءات وضع المعايير
• التحديات في تطوير معيار عالمي لقطاع  E&Eوالمبادرات الحالية
• مقارنات الواليات المتحدة مجمس معايير المحاسبة المالية االمريكي والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 .2النطاؽ والمعرفة
• نطاؽ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ،مجمس المعايير المحاسبة االمريكي COPAS ،UK SOAP ،
• االعتراؼ بتكاليؼ  E&Eتحت كؿ واحدة منيا .
• السياسة المحاسبية  -التكمفة الناجحة مقابؿ التكمفة الكاممة  ،طريقة مجاؿ االىتماـ
• يحتفظ التقييـ واالعتراؼ
• أحكاـ وقؼ التشغيؿ
• التغييرات في السياسة.

 .3التصنيؼ
• تصنيؼ  - E & Eممموس أو غير ممموس
• التدفقات النقدية والقياس  ،إعادة التقييـ
 .4مراجعة انخفاض القيمة .
• مؤشرات انخفاض قيمة أصوؿ الرصد والتقييـ
• تصنيفات وحدات النقد
 .5االطار داخؿ وخارج المحاسبة
 .6اإلفصاحات
نشر الدورة
 محاضرات  /التعمـ اإللكتروني  ،والكتب اإللكترونية مناقشات المجموعة وبناء الميارات العممية. دراسات الحالة والبيانات المالية لمشركةالمدة :يوميف إلدارة الجياز الرقابي و  4أياـ لمكادر التشغيمي .

اطارعمل التدريب المعني بتدقيق الصناعات االستخراجية

الصناعات اال

