بسم ﷲ الرحمن الرحيم
المراجعة ) 444حسب(
طالبات ماجستيرالمحاسبة المھنية
الفصل الدراسي الثاني لعام 1431\1430
مد ّرس المقرر :خالد العديم )أستاذ مساعد في قسم المحاسبة(
بريد إليكتروني) kaladeem@ksu.edu.sa :سيكون البريد اإلليكتروني وسيلة اإلتصال الرئيسية(
رقم المكتب113 2 A :
رقم ھتف المكتب(01) 467 4232 :
الساعات مكتبية :السبت ,اإلثنين ,األربعاء 10-9 :صباحا و  12:30 -11ظھرا )مالحظة سأكون موجود حتى صالة الظھر( .كما
يمكن التنسيق للحصول على موعد.

أھداف المقرر:
• إبراز دور مھنة المراجعة في إظفاء الثقة في نفوس المتعاملين في السوق المالية مع اإللمام بحدودھا من الناحية
الفلسفية و العملية و تسليط الضوء على دور األخالق في عمل المراجع الخارجي.
• التعريف بمفھوم و أھداف المراجعة الخارجية.
• اإللمام بمعايير المراجعة مع التركيز على المعايير الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
• دراسة الكيفية التي يستخدمھا المراجع الخارجي )مراقب الحسابات ( في فحص وتقويم نظام المراقبة الداخلية.
• دراسة تخطيط عملية المراجعة الخارجية.
• شرح مفھوم وأنواع أدلة وقرئن اإلثبات في المراجعة وكيفية الحصول عليھا ومدى حجيتھا ودورھا في إبداء الرأي
من قبل المراجع الخارجي في مدى عدالة القوائم المالية في تمثيلھا للمركز المالي للحدة الإلقتصادية موضوع
المراجعة.
• عرض أنواع تقاربر المراجعة مع التطرق ألنواع الرأي التي يصدرھا المراجع الخارجي على القوائم المالية.
• شرح المسؤوليات المراجع الخارجي القانونية مع التعرّض لھذه المسؤوليات في ضوء القانون السعودي.
الكتاب المقرر:
• مصطفى عيسى خضير ،المرجعة :المفاھيم والمعايير و اإلجراءات.
• معايير المراجعة ،صادرة عن لجنة معايير المراجعة ،الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيينز
تقييم األداء و توزيع الدرجات:
النشاط

مشاركة ف ّعالة تثري النقاش وواجبات تسلّم في مواعدھا
الإلمتحان الفصلي األ ّول )مبدئيا  (1431/4/4ستح ّدد مدة اإلمتحان الحقا
الإلمتحان الفصلي الثاني )مبدئيا  (1431/5/24ستح ّدد مدة اإلمتحان الحقا
اإلمتحان النھائى
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الدرجة
 10درجات
 25درجة
 25درجة
 40درجة

بسم ﷲ الرحمن الرحيم

جدول زمني للموضوعات التي ستدرس:

التاريخ
1431/3/6
1431/3/13
1431/3/20
1431/3/27
1431/4/4
1431/4/11
1431/4/18
1431/4/25
1431/5/3
1431/5/10
1431/5/17
1431/5/24
1431/6/1
1431/6/8
1431/6/15
1431/6/22
1431/6/29

القراءة
الفصل األوّل )د.خضير(

الموضوع
طبيعة وأھداف المراجعة واإلطار الفكري للمراجعة في المملكة
العربية السعودية
الفصل السابع عشر )د.خضير(
أنواع الرأي
الفصل الثاني و الثالث )د.خضير(
معايير المراجعة و اإلستقالل و قواعد السلوك المھني
الفصل الرابع )د.خضير(
المسؤولية القانونية للمراجع
الفصل الخامس )د.خضير(
أدلة اإلثبات في المراجعة ووسائل الحصول عليھا
الفصل السادس )د.خضير(
الرقابة الداخلية
الفصل السابع )د.خضير(
تخطيط عملية المراجعة
الفصل الثامن )د.خضير(
مراجعة النظم اإللكترونية
الفصل التاسع )د.خضير(
العينات اإلحصائية
إجازة منتصف الفصل )أتمنى قضاء إجازة ممتعة(
الفصل العاشر )د.خضير(
مراجعة النقدية
الفصل الحادي عشر )د.خضير(
مراجعة األوراق المالية واإلستثمارھت األخرى
الفصل الثاني عشر )د.خضير(
مراجعة المدينون و أوراق القبض
الفصل الثالث عشر )د.خضير(
مراجعة المخزون و تكلفة البضاعة المباعة
الفصل الرابع عشر )د.خضير(
مراجعة األصول الثابتة
الفصل الخامس عشر )د.خضير(
مراجعة الدائنون واإللتزامات األخرى
الفصل السادس عشر )د.خضير(
مراجعة حقوق الملكية )حقوق أصحاب المشروع(
اإلمتحانات النھائية ) تمنياتي للجميع بالتوفيق(
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