عاجل ...للــا

الرق ـ ـ ــم  :ب د 81/70070 /
التاريخ 8781/70/87 :

سعــادة السيد المديـــر العـــام االكــــرم

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

معايير التدقيق المبني على المخاطر وفق منهجية ( coso

وال ـ ــذ

سيعد ــد فــي مدينــة اســلنبو  -تركيــا ولمــد( ( )4أيـ ـ ــا ، ،وكل ـ خـ ـ ـ

الــ ـ ــتر( م ـ  8781/71/ 71-70م ـ

الساعة  70:77ظه ار ولغاية الساعة  84:77ظه ار  ،وسيتم مناقشة الموضوعات التالـية:
 بيئة التدقيق الداخلي :

 -مـهو ،التدقيق الداخلي .

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

 لجنة التدقيق . إدار( المخاطر :

 -مـهو ،المخاطر

 أنواع المخاطر . -إدار( المخاطر .

 اإلجراءات المتبعة للحد م المخاطر . -أسس إدار( المخاطر .

 -إستراتيجيات المدقدي الداخليي في تـعيل إدار( المخاطر .

 الرقابة الداخلية وفق مـهوCOSO ،
 مـهو. COSO ، -هدف اللجنة .

 الدواعد الرئيسية لمـهو ،الرقابة . -البيئة الرقابية.

 -تدييم المخاطر.

)

 -أمثلة عملية تلبيدية .

 السياسات و اإلجراءات . إجراءات التدقيق وفق أسلوب التدقيق المبني على المخاطر .
 بناء خلة التدقيق السنوية وفدا ألسلوب المخاطر .

 اإلجراءات العملية إلعداد خلة التدقيق السنوية وفق أسلوب المخاطر .
 مثا تلبيدي على إعداد خلة التدقيق إلحدى الشركات .
 تدرير المدقق وفق أسلوب المخاطر .

الفئـــات المستهدفة للمشاركة في هذا البرنامج :

مدراء التدقيق الداخلي ومساعديهم  ،مدراء التدقيق الخارجي ومساعديهم  ،مدراء الرقابة والتـتيش ومساعديهم ،

المدراء الماليون ومساعديهم  ،باإلضافة الى جميع رؤساء االقســا ،والموظـي العاملي في هذه االدارات .

رسوم التسجيل  :تبلـ ــغ رسو ،التسجيل والمشاركة في الملتدـى ( )8807دوالر امريكي  /مشارك  ،و في حال ترشيح

( )4مشاركين من قبلكم  ،تكون رسوم المشارك الخامس مجانـــــا .
الخدمات المقدمـــة للمشاركين -:

 االستدبا في ملار أتاتـورك وندل المشاركي الى أماك إقامتهم في مدينة إسلنبو . قرص مدمج يحتو أه ــم أوراق العمل المددم ــة في البرنامج وصور الـعاليــات . -تدديم إستراحات الشا وتناو طعا ،الغ ـداء خ

ايا ،إنعداد البرنامج .

 -تدديم درع النجـم الذهبي لإلستشارات الى الجهات التي توفد ( )4مشاركي أو أكثر.

 ندل المشاركي في اليو ،االخير الى ملار إسلنبو  ،مودعي بمثل ما استدبلوا به م حـ ـاو( وتكريم .آمـ ــلي مساهمتكم م خـ ـ

موضوعات هذا البرنامج  ،وكل بهدف تبــاد المعرفة والخبرات واألفكــار حو أفضل

الممارسات لرف ـ ـ ــع مستويات الخبرات المهنية العالي ـ ـ ــة  ،والكـيلة بتحسي مستويات االداء  ،م خـ

العالية في بنـ ــاء اإلستراتيجيــات المثـ ــلى لعمليات التدقيق ،لتلوير االداء وتجنب االخت الت في العمل .
شاكري ومددري لكم مشاركتكم

الدقــة والمهنية

