عاجل ...لطفـا

الرق ـ ـ ــم  :ب د 14/74090 /

التاريخ 3714/74/32 :

الســـادة المحترمين
تحية وبعد ،
يسر النجــم الذهــبي لإلستشارات ( ، )GSCدعــوتكم للمشاركة في البرنامج التدريبي وورشة العمل المتخصصة :

معايير التدقيق المبني على المخاطر وفق منهجية ( coso

)

وال ــذي سيعقـد في فندق جنيفــا – عمان  /المملكة االردنية الهاشمية  ،وذلك خ ــالل الفـ ــترة من
 3714/17/ 32 -33مــن الســاعة  70:27صــبا ا ولغايــة الســاعة  16:77عص ـ ار  ،وســيتم مناقشــة المو ــوعات

التالـية:

 بيئة التدقيق الداخلي :
 -مفهوم التدقيق الداخلي .

 أهداف التدقيق الداخلي . مبادئ التدقيق الداخلي . -أنواع التدقيق .

 لجنة التدقيق . إدارة المخاطر :

 -مفهوم المخاطر

 أنواع المخاطر . -إدارة المخاطر .

 اإلجراءات المتبعة للحد من المخاطر . -أسس إدارة المخاطر .

 -إستراتيجيات المدققين الداخليين في تفعيل إدارة المخاطر .

 الرقابة الداخلية وفق مفهوم COSO
 مفهوم . COSO -هدف اللجنة .

 القواعد الرئيسية لمفهوم الرقابة . -البيئة الرقابية.

 -تقييم المخاطر.

 السياسات واإلجراءات . -أمثلة عملية تطبيقية .

 إجراءات التدقيق وفق أسلوب التدقيق المبني على المخاطر .
 بناء خطة التدقيق السنوية وفقا ألسلوب المخاطر .

 اإلجراءات العملية إلعداد خطة التدقيق السنوية وفق أسلوب المخاطر .
 مثال تطبيقي على إعداد خطة التدقيق إل دى الشركات .
 تقرير المدقق وفق أسلوب المخاطر .

الفئـــات المستهدفة للمشاركة في هذا البرنامج :

مدراء التدقيق الداخلي ومساعديهم  ،مدراء التدقيق الخارجي ومساعديهم  ،مدراء الرقابة والتفتيش ومساعديهم ،

المدراء الماليون ومساعديهم  ،باإل افة الى جميع رؤساء االقســام والموظفين العاملين في هذه االدارات .

رسوم التسجيل  :تبلـ ــغ رسوم التسجيل والمشاركة في الملتقـى ( )307دينار  /مشارك  ،وفي حال ترشيح ( )4مشاركين

من قبلكم  ،تكون رسوم المشارك الخامس مجانـــــا .
الخدمات المقدمـــة للمشاركين -:

 المادة العلمية +قرص مدمج يحتوي أه ــم أوراق العمل المقدم ــة في البرنامج وصور الفعاليــات . تقديم إست ار ات الشاي وتناول طعام الغداء خالل ايام انعقاد البرنامج . تناول وجبات الغــداء داخل الفنــدق ( بوفيــه مفتــوح ) .-

تقديم درع النجـم الذهبي لإلستشارات الى الجهات التي توفد ( )9مشاركين أو أكثر .
آمـ ــلين مساهمتكم من خ ــالل مو وعات هذا البرنامج  ،وذلك بهدف تبــادل المعرفة والخبرات واألفكــار

ول أفضل الممارسات لرف ـ ـ ــع مستويات الخبرات المهنية العالي ـ ـ ــة  ،والكفيلة بتحسين مستويات االداء  ،من
خـالل الدقــة والمهنية العالية في بنـ ــاء اإلستراتيجيــات المثـ ــلى  ،لتطوير العمل وتجنب االختالالت في العمل .
شاكرين ومقدرين لكم مشاركتكم

