
 

 

 بعنوانمتخصصة تدريبية  دورة
 "ة التدقيق الداخلية وفعالي  ة المؤسسية ودورها في تعزيز إستقاللي  الحاكمي  "

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

ة التدقيق ة وفعالي  ة ودورها في تعزيز إستقاللي  ي  ة المؤسس  الحاكمي  "بعنوان  متخصصة دورةأن تعلن عن إقامة يسرها العربية 
من الساعة الرابعة والنصف حتى ( 21/2/2162ولغاية  61/2/2162)ساعة تدريبية اعتبارًا من تاريخ ( 61)وبمعدل , "الداخلي

الكائن  ية طالل ابو غزاله للدراسات العليا في إدارة األعمالكلفي مبنى وذلك  ( األربعاء –األحد ) منالساعة الثامنة والنصف مساء 
 .الدورةالتي استغرقتها  تبين عدد الساعات مشاركةيحصل المشارك في نهاية الدورة على شهادة حيث س شارع مكة, في عّمان

 
 األهداف 

وأهداف وأبعاد ومبادئ وركائز الحاكمية  يدة,مراحل تطورها وصيغتها القديمة والجدتعريف المشاركين بمفاهيم الحاكمية المؤسسية و 
ومعايير  (IAS)الدولية ة المؤسسية بمهنة المحاسبة ومعايير المحاسبةبعاد الحاكميّ أالمؤسسية, وكذلك تهدف هذه الدورة إلى ربط 

دارة المخاطر( IFRS) إعداد التقارير المالية الدولية ى أهم التجارب العالمية في ظل خيرًا التعرف علأو  ,والتدقيق الداخلي والخارجي وا 
 .يةة المؤسسّ تغييب مبادئ الحاكميّ 

 
 الفئة المستهدفة

الهيئات و الخارجيون والمديرون الماليون والمحاسبون وموظفو الجمعيات و موظفو رقابة الجودة والمحللون الماليون والمدققون الداخليون 
 .موظفو ديوان المحاسبة وموظفو هئية مكافحة الفسادالرقابية  المدنية والرسمية على مهنتي المحاسبة والتدقيق و 

 
 اإلطار العام

 مبادئهاو  , مفهومها, أهدافهاالحاكمية المؤسسية.  لحاكمية المؤسسيةالمفهوم الحديث ل. 
 ركائز الحاكمية المؤسسية.  أهميتهو  هومفهوم التدقيق الداخلي. 
 عالقة التدقيق الداخلي بالحاكمية المؤسسية.  ق الداخليجودة التدقي. 
 ثر الحاكمية المؤسسية على جودة التدقيق الداخليأ.  داة للحاكمية المؤسسيةألجنة التدقيق الداخلي ك. 
 الحاكمية المؤسسية وعالقاتها بلجنة التدقيق.  النظام الفعال للحاكمية المؤسسية. 
 الحاجة إلى إرشادات توجيهية للحاكمية المؤسسية.  لمضللةالتالعب والقوائم المالية ا. 
 الداخلي ستقاللية التدقيقإ.  الواقع المتجدد لعلم و فن المحاسبة. 
  واقع قانونSarbanes – Oxley  Act of 2002,   ثيرات تشريعات الحاكمية المؤسسية على مهنة المحاسبةأت. 
 تأثير  تشريعات الحاكمية المؤسسية على اإلبالغ المالي.   الحاكمية المؤسسية الدولية فيتقييم دور معايير المحاسبة. 
 تقييم دور معايير التدقيق الدولية على الحاكمية المؤسسية.  التدقيق الداخلي والحاكمية المؤسسية الجيدة معايير. 
 الدروس المستفادة من هذا القانون على الواقع المحلي واإلقليمي.  قيق الدوليةالتد لمعايير الحاكمية المؤسسية وفقًا  لتفعيل نماذج مقترحة. 



 

 

 99 رقم التدقيق الدولي معيار مالمح  العالقة بين المدققين والشركات المساهمة العامة التي يقومون بتدقيقها. 
 نشوئها واسباب المعاصره العالمية المالية زمةاأل مراحل.  دارة المخاطر  .الحاكمية المؤسسية والمحاسبة وا 
 التدقيق مهنة على المالي نهياراإل ثيرأت.  مؤسسية التدقيق غياب ظل في المالي اإلنهيار. 
 والتدقيق المحاسبة مهنة على المالي نهياراإل تداعيات. 
 الحاكمية المؤسسية وشركة آرثر أندرسن وشركة Enron و WorldCom. 
 المالية اإلنهيارات بعد مريكاأ في الكبار التدقيق لمكاتب التوصيات بعض. 
 

 :رسوم االشتراك 
 .ينارد( 251)هي  

 .ألعضاء المجمع العربي للمحاسبين القانونيين وأعضاء الجمعية%( 61)خصم 
 .للمؤسسات التي تقوم بتسجيل أكثر من مشارك%( 61)خصم 

 
على " (األردن)جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين "سم إالشتراك للتسجيل بهذه الدورة مرفقا بها شيك مصرفي ب نماذجترسل 

بالدينار األردني ( 1162161210102111/165)لدى بنك األردن فرع الحسين حساب رقم  الجمعيةرسوم على حساب لاأو تحويل 
شعارنا بذلك الرسوم المطلوبة, راجين أن يصلنا  تسديداألولوية في حضور الدورة بموعدها المعلن لمن بادروا بالتسجيل و  , علمًا بانوا 

 .في أقرب وقت ممكنة بالمشاركة او بمن ترغبون بترشيحردكم 
 

 
 :لالستفسارات والتسجيل يرجى االتصال على

 (0055055: )هاتف
 0001/0050: فرعي 
 (0055050: )فاكس 

 :بريد إلكتروني
business.development@ascasociety.org 
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