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مسيرة إنجاز قام بها متطوعي المنصة
2019



2

..الشراكة

فيملموسدورذاتالمنصةتكونأندائًمانسعى

لخالمنذلكويكتملالداخلية،المراجعةمهنةتعزيز

بالشراكةونسعدوالمهتمين،المهنيينمشاركة

.المنصةوقودفأنتممعكمالدائمة

كانسواءً عمل،أيفيأساسيةركيزةهو..اإلنجاز

عام  ،2019عام.تطوعيأمرسميالعملهذا

علىالعملبدأحيث"المنصة"فيباإلنجازاتحافل

ةوإضافالمعرفةتقديماألسمىهدفهامشاريععدة

لتكونالداخليةالمراجعةمجالفيمعرفيمصدر

.المجالفيومهتممهنيلكلأساسياً مرجعاً 

التطوعالمنصةأتاحتالتطوع،مبدأمنوانطالقاً 

الصوتيةمشاريعهافيوالمهنيينللمهتمين

.اركةومشوتنظيمإلقاءمنفعالياتهاوفيوالكتابية،

لعاماخاللإلنجازاتناتقريراً أيديكمبيننضعنحنوها

.مستقباًل لتحقيقهنسعىوما
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الفكرة

والمواضيعالداخليةبالمراجعةمهتمةمنصةإنشاء
بهاالمرتبطة

الرؤية

فيومهتممراجعلكلاألولالعربيالمرجعتكونأن
الداخليةالمراجعةمجال

الرسالة

مجوبرابخدماتالمهنةوتطويرالعربيالمحتوىإثراء
مالعاالمجتمعلدىالوعيرفعيحققبمامتخصصة
والمهني
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األهداف

.الداخليةالمراجعةبمهنةوالتعريفالوعينشر•

مهنةفيالهامةالمراجعأحدالمنصةتكون•

.الداخليةالمراجعة

.ونوعيةوفريدةمتميزةخدماتتقديم•

فيوالمهتمينالمهنيينمنشريحةألكبرالوصول•

.والطالباتوالطالبالداخليةالمراجعةمجال
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بإطالق عدد من المشاريع التيي تسياهم فيي 2019قامت المنصة في 

تحقييييؤ ر يييية ورسيييالة المنصييية، والوايييول إليييى األهيييدا  المرجيييوة مييين 

.إنشاءها



8



9

.. التطوع 

تمييت عيين ( وحتييى ا ن2018مييايو )جميييع أعمييال المنصيية خييالل مسيييرتها 

طريييؤ متطييوعين، سيياهموا وبييذلوا ميين وقييتهم وجهييدهم فييي سييبيل 

ر ، تنفيذ األعميال التيي تطوعيوا مين أجلهيا، فعليى سيبيل المليال   الحصي

ورش هناك مجموعة من المتطوعين مسئولين عن التجهييز للملتقييات و

ة العمييل وتنظيمهييا، وهنيياك فريييؤ  خيير م ييتق بتجهيييز المقييا ت والترجميي

است والعمل على كتابتها ومراجعتها، كما أن هناك فريؤ م تق بالبودك

يقييييوم بتجهيييييز ميييييا يييييتم طرحيييييه والتنسيييييؤ ميييييع المتحييييد ين وتسيييييجيل 

فرق وتعمل أحد ال. البودكاست وعمل المونتاج المناسب ومن  م نشره

ن عليييى إعيييداد وترتييييب وتنسييييؤ المجلييية الدوريييية والمتابعييية ميييع المهنييييي

.ددوالفرق األخرى إلكمال المحتوى بحسب المواضيع والتوجه في كل ع

نضيي  "، بالعمييل علييى دراسيية م تصيية بييي 2019كمييا قامييت المنصيية خييالل 

هييا ، قييام علي"إدارات المراجعيية الداخلييية فييي المملكيية العربييية السييعودية

مجموعيية ميين المتطيييوعين والمتطوعييات والتييي سييياهمت ب ييروج منيييت  

ات نوعي من حيث طبيعة النتائ  والتواييات، ويهيد  إليى مسياعدة إدار

المراجعييية الداخليييية عليييى مسيييتوى العيييالم العربيييي فيييي تطيييوير بعييي  

.اإلجراءات أو األعمال أو المنهجية المتبعة

والعديييد ميين المتطييوعين مميين شييارك مييع المنصيية فييي الفعاليييات التييي

. قامت بها بشكل مباشر أو التي ساهمت بها في الجامعات

..فشكرًا لهم.. فبهم تقوم المنصة، وبدعمهم تستمر في العطاء 
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ألهمييية التنييوع فييي إيصييال أهييدا  المنصيية، سيياهمت منييذ انطالقتهييا 

