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 COSO التقييم الذاتي ألنظمة الرقابة الداخلية وفق جلنة
واعداد خطط التدقيق الداخلي املستند للمخاطر

الخلفية

في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة تعصف بها األزمات المالية وتحفها المخاطر من كل جانب وتهدد بانهيار مؤسسات اقتصادية ومالية 
عمالقة اما بسبب فشل سياساتها في التعامل مع التحديات أو بسبب حاالت االحتيال والتحريف المتعمد لبياناتها المالية الخفاء هذا الفشل، فقد 
تضاعفت المسؤوليات القانونية والمهنية والمجتمعية على مهنة التدقيق في حماية المؤسسات الوطنية من االنهيار ومساعدتها في مواجهة 

المخاطر التي تتهددها سواء في بيئتها الداخلية أو بيئتها الخارجية.

هذا التحدي لمهنة التدقيق دفع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالتدقيق والرقابة الداخلية ومن أهمها لجنة رعاية المؤسسات في الواليات 
المتحدة االمريكية والمعروفة بـ COSO وكذلك المعهد األمريكي للمدققين الداخليين IIA الى احداث نقلة نوعية تمثلت في تطبيق اسلوب التقييم 
الذاتي ألنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي المستند للمخاطر. بحيث يكون تركيز التدقيق على تحديد وتقييم المخاطر التي تواجه المؤسسة 

واعداد االستراتيجيات والخطط لمواجهتها والتعامل معها بدءاً بالخطر ذو االثر االكبر فاألقل تأثيرا وهكذا.

ومن هذا المنطلق ومواكبة للتطور في مهنة التدقيق الداخلي تم تصميم هذا البرنامج التدريبي إلكساب المشاركين مهارات التقييم الذاتي ألنظمة 
الرقابة الداخلية واعداد خطط التدقيق المستند للمخاطر وآليات وطرق تنفيذه من أجل تطوير وتنمية مهاراتهم الفنية وزيادة كفائتهم المهنية 

ليتمكنوا من تأدية واجبهم المهني على أفضل وجه.  

  

األهداف

المؤسسات  لها  تتعرض  التي  بالمخاطر  المشاركين  تعريف   -
المصرفية في بيئتيها الداخلية والخارجية.

- تعريف المشاركين بالمفاهيم الحديثة المرتبطة بالتدقيق الداخلي 
والرقابة الداخلية وفق معايير التدقيق الداخلي االمريكية IIA ولجنة 

.COSO

- اكساب المشاركين مهارات تقييم أنظمة الرقابة الداخلية باستخدام 
.CSA طرق وأساليب التقييم الذاتي ألنظمة الرقابة الداخلية

- اكساب المشاركين مهارات وأساليب اعداد خطط التدقيق المستند 
للمخاطر RBA في البنوك.

التدقيق  تقارير  اعداد  وأساليب  مهارات  المشاركين  اكساب    -
الداخلي المستند للمخاطر.

المشاركون المستهدفون

 -    مديرو وموظفو دوائر التدقيق والرقابة الداخلية.
-    مديرو وموظفو الدوائر واقسام الرقابة المالية.

منهجية التدريب 

.  Power Point شرح نظري باستخدام الشرائح  -
-   تقديم أمثلة وحاالت عملية ومناقشتها مع المشاركين باستخدام 

. Brain Storming أسلوب العصف الذهني
- تنفيذ ورشتي عمل من قبل المشاركين األولى لتقييم ذاتي لنظام 
مستندة  تدقيق  خطة  العداد  والثانية  لنشاط مصرفي  داخلي  رقابة 

للمخاطر لنفس النشاط.



 COSO التقييم الذاتي ألنظمة الرقابة الداخلية وفق جلنة
واعداد خطط التدقيق الداخلي املستند للمخاطر

الزمني والبرنامج  الرئيسية  المواضيع 

اليوم األول: مقدمة في التدقيق الداخلي

تطور مفهوم التدقيق الداخلي.  •
المفهوم الحديث للتدقيق الداخلي وفق المعهد االمريكي      •

.IIA للمدققين الداخليين             
العوامل والمتغيرات التي اثرت في تطور التدقيق الداخلي.  •

