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 أهداف البرنامج

 بقواعد واملشاركني احملاسبني ومهارات قدرات تطوير اخلرباء، تأهيل
 األساسية املهارات كسابهموإ احملاسبية اخلربة جراءاتوإ
 مبهنتهم. املتصلة واملتقدمة 

 البرنامج من نالمستفيدو 

 القضائية اخلربة يف واملشتغلون اخلرباء.  
 همومعاوني واملالية احملاسبة خرباء. 
 القانونيون واحملاسبون احملاسبون.  
 احلسابات مدققو.  
 املاليون املدراء. 
 التمويل وشركات البنوك يف االئتمانية بالتسهيالت العاملون. 
 الداخليون املدققون . 
 القانونيون واملستشارون احملامون. 
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 المستوى التمهيدي

 اللغة يف اخلربة معنى  
 نالقانو يف اخلربة معنى 
 القانوني اإلصطالح يف اخلربة ماهية 
 اخلرباء طوائف  

 للخبري أهميته ومدى واملهين العلمي التأهيل. 
 القانونية ثقافته/ معرفته اخلبري . 
 لجنليييةلإل جيدة ومعرفة لعربيةل تقانهإ . 
 الصلة ذات الكمبيوتر برامج استخدام جادةإ. 
 اجلدول من أو أتفاقى اخلبري، تعيني 
 اإلثبات يف فين كدليل اخلربة 
 اخلبري ندب من اهلدف 
 اخلربة جلان /خبري من أكثر ندب. 
 ذلك على ترتتب التى السلبية واآلثار التقرير يداعإ يف اخلبري تأخر . 
 تالفيها وكيفية التأخري أسباب . 
 التأخري فى سببًا يكون أن جيب ال اخلبري . 
 أهليته أو اخلبري شخص على االعرتاض 
 أموريةامل عن اخلبري تنحي  
 اخلبري رد 
 اخلبري خماصمة 
 تعيينه طلب الذى اخلصم يتحمله اخلبري أجر. 
 اخلبري أتعاب تقدير أساس 
 اخلبري ألتعاب اجليايف التقدير . 
 اخلبري أتعاب تقدير فى املعارضة . 
 قانونية غري أجرة على اخلبري أمام االتفاق للخصوم جيوز ال. 
 اخلبري تغريم . 
  .بطالن عمل اخلبري 

 اجلدول خبري بعاداست. 
 اجلدول من استبعاده من اخلبري تظلم. 
 اجلدول خرباء على توقع اليت التأديبية العقوبات. 
 املتحدة العربية ماراتاإل دولة/ احملاكم أمام اخلربة تنظيم قانون من ستعراضا 
 املتحدة العربية مارتاإل دولة/  احملاكم أمام اخلربة يف اإلثبات قانون ستعراضا  
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 الخبير وأعمال اءاتجرإ

 املأمورية استالم. 
 الدعوى ملف دراسة. 
 اخلربة جتماعاتال اخلصوم دعوة. 

 (ةالدعو خطابات من خمتلفة لنماذج ستعراضا)
 اخلربة جتماعاتا إدارة ومهارات أدبيات  
 اخلبري عمل بطالن 
 اخلصوم مناقشة يف اخلبري حق 
 ًاقضائي  إقرارًا اخلبري أمام اخلصم أقوال تعترب متى 
 بنفسة املهمة يؤدي أن اخلبري على جيب 
 التمهيدي باحلكم اخلبري يتقيد أن ضرورة 
 القانونية اخلالفات يف خيوض ال اخلبري 
 معني وجه على عمله باداء اخلبري إلتيام عدم                  

 (العليا احملاكم أحكام من لبعض ستعراضا)
 بهم ستعانةاإل يرى مبن يستعني أن للخبري      

 ( العليا احملاكم أحكام من لبعض ستعراضا)

 أخطائه عن الخبير مسؤولية

 وجيائيًا مدنيًا أخطائه عن اخلبري مسؤولية       
 اخلبري، ومسائلة مبسؤولية الصلة ذات القوانني لبعض ستعراضا)  
 (اخلبري مسؤولية بشأن العليا احملكمة حكامأ من لواحد ستعراضا 