وسيائل بالتواجد في موقع الكتروني يتم تحديله باستمرار، وكذلك في

.عهاالتواال ا جتماعي والتركيز على مجال كل وسيلة بما يتناسب م

، تييم إضييافة قنييوات ووسييائل توااييل إضييافية لتييدعم 2019ف ييالل عييام 

:المحتوى المطروح، وفيما يلي إحصائيات لحسابات المنصة

زيارة42321صفحة111

http://iap.work

http://iap.work/
http://iap.work/
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+

متابع1600

+

منشور300

Internal Audit Platform

متابع4469

+

انطباع1,217,300

+

تغريدة530

@IAPlatform
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فيديو16مشترك416

Internal Audit Platform

مشاهدة2000+ متابع220+

IAPlatform

مشاهدة8800+
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.. الملتقيات 

بهيد  طرحت المنصة في بداية السنة فكرة إقامة ملتقييات إلكترونيية ،

حتيوى رفع مستوى الوعي والتواال مع المهنييين ، وكوسييلة إل يراء الم

.العربي

، وكان الحديث فيه 2019وبدأت أولى ملتقياتها في ال امس من فبراير 

لطان عن الفرق بين المحاسبة والمراجعة، وكان ضيفي اللقاء الدكتور سي

 ل فيييارح ، واألسيييتاذ سيييعد الهويميييل، وحضيييي اللقييياء بتفاعيييل كبيييير مييين 

.الحضور ومن المتابعين في البث المباشر

وفييي السييادس ميين مييارس، كييان الموعييد مييع الملتقييى الليياني للمنصيية 

بعنييوان تجربييية شيييركة نييادك فيييي تقيييييم الجييودة ال يييارجي، واليييذي ألقييياه 

األسيييتاذ باسيييم حجييياز، وكانيييت تجربييية فرييييدة مييين نوعهيييا اطليييع الحضيييور 

ير والمتيييابعين عليييى تجربييية الشيييركة وبعييي  األفكيييار فيييي تطبييييؤ المعييياي

.والحصول على عالمة مرتفعة في تقييم الجودة

وتيييم عقيييد اللقييياء اللاليييث فيييي التاسيييع مييين ابرييييل، وهيييو خيييا  بشيييهادة 

ة ، وكانت تجربة األستاذ أيمن جابر مفييد(CIA)المدقؤ الداخلي المعتمد 

عداد جدًا حيث تم استعراض طريقة التسجيل والمقررات وطريقية ا سيت

.لالختبار والحصول على درجة ا جتياز
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يونييو ، وضييا اللقياء األسيتاذ عيالء أبيو 24الملتقى الرابع للمنصية كيان بتياري  

نبعييه، حيييث تحييدع فيييه عيين إدارة م يياطر التوااييل ا جتميياعي ، وتييم اسييتعراض 

.بع  األمللة والتجارب التي توضح تلك الم اطر وكيا التعامل معها

ا كيي"في ال امس عشير مين يولييو ، كيان الملتقيى ال يامس للمنصية بعنيوان 

ن وكيا" يتعامل المراجع بطريقة مهنية مع ميوظفي اإلدارات ال اضيعة للمراجعية

ضيا اللقياء اليدكتور زاهير الرمحيي ، وخيالل اللقياء تيم الحيديث عين كييا يقيوم

المراجييع الييداخلي بكسييب عمييالء المراجعيية وأخييذ الفائييدة الكامليية ميين التعامييل 

.معهم

الملتقييى السييادس ، فييي السييابع والعشييرين ميين أعسييطس، كييان موعييدنا مييع 

األسييتاذ فييفاد فرعييون للحييديث عيين خطييوات عمييل المراجعيية الداخلييية، وهنييا تييم 