أهداف التدقيق الداخلي وأنواعه.  •
مراحل تنفيذ التدقيق الداخلي.  •

اهداف وانواع ومجاالت التدقيق الداخلي.  •
متطلبات ومقومات تعزيز الكفاءة والفعالية في اداء نشاط   •

             التدقيق الداخلي.
قواعد السلوك المهني للتدقيق الداخلي.   •

اليوم الرابع : اعداد خطط التدقيق الداخلي 
المستند للمخاطر

مفهوم التدقيق المستند للمخاطر.  •
اهداف التدقيق المستند للمخاطر.  •

خطوات بناء الخطة السنوية للتدقيق المستند للمخاطر.  •
اعداد برنامج التدقيق المستند للمخاطر.  •
إعداد تقرير التدقيق المستند للمخاطر.  •

تنفيذ ورشة عمل العداد خطة تدقيق مستندة للمخاطر  •
             للخدمة المصرفية التي تم تقييمها سابقا.

اليوم الثالث: مكونات نظام الرقابة الداخلية وفقاً 
.)COSO( لمفهوم

وسائل وأساليب التقييم الذاتي لنظام الرقابة 
الداخلية:

Work Shop أسلوب ورش العمل  •
 Questioner أسلوب االستبانة  •

تنفيذ ورشة عمل لتقييم ذاتي لنظام رقابة داخلية لخدمة مصرفية.

المحاضر:
د . خليل القصاص

• يحمل درجة الدكتوراه في المحاسبة .
• مستشار إلحدى شركات التدقيق واالستشارات في السعودية.
• مستشار تدقيق ومقيم قوائم مالية – معايير المحاسبة الدولية.
• شهادة مدقق استراتيجي معتمد CSA من االكاديمية العالمية 

.GAFM للمالية واالدارة
معتمد  مدربين  وتدريب    CPT محترف  مدرب  شهادة   •

TOT من جمعية تاكيد الجودة البريطانية.
• الرخصة الدولية في ريادة االعمال IBDL جامعة ميزوري 

الواليات المتحدة االمريكية.
• 23 سنة خبرة في البنك المركزي االردني.

• مدرب في المحاسبة والمالية والتدقيق.
•عضو في :

. IIA ،المعهد االمريكي للمدققين الداخليين  •
.GAFM االكاديمية العالمية للمالية واالدارة  •

جمعية الخبراء المصرفيين االردنيين.  •
اتحاد المدربين العرب.  •

مندى طالل ابو غزالة للمعرفة.  •
• نشر ثالثة كتب بدعم من اتحاد المصارف العربية:«:

الموازنات  واعداد  المالي  التحليل  في  الحديثة  االتجاهات   -
التقديرية-تطبيقات عملية في البنوك ، 2010

اعداد  وحتى  المحاسبة  اساسيات  الماليين-من  لغير  المالية   -
دراسات الجدوى االقتصادية،2013

-  الحاكمية المؤسسية واستراتيجيات التدقيق الداخلي ، 

اليوم الثاني: - الرقابة الداخلية وتقدير المخاطر

مفهوم المخاطر في المؤسسات المصرفية وأنواعها.  •
. Risk Management مفهوم إدارة المخاطر  •

طرق واساليب تحديد وتقييم المخاطر.  •
استراتيجيات التعامل مع المخاطر.  •

تحليل عناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات في   •
. SWOT البيئتين الداخلية والخارجية للمؤسسة  

مفهوم نظام الرقابة الداخلية وفقاً للمعهد األمريكي للمدققين   •
. )IIA( الداخليين  

تعريف نظام الرقابة الداخلية والقواعد الرئيسية له وفقاً   •
. )COSO( لمفهوم  

األهداف الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية .  •



MEANS OF PAYMENT 
Please find below our account in USD 

at Arab Bank- Jordan
Arab Bank , Amman , Jordan - Shmeisani Branch

Account no: 0118/010272-5/510
Iban no: 

JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10
Swift code: ARABJOAX118

Beneficiary name: Union of Arab Banks

For more information and registration kindly send an email to :training@uabonline.org

 450$

خاص عرض 
بإمكان املصارف الراغبة ترشيح عدد غير محدود من 
املشاركني حلضور هذه الدورة لقاء رسم مشاركة خاص

 وقدره 3000 دوالر أميركي فقط.

االشتراك رسم 

#unionofarabbanks

Follow us on social medias www.uabonline.org


