
 

 

 
 بعنوان  الدورة التدريبية: الموضوع

 "اإلتجاهات الحديثة في التدقيق الداخلي وفقًا لمعايير التدقيق الداخلي الدولية"
 

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

اإلتجاهات الحديثة في التدقيق الداخلي وفقًا "تنتهجه الجمعية في تأهيل وتدريب الكوادر العربية يسرها أن تعلن عن إقامة دورة بعنوان 
من الساعة ( 4/02/0200ولغـــــــاية  02/9/0200)ساعة تدريبية اعتبارًا من تاريخ ( 02)وبمعدل ، "لمعايير التدقيق الداخلي الدولية

شارع مكة  – إلدارة األعمال طالل أبوغزاله مبنى كليةفي  ( الخميس –األحد)أيام و النصف حتى الساعة الثامنة و النصف مساءًا  الرابعة
 .مرحبين بمشاركة من ترشحونه لحضور هذه الدورة

 

 

 :األهداف العامة
 فهوم مثل م  تعريف المشاركين بالمفاهيم الحديثة المرتبطة بالتدقيق والرقابة الداخليةCOSO  والتقييم الذاتي للرقابة الداخليةCSA. 
  اكساب المشاركين مهارات التدقيق الداخلي وفق لمعايير التدقيق الداخلي الصادرة عن المعهد األمريكي للمدققين الداخليينIIA. 
  إكساب المشاركين مهارات وأساليب اعداد خطة وتقارير التدقيق المستند للمخاطرRBA. 
  كين بالحاكمية المؤسسية واالمتثال وقانون تعريف المشارSarbanes & Oxley. 

 
 : الفئة المستهدفة

 وموظفو دوائر التدقيق والرقابة الداخلية  مدراء. 
 وموظفو الدوائر واألقسام المالية  مدراء. 

 
 : اإلطار العام

  التدقيق الداخلي: 
 تطور مفهوم التدقيق الداخلي. 
 أهداف التدقيق الداخلي وأنواعه. 
  أوجه االختالف بين التدقيق الداخلي و التدقيق الخارجي. 
 مراحل تنفيذ التدقيق الداخلي 

 
 نظام الرقابة الداخلية : 

  مفهوم نظام الرقابة الداخلية وفقًا للمعهد األمريكي للمدققين الداخليين(IIA) . 
  تعريف نظام الرقابة الداخلية والقواعد الرئيسية له وفقًا لمفهوم(COSO) . 
  األهداف الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية. 

 



 

 

  مكونات نظام الرقابة الداخلية وفقًا لمفهوم(COSO): 
o  البيئة الرقابيةControl Environment 
o  تقييم المخاطرRisk Assessment 
o  األنشطة الرقابيةControl Activities 
o  المعلومات واالتصاالتInformation & Communication 
o  المراقبةMonitoring 

 وسائل وأساليب التقييم الذاتي لنظام الرقابة الداخلية: 
o  أسلوب ورش العملWork Shop 
o  أسلوب االستبانةQuestioner  

 تنفيذ ورشة عمل لتقييم ذاتي لنظام رقابة داخلية. 
 معايير المحاسبة المهنية الدولية للتدقيق الداخلي المبني على المخاطر : 
  ( السمات)معايير الصفاتAttribute Standards   
  معايير األداءPerformance Standards  
  معايير التطبيقImplementation Standards 

 
 التدقيق الداخلي المبني على المخاطرRBA: 

 مفهوم المخاطر وأنواعها. 
  مفهوم إدارة المخاطرRisk Management . 
  بناء الخطة السنوية للتدقيق المبني على المخاطر 
 ر التدقيق المستند للمخاطر إعداد تقري. 
 تنفيذ ورشة عمل العداد خطة تدقيق مبني على المخاطر. 

   الحاكمية المؤسسيةCorporate Governance . 
   االمتثالCompliance  
  استعراض لقانون ساربنس أوكساليSarbanes & Oxley  
 

 منهجية التدريب:
  تقييم أولي والحق للمشاركينpre-post assessment  
 رح نظري باستخدام الشرائح شPower Point  . 
  تقديم أمثلة وحاالت عملية ومناقشتها مع المشاركين. 
  من قبل المشاركين  للمؤسسةشتي عمل في تقييم ذاتي لنظام رقابة داخلي واعداد خطة تدقيق مستندة للمخاطر على نشاط ر تنفيذ و

 . Brain Stormingومناقشتها باستخدام أسلوب العصف الذهني 
  
 
 



 

 

 
 رسوم االشتراك :

 .ديناراً ( 022)هي  
 .ألعضاء المجمع العربي للمحاسبين القانونيين وأعضاء الجمعية%( 02)خصم 
 .للمؤسسات التي تقوم بتسجيل مشاركين فأكثر%( 02)خصم 

 
 . تها والمواضيع التي تناولتهايحصل المشارك في نهاية الدورة على شهادة تفيد حضوره إياها تبين عدد الساعات المعتمدة التي استغرق

 

وسيتم إقفال باب التسجيل بعد استكمال العدد المطلوب وتكون األولوية في حضور الدورة بموعدها المعلن لمن بادروا بالتسجيل وسداد 
 .الرسوم المطلوبة، راجين أن يصلنا ردكم في أقرب وقت ممكن

 
على العنوان " جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين األردن"ا شيكا مصرفيا باسم ترسل قسائم االشتراك للتسجيل بهذه الدورة مرفقا به

( 2200202024240222/200)المبين أعاله أو تحويل رسوم الدورة على حساب المجمع لدى بنك األردن فرع الحسين حساب رقم 
شعارنا بذلك  .بالدينار األردني وا 

 
 

 :على الستفسارات والتسجيل يرجى االتصالل
 (0055055: )هاتف
 0001/0050 :فرعي
 (0055050: )فاكس

 
 :بريد إلكتروني

 business.development@ascasociety.org 
 

 ،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،
 

 

 
 محمد إسماعيل
  مسؤول التدريب
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