 الخبرة إعداد تقرير في عليها فالمتعار الشكلية القواعد 

       اخلربة تقرير إعداد يف مراعاتها بالواج الشكلية اجلوانب مجيع يغطي حي مثال. 
 جتاري نياع يف خربة تقرير ستعراضا . 
 (وسيتوىل الطالب ومداخالت أسئلة وسيتلقى التقرير وشرح بتحليل سيقوم احملاضر 

.(عليها الرد   
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الخبرة  في إعداد  تقرير عليها تعارفالم الموضوعية ءلمبادىا  

 حاالت عملية خاصة

 وىلاأل احلالة : 

  .حماسيب خبري بأدائها –  اخلطأ طريق عن – قام  هندسية خربة مهمة

 الثانية احلالة: 
 .       خبري بتعيني متهيدي حكم

  (اخلبري يتصرف فكيف مفصلة غري اخلربة ومهمة مقتضب احلكم)
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 المتقدم  المستوى

  إجراءات وأعمال الخبير

                                                                                                  .استالم املأمورية 
  .دراسة ملف الدعوى 
 جتماعات اخلربة.دعوة اخلصوم ال 

 ستعراض لنماذج خمتلفة من خطابات الدعوى[]ا
 جتماعات اخلربة[                   هارات إدارة اأدبيات ومستعراض ]ا
  حق اخلبري يف مناقشة اخلصوم            بطالن عمل اخلبري 
  متى تعترب أقوال اخلصم أمام اخلبري إقرارًا قضائيًا 
              جيب على اخلبري أن يؤدي املهمة بنفسة 
              ضرورة أن يتقيد اخلبري باحلكم التمهيدي 
 خلبري ال خيوض يف اخلالفات القانونية             ا 
 داء عمله على وجه معني              عدم إلتيام اخلبري بأ 

 ستعراض لبعض من أحكام احملاكم العليا[       ]ا
 ستعانة بهم            للخبري أن يستعني مبن يرى اإل 

 ستعراض لبعض من أحكام احملاكم العليا[       ]ا

 

                                                                            مل الخبيرتقدير ع

 اًل للمطاعن املوجه لتقرير اخلبريستقالعدم إلتيام احملكمة بالتصدى ا 
   . عدم إلتيام احملكمة بدعوة اخلبري ملناقشته يف تقريره 
 رللمحكمة أن تأخذ بتقرير اخلبري االستشارى وتطرح تقري 

 اخلبري املنتدب يف الدعوى
 .  مثال استعراض ومناقشة تقرير استشاري يف دعوى جيائية

 سئلتهملتعليق ويتلقى مداخالت الطالب  وأ] يتناول احملاضر التقرير بالتحليل وا
 صفحة [  30، يقع التقرير يف حوالي ويتوىل الرد عليها
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 مسؤولية الخبير عن أخطائه                                                                 

 سؤولية اخلبري عن أخطائه مدنيًا وجيائيًام. 
حد لوا ستعراض                                                      لصلة مبسؤولية ومسائلة اخلبري، استعراض لبعض القوانني ذات ا] ا

 بشأن مسؤولية اخلبري[ من أحكام احملكمة العليا 

   

 القواعد الشكلية المتعارف عليها في إعداد تقرير الخبرة 

  .مثال حي يغطي مجيع اجلوانب الشكلية الواجب مراعاتها يف إعداد تقرير اخلربة 
 ستعراض تقرير خربة يف نياع جتاري.ا 

 الطالب سئلة ومداخالتى أسيتلق] احملاضر سيقوم بتحليل وشرح التقرير و
  وسيتوىل الرد عليها[

 

     في إعداد تقرير الخبرة  المبادئ الموضوعية المتعارف عليها 

 

                          

                                      أشكال تقارير الخبرة

 لواقع العلمي[  تقرير مسرتسل                    ]شرح ملثال حي من ا  –ول الشكل األ 
  تقرير مستندات                    ]شرح ملثال حي من الواقع العلمي[    –الشكل الثاني 

    ]شرح ملثال حي من الواقع العلمي[           تقرير فقرات              -الشكل الثالث 
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  حاالت عملية خاصة

