
 

 العنىان باللغة اإلنجليزية المخاطر على المبني الذاخلي التذقيق العنىان باللغة العربية
Risk Based Internal Auditing 

(RBIA) 

  .( ساعة تدريبية23مدة البرنامج: )

 .32،32،38/22/3128 - ربعاءاأل، الثالثاء، ثنيناأل
 .ظهرا   13:11 إلى صباحا   21:11أوقات البرنامج: من:

 دينار أردني. 53الرسوم المقررة: 

 األهذاف

لمؼدبييش تؼشيف المشبسكين ثمواػدذ اللدكون االقيلدا مالمهلدا لكمدذلك الدذاقكا ملدك ما كجدبد ايهذف الجشنبمج إلى 

مخدبرش للشدبربد الملشد د ػذاد ق ط الاذليك المجلا ػكدى الإإكلبة المشبسكين مهبساد الذمليخ لكاذليك الذاقكا، م

ػدذاد إمهدبساد  م، COSOنظمخ الشلبثدخ الذاقكيدخ ملدك مفهدون ل لدخ أمهبساد مال شق الحذيثخ لا تمييم مالمخاكفخ، 

 تمبسيش الاذليك الذاقكا المجلا ػكى المخبرش.

 المحتىيات

  االخالقي لمهنة التذقيق الذاخلي:قىاعذ ومعايير السلىك 

 مؼبييش المحبسجخ المهليخ الذمليخ لكاذليك الذاقكا المجلا ػكى المخبرش : -

   Attribute Standardsمؼبييش الصفبد )اللمبد(  -

  Performance Standardsمؼبييش األداء  -

  Implementation Standardsمؼبييش الا جيك  -

 Auditing Charterميثبق الاذليك  -

 لجيئخ الشلبثيخ.ا -

 ثمبلخ المؤسلخ مليمهب ال وهشيخ. -

 اللزاهخ مالميم االقيليخ. -

  التذقيق المبني على المخاطرRBA: 

 مفهومه . -

 أسجبة ظهوسه . -

 مفهون الخ ش. -

 . Risk Managementمفهون إداسح المخبرش  -

 أنواع المخبرش الاا تاؼشض لهب الملش د لا ثيئايهب الذاقكيخ مالخبسجيخ. -

تحكيددع ػلب ددش المددوح ماللددؼف مالفددشا مالاهذيددذاد لددا الجيئاددين الذاقكيددخ مالخبسجيددخ لكملشدد ح  -

SWOT . 

 مسبئع مأسبليت الاؼبمع مغ المخبرش . -

 . ق واد ثلبء الخ خ الللويخ لكاذليك المجلا ػكى المخبرش  -

 مسشخ ػمع الػذاد ق خ تذليك مجلا ػكى المخبرش للشبر مماشح. -

 نظام الرقابة الذاخلية Internal Control System: 

 . (IIA)مفهون نظبن الشلبثخ الذاقكيخ ملمبً لاؼشيف المؼهذ األمشيكا لكمذلمين الذاقكيين  -

 . (COSO)تؼشيف نظبن الشلبثخ الذاقكيخ ملمبً لمفهون  -

 األهذاف الشئيليخ للظبن الشلبثخ الذاقكيخ . -

 أنواع الشلبثخ الذاقكيخ . -

 . (COSO)لواػذ نظبن الشلبثخ الذاقكيخ ملمبً لمفهون  -

 .CSAمسبئع مأسبليت الامييم الزاتا النظمخ الشلبثخ الذاقكيخ  -

 تلفيز مسشخ ػمع لامييم راتا للظبن سلبثخ داقكيخ مماشح. -



 

 . إعذاد تقرير التذقيق المبني على المخاطر 

 .الداخلية والرقابة التدقيق دوائر وموظفو مديرو • المشاركىن

لغة 

 التذريب
  انجليزي –عربي. 

 


