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 االكـــرم السيـد المديـــر العـــام
 

  تحية وبعد ،
 A / Z International. USA  بالنعـاون معو ،  ان / االردنــــفي عم (G S C) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر 
                                                                  : يــــلي الــدولــامج التأهيـــالبرنة في ـــللمشاركم ـــــدعوتك

" معتمد يــمصرف قــمدق " 
Certified Bank Auditor (CertBA) 

    .03/08/2017 ولغاية  23/07/2017خـــالل الفــــترة من ،   تركيا – مدينة اسطنبولفي  عقـدوالـــذي  سي  

 :همية البرنامجالتعريف بأ
تهدف الشهادة المهنية الى تزويد المشاركين بمنهجيات متقدمة في عملية تدقيق االنظمة الداخلية في          

بالمهارات والتقنيات الالزمة الجراء عملية التدقيق   ب تزويدهمالمصارف التجارية والمصارف االسمية الى جان
 االقتصادية الميادين في التطورات واكبت عالمية تطورات الداخلية الرقابة واكتشاف التالعب والغش. حيث شهدت

 الطريقة توتطور  الجديد والرقابة المساءلة عصر في الرئيسة العوامل من الداخلي عملية التدقيق وأصبحت والمالية،
 الرد هو الرقابة هذه نظام يعتبر حيث الداخلية الرقابة على المحافظة في العام القطاع دوائر ومؤسسات تتبعها التي
 المخاطر.  على

 :الجهة المصدرة للشهادة

 
قدرة على دة عالميًا من حيث الــــــوهي الجهة الرائ (INTERFIMA)الجمعية الدولية لالدارة المالية  تعتبر         

دوليـــًا  مدقق مصرفي معتمدراد ذوي الكفاءة في مجال االدارة المالية للحصول على شهادة ــــــتأهيل وتدريب األف
Certified Bank Auditor (CertBA) .حيث ان الشهادة المهنية معتمدة من  وهي أرفع شهادة في هذا المجال

 Financial Industry Regulatory Authorityمتحدة االمريكية قبل هيئة تنظيم الصناعة المالية في الواليات ال

 عاجل ...لطفـا  



                                                    
 

 

 
:اتــموضوعأهم المحــاور وال  

 
 الجزء االول: التدقيق الداخلي وممارساته

 الرقابة الداخلية وتطبيقاتها . 

 وظائف التدقيق الداخلي . 

 إطار الممارسات المهنية الدولية .  

 نظام الرقابة الداخلية . 

 خليةتطبيق الرقابة الدا . 

 أنواع التدقيق الداخلي. 

 أدوات التدقيق الداخلي. 

 الداخلي التدقيق نشاط أولويات المخاطر لتحديد على مبنية خطة وضع. 

 
 اعداد برنامج التدقيق الداخلي الدارات المصرفو الجزء الثاني: تدقيق البيئة التنظيمية للمصارف 

 تدقيق الخدمات والمنتجات المصرفية . 

  البطاقاتو   القروض والتسهيالت  و الحسابات  -االفراد خدمات ومنتجات . 

  و أسواق التمويل  و اإلقراض التجاري و المعامالت المصرفية العالمية الحسابات  -خدمات الشركات
 . ورؤس األموال المشتركة

 تدقيق إدارة الخزينة . 

 تدقيق ادارة الثروات . 

  تدقيق ادارة العمليات . 

http://www.arabbank.com/ar/persloansandcredit.aspx
http://www.arabbank.com/ar/persloansandcredit.aspx
http://www.arabbank.com/ar/perscreditcards.aspx
http://www.arabbank.com/ar/persaccountservices.aspx


                                                    
 

 

 مع المؤسسات المالية تدقيق ادارة العالقات الدولية Financial Institution . 

 تدقيق ادارة االمتثال ومكافحة غسل االموال . 

  تدقيق ادارة المخاطر . 

 تدقيق عناصر القوائم المالية واالدارة المالية . 

 تدقيق ادارة الموارد البشرية والمشتريات . 

 تدقيق الحاكمية المصرفية . 

 تدقيق انظمة التكنولوجيا . 

 الغش معرفة عناصر . 

 اعداد تقارير التدقيق الداخلي . 

 
 اسئلة وتمارين على امتحان الشهادةالجــزء الثــالث : 

 

  الفئــات المستهدفة لحضـور البرنـامج :

مدققي شركات تدقيق ة الداخلية في المصارف وشركات التمويل ومساعديهم ، مدراء التدقيق والمراجع       
في المصارف والشركات المالية ،  الرقابة والتفتيش، مــــدراء   ومساعديهم المدققـون  الماليـون واالداريـون الحسابات ، 

، رؤساء الدوائر واالقسام الرقابية ، مسؤولي ومشرفي تقييــم االداء المؤسسي ، باالضافة الى جميع المــدراء الماليــون 
 العاملين في هذه الوحـدات والـدوائـر واالقسـام. . 

 

 : التسجيل للبرنامج
 

 ( ايام متواصلة ) من السبت الى الخميس (10ساعة تدريبية على مدار ) 50تبلغ ساعات التدريب     
ساعتان مدة االمتحان في اليوم االخير من  يضاف لها) يوميًا ( ساعات 5) بواقع ولمدة اسبوعين متواصلين

 البرنامج ( . 



                                                    
 

 

 الخدمــات المقــدمة للمشاركين : 
 مدينة اسطنبولقامتهم في ار إالى مق ونقلهم اسطنبولفي مطار المشاركين ستقبال ا . 
 . ) الحقائب التدريبيــة ) شاملة الكتب العلمية 
  + تقديم وجبات الغــداء يوميًا على مدار أيام إنعقــاد البرنــامج .تقديم إستراحات القهوة والشاي 
 . شهادة المشاركة في البرنامج التأهيــلي صادرة عن النجــم الذهـــبي لإلستشارات 
 رع النجــم الذهــبي لإلستشارات ، الى جميع الجهات المشاركة في البرنامج .تقديم د 
 . قرص مدمج يحتوي على صور الفعاليات والتخريج 
  ستقبلوا به من حفــاوة وتكــريم.الدولي ، مودعين بمثل ما ا اسطنبولتأمين نقل المشاركين الى مطار 

 

  : رسوم التسجيل
( مشاركين ، تكون 4وفي حال ترشيح )للمشارك الواحــد ،  دوالر امريكي(  3200تبلغ رسوم التسجيل )        

 .والتي تدفع مباشرة للجهة المصدرة للشهادةــدا رسوم االمتحــان ــع – ( ا  ـــــــمجــانالمشارك الخامس )  تسجيل رسوم
  مباشرة الى  ي تدفعدوالر امريكي للمشارك الواحد والت (500)تبلغ رسوم االمتحان الشهادة المهنية 

ITERFIMA  ،من البرنامج ويتم التقدم لالمتحان في اليوم األخير . 
  ان امتحان شهادة (CertBA   ) سؤال اختيار من متعدد ومدة االمتحان ساعتان  ويقدم  (120)يتألف من

 % .65وعالمة النجاح ، االمتحان باللغة العربية 

 جتياز متطلباته بنجـاح .يومًا على تقديم االمتحان وإ (45)ستالم الشهادات المهنية بعد سيتم إ 
 

سماء مرشحيكم بالسرعة الممكنة ، وذلك حتى نتمكن من القيام بإجــــراء الترتيبات آملين منكم تزويــدنا بأ   
 الالزمة حسب االصــول .

 ،،،،،حــــترام اإلو ر ــــــالتقديول فائق ــــــوتفضلوا بقب

  