عية الحديث عن منهجيية عميل المراجيع اليداخلي وربطهيا بالمعيايير الدوليية للمراج

.الداخلية

أكتيوبر ، بعنيوان أفضيل الممارسيات فيي 8الملتقى السابع للمنصة كان بتاري  

وفييي هييذا اللقيياء كانييت . أبونبعييهالحوكميية، وكييان ضيييا اللقيياء األسييتاذ عييالء 

هيا التجارب مع الحوكمة حاضرة في عدد من محاور اللقاء ، وتجارب الحضيور كيان ل

.أ رًا في إ راء اللقاء

، وفيي التاسييع 2019فيي الملتقيى الليامن وهييو ختيام ملتقييات المنصيية لعيام 

والعشييرين ميين ديسييمبر، تييم الحييديث عيين  ئحيية حوكميية الشييركات والمراجعيية 

.الداخلية، وكان ضيا اللقاء األستاذ محمد الشناوي
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قيد وحراًا من المنصية عليى ا سيتفادة القصيوى مين هيذه الملتقييات ف

تقييات أتاحت البث المباشر ألحداع الملتقى، ورفيع جمييع تسيجيالت المل

.على قناة المنصة في اليوتيوب والموقع ا لكتروني

203مدينتينملتقيات8

105174217

http://iap.work/?page_id=10286
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، وضمن أهدافها، بأن تكون هناك شراكة 2019سعت المنصة في بداية 

ة مع جهات متعددة، وخااة الطالب والطالبات، فتم ا جتماع مع مجموعي

ا من ر ساء األنديية الطالبيية فيي الجامعيات لمعرفية أوجيه التعياون وكيي

ليى الحصول على المعرفة الكاملة عن المراجعية الداخليية، فيتم ا تفياق ع

إعيييداد ورشييية عميييل تسييياعد الطلبييية عليييى فهيييم طبيعييية عميييل المراجعييية 

.الداخلية

يئيية المراجعيية الداخلييية فييي ب"تييم إعييداد الحقيبيية التدريبييية لورشيية عمييل 

والتييييي تناوليييت مواضيييييع فيييي الم يييياطر والتعرييييا بالمراجعيييية " العميييل

والمهيييارات التييييي يحتاجهييييا المراجييييع اليييداخلي ومنهجييييية المراجعيييية، وتييييم 

منهيا 4ورش العميل 9التنسيؤ مع األندية الطالبية وبناًء عليه تم إقامية 

صيية تييم بالتنسيييؤ مييع الجامعييات، والمتبقييي تييم إقامتهييا ميين قبييل المن

، وحراييت المنصيية علييى أن تكييون 67/22بالشييراكة مييع مسيياحة األعمييال 

ييذ ورشة العمل فعالة وتعكس طبيعة عمل المراجع الداخلي وذليك بتنف

.عدد من الحا ت العملية التي تساعد على فهم العمل

240+ مدينتينورش عمل9
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تعريا المراجعة وأنواعها

المهارات التي يحتاجها المراجع الداخلي

الم اطر

منهجية المراجعة

تقرير المراجعة

أعمال المراجع الداخلي
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فعالييييات تنوعيييت بيييين ركييين 7، شييياركت المنصييية فيييي 2019خيييالل عيييام 

عية حيث سعت المنصية إليى التعرييا بمهنية المراج. تعريفي، ومحاضرات

يو الداخلية من خالل الحديث عين المهنية أو البروشيورات أو مقياطع الفييد

.التعريفية
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، سيييعت المنصييية إل يييراء المحتيييوى 2019كجيييزء مييين أهيييدافها خيييالل عيييام 

ت العربي عن طريؤ ترجمية بعي  المقيا ت التيي الممييزة، وكيذلك عكفي

ل علييى كتابيية المقييا ت عيين طريييؤ مهنيييين وأكيياديميين، ممييا أ ييرى العميي

.وأضا  قيمة نوعية لما يتم طرحه

باإلضافة إليى ترجمية بعي . مقاً  أيضاً 21مقاً  ، وكتابة 21فتم ترجمة 

.ا نفوجرافيك ، والمستندات التي رأت المنصة أهميتها

وتنوعيت المواضييع التيي تيم طرحهيا علييى فتيرات ، فجيزء  منهيا نشير فييي

.مجلة المنصة ، وجزء  خر نشر عبر وسائل التواال ا جتماعي

، 2019ويمكن اإلطالع على اإلادار ال ا  بالمقا ت التي نشيرت فيي 

والييذي إاييدر خصيصييًا فييي" إضيياءات فييي المراجعيية الداخلييية"فييي كتيياب 

.ليجمع كل المقا ت المكتوبة والمترجمة للمنصة2020بداية عام 

http://iap.work/?page_id=10428
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صيية مفتياح، أحيد األنشيطة والمشياريع التيي عمليت عليهيا المنبودكاسيت

