
 
 

 

  
  10991/16/  و دـم : ــــــالرق

 30/10/2016 التاريخ :

 المحترمين ..........................الســـادة 

     تحية وبعد ،

 : ورشة العمل المتخصصة ( ، دعــوتكم للمشاركة فيGSCيسر النجــم الذهــبي لإلستشارات )      

 يـلداخــق الاالتجاهات الحديثة في عمليات التدقي
   ةــير الدوليـق أحـدث المعايـوف 

   
ــــا  ، و لـــ 4ولمـــد  ) تركيـــا - ســـونبو مدينـــة  عقــــد فـــي تس  والتـــي  ــــتر  مـــ   ( أيـــ ــــا  الــــ   12/2016/ 01-28/11خــ

 التالـية: والمحـاور  وسيتم مناقشة الموضوعات
  : مدخل على مـهو  واهمية التدقيق والرقابةالمقدمة  . 

  البناء النظري والـكري لعلم المراجعة والتدقيق.  مـهو 

  واحدث التعديات التي جرت عليها المعايير الدوليه للتدقيق والرقابة ستعراض. 

 .نظا  الرقابة الداخلية كمدخل لعملية المراجعة والتاكد م  سير العمل في المنظمة 

 .تخويط عملية المراجعة والتدقيق لجميع نشاطات المؤسسة 

 في الواقع العملي  عملية المراجعة والتدقيق تنـيذ. 

 .المهارات الاز  توفرها لدى المدقق والمراقب 

 .مراحل وخووات عمليه المراجعة والتدقيق 

 .االساليب والورق الحديثة في عمليه المراجعة والتدقيق 

 .مقومات نجاح عملية الرقابه الداخلية ومراجعة وتدقيق نشاطات المنظمة 

 المراجعة الداخلية والتدقيق اعداد تقارير . 

 مراقبه المخزون والمستودعات واجراء عمليات الجرد . 

 .تماري  وحاالت عملية 

 عاجل ...لوــا  



 
 

 

 : البرنامجالفئـــات المستهدفة للمشاركة في هذا   

ومساعديهم ، والتـتيش  الرقابةمدراء مدراء التدقيق الخارجي ومساعديهم ، ومساعديهم ، الداخلي  التدقيقمدراء        
 العاملي  في هذه االدارات . والموظـي  باإلضافة الى جميع رؤساء االقســا  ،  المدراء الماليون ومساعديهم

في حال ترشيح  ، و/ مشارك  دوالر امريكي( 2800) البرنامج: تبلــــغ رسو  التسجيل والمشاركة في  رسوم التسجيل
 . مجانا   الرابعك رسوم المشار ( مشاركين من قبلكم ، تكون 3)

 -الخدمات المقدمـــة للمشاركين :

 قامتهم في مدينة  سونبو  .ونقل المشاركي  الى أماك    اسونبو وار االستقبا  في م   -
 قرص مدمج يحتوي أهـــم أوراق العمل المقدمـــة في البرنامج وصور الـعاليــات .   -
 . نعقاد البرنامج   ايا  تقديم  ستراحات الشاي خا   -
 .( مشاركي  أو أكثر3تقديم درع النجـم الذهبي لإلستشارات الى الجهات التي توفد )   -
 او  وتكريم .ــنقل المشاركي  في اليو  االخير الى موار  سونبو  ، مودعي  بمثل ما استقبلوا به م  حـ   -

 
لمعرفة والخبرات واألفكــار حو  أفضل آمــــلي  مساهمتكم م  خـــا  موضوعات هذا البرنامج ، و ل  بهدف تبــاد  ا   

الممارسات لرفـــــــع مستويات الخبرات المهنية العاليـــــــة ، والكـيلة بتحسي  مستويات االداء ، م  خـا  الدقــة والمهنية 
  .العمل االختاالت في وتجنب  االداء، لتووير لعمليات التدقيقالعالية في بنــــاء اإلستراتيجيــات المثــــلى 

 شاكري  ومقدري  لكم مشاركتكم

 


