
 

 

 

 بعنوان تدريبية  الموضوع دورة
 "التدقيق المبني على المخاطرمراحل عمليات "

 

 ،،تحية طيبة وبعد،
تحياتها لكم و استمرارًا لسياسة التدريب المهني المتخصص الذي  أطيب (األردن)إدارة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين تهدي 

التدقيق المبني على عمليات  مراحل"لعربية يسرها أن تعلن عن إقامة دورة بعنوان تنتهجه الجمعية في تأهيل وتدريب الكوادر ا
من الساعة الرابعة و النصف حتى ( 21/03/2102و لغـــــــاية  17/03/2102)اعتبارًا من تاريخ  ساعة تدريبية( 20)وبمعدل ، ”المخاطر

شارع مكة مرحبين بمشاركة من  –ى كلية طالل أبوغزاله إلدارة األعمال في مبن ( األربعاء –األحد )أيام الساعة الثامنة و النصف مساءًا 
 .ترشحونه لحضور هذه الدورة

 

 األهداف العامة
  رشادات لفهم األنظمة المحاسبية وأنظمة الرقابة وكيفية إدارة يهدف إلى رفع كفاءة المشاركين العملية في وضع معايير وا 

 .المخاطر في عملية التدقيق
  كين بمفهوم التدقيق المبني على المخاطرتعريف المشار. 
 تعريف المشاركين باألساليب الحديثة لتقييم المخاطر. 
 اطالع المشاركين على مفهوم إدارة المخاطر والدور الحقيقي للتدقيق الداخلي في إدارة المخاطر. 
 جراءات تطبيقه  .تعريف المدققين بمفهوم التقييم الذاتي للرقابة وا 
  من بناء خطة إدارة التدقيق الداخلي وفق أسلوب المخاطر من الناحية العمليةتمكين المشاركين. 
 تمكين المشاركين من تخطيط وتنفيذ عمليات التدقيق وفق أسلوب المخاطر. 

 

 الفئة المستهدفة
 رؤساء أقسام التدقيق الداخلي، والمدققين الداخليين. 
 مسئولي وموظفي إدارة المخاطر.  لداخليمقدمو خدمات التدقيق ا. 
 من لهم عالقة بالتدقيق الداخلي من اإلدارة العليا.  أعضاء لجان التدقيق والرقابة. 

 

 اإلطار العام
 مدخل إلى التدقيق. 

  أهداف ومبادئ التدقيق،مفهوم التدقيق، أنواع. 
  صفاتهم ، أمور يجب تجنبها: المدققين. 
 توكيد الجودة في التدقيق. 
 فهم النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخليةإجراءات التدقيق ل. 

 موقع دائرة التدقيق الداخلي ضمن الهيكل التنظيمي للشركة. 
 الرقابة الداخلية. 

 مفهوم الرقابة الداخلية. 
  (الداخلي والخارجي)عالقة الرقابة الداخلية بالتدقيق 
  مكونات نظام الرقابة الداخلية وفق مفهومCOSO. 



 

 

 الداخلية تقييم أنظمة الرقابة. 
  التقييم الذاتي للرقابة والمخاطرCRSA. 
  جراءات الرقابة  .أنظمة تقييم المخاطر وا 

 

 قياس مدى متانة الرقابة الداخلية 
  مسؤولية التدقيق عن نقاط الضعف الحاصلة في أنظمة الضبط الداخلي. 
 المخاطـر. 

 مفهوم وأنواع  المخاطر.  تقييم المخاطر. 
 إدارة المخاطر.  قيق الداخلي في إدارة المخاطردور التد. 
 تقدير المخاطر والرقابة الداخلية.   جراءات الرقابة  .أنظمة تقييم المخاطر وا 
 المخاطر المالزمة، مخاطر الرقابة، مخاطر االكتشاف.  

 

 جراءات الرقابة الداخلية  :دورات العمليات وا 
 دورة المشتريات، الدائنون، المدفوعات.  نون ، المقبوضات دورة المبيعات ، المدي. 
  دورة الرواتب واألجور.  دورة المخزون السلعي. 

 

 الكيفية التي يتم بها بناء خطة إدارة التدقيق الداخلي. 
 إجراءات التخطيط والتنفيذ إلحدى مهمات التدقيق من الناحية العملية. 

 

 رسوم االشتراك 
 .دينار أردني( 300)هي  

 .حاسبين القانونيين وأعضاء الجمعيةألعضاء المجمع العربي للم%( 01)خصم 
 .للمؤسسات التي تقوم بتسجيل أكثر من مشارك%( 01)خصم 

 

 :الستفسارات والتسجيل يرجى االتصال علىل
 (0055055: )هاتف
 0001/0050: فرعي
 (0055050: )فاكس

 :بريد إلكتروني
Info@ascasociety.org 

 

 حترام وتفضلوا بقبول فائق اإل
 
 
 

 محمد إسماعيل
  التدريبمسؤول 
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