دورة تدريبية متخصصة بعنوان
"التدقيق الداخلي"

إستم ار اًر لسياسة التدريب المهني الذي تنتهجه جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (األردن) في بناء قدرات وتأهيل الكوادر

العربية يسرها أن تعلن عن إقامة دورة تدريبية متخصصة بعنوان "التدقيق الداخلي" ,وبمعدل ( )16ساعة تدريبية اعتبا اًر من تاريخ
( 2112/2/8ولغاية  )2112/2/11من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة الثامنة والنصف مساء من (األحد – األربعاء) وذلك
في مبنى جامعة طالل أبوغزالة ،الشميساني ،شارع عبدالرحيم الواكد ،مبنى رقم ( )52عمان – األردن ،حيث سيحصل المشارك في
نهاية الدورة على شهادة مشاركة تبين عدد الساعات التي استغرقتها الدورة.
األهداف العامة

 تعريف المشاركين بالمفاهيم األساسية في الدقيق الداخلي وأهميته ودوره في المؤسسات.
 تعريف المشاركين بتنظيم دائرة التدقيق الداخلي و إدارتها.
 تزويد المشاركين باألسس والمعايير المهنية التي تحكم عملية التدقيق الداخلي.

 تزويد المشاركين بالمفاهيم والمهارات واألساليب الالزمة للقيام بإجراءات التدقيق الداخلي بأعلى كفاءة وفاعلية وبأحدث األساليب.
 تعريف المشاركين بأهم المشاكل التي تواجه المراجعين وكيفية حلها.
 تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات الالزمة لكتابة التقارير بكفاءة وفعالية.
 تعريف المشاركين بالمهارات األساسية في تدقيق الحسابات الممكنة.
 إطالع المشاركين على اإلتجاهات الحديثة في التدقيق الداخلي.
الفئات المستهدفة

 المدققون والمراقبون في القطاع الحكومي والعاملون في الجهات الرقابية و موظفي البنوك.
 المدققون الداخليون ومقدموا خدمات التدقيق الداخلي.

اإلطار العام

 مفهوم التدقيق الداخلي وأوجه الشبه بين التدقيق الداخلي والخارجي والمعايير المهنية لممارسة المهنة.
 الهيكل التنظيمي لدائرة التدقيق الداخلي ،رقابة الجودة على أعمال الدائرة.
 التخطيط لعملية التدقيق ،أنظمة الرقابة الداخلية.

 أدلة التدقيق .

 أوراق العمل ،برامج التدقيق.

 تدقيق الحسابات الممكنة.

 تقارير التدقيق الداخلي واعتباراتها األساسية.

 نقاش مفتوح.

 إجراءات المراجعة التحليلية وأهميتها.

 إستخدام العينات.

رسوم االشتراك :

دينار.
هي ()221
اً

خصم ( )%11ألعضاء المجمع العربي للمحاسبين القانونيين وأعضاء الجمعية.
خصم ( )%11للمؤسسات التي تقوم بتنسيب أكثر من مشارك.

ترسل نماذج اإلشتراك للتسجيل بهذه الدورة مرفقا بها شيك مصرفي بإسم "جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (األردن)" على
أو تحويل الرسوم على حساب الجمعية لدى بنك األردن فرع الحسين حساب رقم ( )112/1112111215152111بالدينار األردني

واشعارنا بذلك ،علماً بان األولوية في حضور الدورة بموعدها المعلن لمن بادروا بالتسجيل وتسديد الرسوم المطلوبة ،راجين أن يصلنا
ردكم بالمشاركة او بمن ترغبون بترشيحة في أقرب وقت ممكن.

لالستفسارات والتسجيل يرجى االتصال على:
هاتف)0055055( :

فرعي0050/0000 :
فاكس)0055050( :
بريد إلكتروني:

business.development@ascasociety.org

رشا أبوعفار

مسؤول التدريب