قييات في سبيل تنوع وسائل التواايل والوايول للجمهيور ، فبعيد الملت

( ةمقروء)والبروشوراتومجلة المنصة والمقا ت ( مرئية)وورش العمل 

، حيث البودكاستانتقلت لتكون مسموعة في قنوات اوتية عن طريؤ 

مفتيياح تنوعييت مواضيييعها بييين مهنيييةبودكاسييتحلقييات ميين 5تييم نشيير 

.وتاري ية ومهارية

وتييييم نشيييير البودكاسييييت فييييي  ييييالع منصييييات ليكييييون منتشيييير لجميييييع 

كميييا قاميييت المنصييية بفيييتح ايييفحة خااييية . مسيييت دمي هيييذه المنصيييات

http://iap.work/?p=10264.بالبودكاست على الموقع ا لكتروني

فحةبا مكان الضغط على ا يقونة لفتح الص

https://soundcloud.com/iaplatform
https://castbox.fm/creator/episodes?cid=2202783&country=us
https://podcasts.apple.com/sa/podcast/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD/id1472885960
http://iap.work/?p=10264
http://iap.work/?p=10264
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ة، أحد المشاريع التي قامت المنصة بإطالقهيا خيالل العيام ، مجلية المنصي

والتييي تهييد  لرفييع الييوعي ، والتوااييل مييع م تلييا الشييرائح ميين خييالل 

.مواضيع ومقا ت وأقسام متنوعة

ام ونشرت المجلة خالل السنة أربعة أعداد وبشكل ربعي، وتنوعت أقسي

ي المجليية مييا بييين مقييا ت مكتوبيية للمنصيية، ومقييا ت مترجميية، كتييب فيي

نيية، المراجعيية، أنظميية وبييرام ، تغطيييات لفعاليييات المنصيية وفعاليييات المه

.أبرز األحداع القادمة وتصاميم توعوية في م تلا المجا ت

http://iap.work/?page_id=10433
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نشيياا المنصيية لييم يقتصيير علييى مييا يييتم عرضييه فييي الملتقيييات وورش

ييد العمل والفعاليات والمجلة، بل عملت على نشر ،وبشيكل دوري، العد

.عيمن الرسائل التوعوية والتلقيفية عبر وسائل التواال ا جتما

منشييور 25موضييوعًا ، وتصييميم أكليير ميين 20فييتم الحييديث عيين أكليير ميين 

لفية تراوحت بين انفوجرافيك وجرافييك وموشين جرافييك، لمواضييع م ت

.في مهنة المراجعة
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ا قامييت المنصيية فييي بداييية السيينة بإنشيياء اييفحة خاايية بعييرض الوظييائ

المطروحة في مجال المراجعة الداخلية في السعودية، وذليك لمسياعدة

.الباحلين عن عمل أو من يرعب في الدخول لهذا المجال 

وظيفية 250حيث يتم تحديث الصفحة بشكل دوري ، وتم طرح أكلر مين 

.2019خالل عام 

وحضيت الصفحة بأكلر من

.2019زيارة خالل عام 3400

http://iap.work/?page_id=9422
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تيي كجزء من أعمال المنصة، قامت بيالرد عليى كليير مين ا ستفسيارات ال

وردت لهييا عيين طريييؤ البريييد ا لكترونييي ووسييائل التوااييل ا جتمييياعي

. والفعاليات التي شاركت فيها

عينة، وتنوعت ا ستشارات بين طلبات لحا ت عملية ، ورأي في قضايا م

سيير وأنظمة تتعلؤ بمواضيع محددة، ومراجع لعناوين معينة ، وطلبيات ل

اعدة وكيذلك طلبيات للمسي. ذاتية لمرشحين في مجال المراجعة الداخليية

.في نشر استبيان لبع  طلبة الجامعات

طليب، سيعدنا فيهييا 260وبلي  اجميالي الطلبيات وا ستشيارات أكليير مين 

.بالمساعدة والمساهة والمشاركة
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