 وىل  احلالة األ 
 بأدائها خبري حماسيب .                               -اخلطأ  عن طريق –مهمة خربة هندسية قام 

  احلالة الثانية 
 حكم متهيدي بتعيني خبري ] احلكم مقتضب ومهمة اخلربة غري مفصلة

                                                              فكيف يتصرف اخلبري[

  بمهمة مكلف بعض المشاكل الفنية التي تواجه الخبير ال

                                     تصفية شركة

 وىل االشكالية األ 
 ؟ التصفية تحت الشركة في التنفيذ تحت عمالاأل حيال األمثل التصرف هو ما  

   االشكالية الثانية 
       عمال املنجية ؟ ما هو مصري األ  
 االشكالية الثالثة 
 ات حسن التنفيذ الصادرة لفائدة الغري؟ مثل ملعاجلة ضمانما هو احلل األ 

   االشكالية الرابعة 
                                                                            مثل لتحصيل الذمم املدينة ؟ ما هو احلل األ  
   االشكالية اخلامسة 
 ائدة ولصاحل ضامنرصدة ذممها املدينة لفحتت التصفية حتويل أمكان الشركة هل بإ  
 ؟ملديونيتها لصاحل الغري 

  االشكالية السادسة 
 مثل للتعامل مع القضايا املرفوعة ضد الشركة حتت التصفية من دائنيها ؟ ما هو األسلوب األ  
  االشكالية السابعة 

 م يعاملوا ى أمواهلا أولوية علالشركاء يف الشركة حتت التصفية أ هل لديون 
 ني ؟معاملة باقي الدائن

  االشكالية الثامنة 
 جلة املسحوبة على بنوك الشركة حتت التصفية ؟وماذا بشأن الشيكات اآل  

 
  االشكالية التاسعة 

 حكام نهائية لصاحل بعض الدائنني يف مواجهة الشركة حتت التصفيةيف  حال ما إذا صدرت أ
 بالغ لكنه اليكفيمببالغ بعينها وكان وضع السيولة النقدية يسمح بتنفيذ وسداد تلك امل
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 ن يدفع املصفيأرصدة الدائنني واألرصدة الدائنة األخرى. هل من الصواب ألسداد كامل 
  م تسري حبقهم قسمة الغرماء ؟ألولئك الدائنني احلائيين على أحكام أ

  : االشكالية العاشرة 
 جيلقاء احلك الدائنني احلائيين على أحكام يف إولئوماذا لو لجنح واحد أو أكثر من أ

 موال الشركة حتت التصفية ؟ كيف يتصرف املصفي ؟التنفيذي على أ
  : االشكالية احلادية عشر 

      ذا لو جاء احلكم بتصفية الشركة مقتضبا وخاليا من بيان مهمة املصفي                                                            ما إ

 تعاب املصفي ؟ مل حيدد أجر أو أوخاليا من أجل التصفية  فضال عن أنه 

  :االشكالية الثانية عشر 
                        موال الشركة حتت التصفية ؟                                    هل يتوقع أحدكم أن يصدر أمر قضائي باحلجي على أ 

 بيلوهل من س م ما هي تداعيات احلجي على أمواهلا،جابة بنعويف ما إذا كانت اإل
  عملي لتاليف ذلك؟

  نبذة عن المحاضر 

   فرحات محمد/  الخبير المستشار 

 ماراتاإل -دققي احلسابات م و احملاسبني مجعية عضو 
   خبري حماسبة أمام حماكم اإلمارات 
  مصفي شركات معتمد أمام مركي دبي املالي العاملي 
   زميل اجملمع العربي للمحاسبني القانونينيACPA 
 أمريكا  -د الرقابة الداخلية زميل معهCICA 

 أمريكا  -ص جرائم األموال فح يف معتمد أخصائيCEF 

 األموال غسيل مكافحة يف معتمد أخصائي CAMS 

 للتواصل مع احملاضر مباشرة
+971 05  646 6748: متحرك  

+971 4 2500251: أرضي   

mali@awidubai.com لكرتوني: إ بريد  

 www.arabworldinstitute.comلكرتوني: املوقع اإل
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