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ورونةا تم إطالق البرنامج في بداية شهر إبريل، تزامنًا مع استمرار جائحةة  

. والعمل من المنزل وحظر التجول

مراجعةة  ان الهدف تقديم ساعات تثقيفية وتوعية وتعليمية فةي مهنةة ال

فةي الداخلية، حتى يتسنى للجميع أخذ الفائدة واالستفادة مةن الجلةو 

.المنزل

وتةةةم خةةةالل بةةةذا البرنةةةامج الحةةةدي  عةةةن عةةةدة موا ةةةيع تهةةةم المةةةراجعين 

الةةةداخليين، مةةةن أبمهةةةا المهةةةارات التةةةي يحتاجهةةةا المراجةةةع الةةةداخلي وتةةةم 

الحدي  عنها من ثالث جوانب ، حاجةة الجهةات ، وا تفةاف المهةارة ، وأخيةراً 

ة  ما تم التطةرق إلةى مقدمةة فةي المراجعةة الداخلية. المهارات المطلوبة

رشةة والهدف منها التعريف بالمهنة لحديثي الخبرة ، حي  تحدثت بةذ  الو

قةة عن التعريف والمعايير والفهادات المهنية، وحلقة أخةر  مخصصةة لعال

.المراجعة الداخلية بالحو مة وإيضاح دور المراجع الداخلي فيها

ت وحرصت المنصة على أن يكون بناك تجارب واقعية ، فقد تم تجهيز حاال

حضةور ، عملية مرتبطة بواقع العمل ، ومرتبطة بالمعايير ومناقفتها مع ال

ن باإل افة إلى حلقةة خاصةة لتجةارب المتةابعين حية  تةم عمةل مةداخالت مة

.  الحضور لعرض بعض المواقف التي حصلت و يف تم التعامل معها

ًً وأخيرًا تم الحةدي  عةن  يفيةة  تابةة تقريةر المراجعةة بفةكل نمةو جي بنةا

.على المعايير الدولية للمراجعة الداخلية

وفي بذا اإلصدار ، سيتم استعراض موجز عن  ةل حلقةة ورابةل الوصةول 

.لها
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حسابات المنصة في تويتر وسناب:  صفحة الساعة

2020ابريل  1األربعاء  

التاسعة مساء  

تويتر ، سناب شات
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إكرام فالته: تقديم 

http://iap.work/?page_id=10607:   صفحة الساعة

2020ابريل  4السبت  

التاسعة مساء  

عبر برنامج زووم

http://iap.work/?page_id=10607
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ماهو دور المراجع الداخلي في الكشف عن مخاطر اإلحتيال ؟

ف غير مطلوب من المراجع الداخلي أن يكـون خبيـرا  فـي الكشـ

.عن عمليات اإلحتيال 

يجــــ  أن يتمتــــع المــــدققون الــــداخليون : 2. ت . 1210معيــــار 

. تيالبالمعرفة الوافية التي ُتمّكنهم من تقييم مخاطر اإلح

يجــــ  علــــل نشــــاد التــــدقي  الــــداخلي : 2. ت . 2120معيــــار 

سـة تقييم احتمال حـدو  عمليـات احتيـال وكيفيـة إدارة الم س

.لمخاطر اإلحتيال

:الحالة العملية

تـــم اســـتعرا  حالـــة عمليـــة ، بدايـــة بســـيناريو الحـــد  ، وتـــم

.التطرق لتفاصيل عملية االحتيال المتبعة 

ــم اســتعرا  نتــاحج التحقيــ  والــدروة المســتفادة للم راجــع ت

.الداخلي
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ماجد البهالل: تقديم 

http://iap.work/?page_id=10624:   صفحة الساعة

2020ابريل  6االثنين  

التاسعة مساء  

عبر برنامج زووم

عبدالله حبودل : ضيف الساعة 
متخصص في الموارد البشرية ومدير عام رأة المال البشري

http://iap.work/?page_id=10624
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التوظيفعمليةتتم يف

احتياجهاحجمها،الجهة،توجه:الوظيفةتصميم▪

الوظيفيالوصف:الوظيفةمتطلبات▪

تذاالتخصصاتالعالقة،ذاتاألنشطةمن:االستقطاب▪

.العالقة

المهارةا تساب

متطل (-خارجي)شخصيدافع+(داخلية)رغبة▪

"إدراكمتابعة،قراءة،استماع،"خاللمنتعلم▪

التنفيذفيالتجربةممارسة▪

الطويلةالممارسةبعدعادة▪

الداخليالمراجعمهارات

شخصيةمهارات

للمراجعةالجيدةالصورةعللالمحافظة“التواصل▪

"الداخلية

"اتفاقنقطةإللالوصولقدرة"اإلقناع▪

"وتعاطفتفهم"التعاون▪

"المشكلةوحلولأسباب"التحليليالتفكير▪
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تقنيةمهارات

المنظمةتوجهات▪

حوكمة▪

مخاطر▪

ضوابط▪

الفخصيةالمقابالتأسئلة

معيةالذاتالسيرةمعلوماتمطابقةاستفتاحية،)تحققيه▪

(المتقدم

(الجهةلثقافةالشخصمالحمة)سلوكية▪

معرفةحالية،أوضاع"المتقدمثقافةقياة)ثقافية▪

(الجهةعنمعلومات

تتساؤالالمقابلة،إلنهاءأسئلةالمحفز،معرفة)نهاحية▪

(المتقدم

(لهاالمتقدمبالوظيفةمتعلقةأسئلة)تقنية▪
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ماجد البهالل: تقديم 

http://iap.work/?page_id=10635:   صفحة الساعة

2020ابريل 9الخميس 

التاسعة مساء  

عبر برنامج زووم

http://iap.work/?page_id=10635
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الداخليةالمراجعة

إضافةالعمليات،تحسين"الداخليةالمراجعةأهدافمن-

"والرقابةوالمخاطرالحوكمةفاعلياتتحسينقيمة،

تقنية،مالية،تشغيلية،"الداخليةالمراجعةانواعمن-

"امتثال/التزام

IPPFالمهنيةللممارسةالمهنياإلطار

اإللزاميةاإلرشادات

المهنيةوالعنايةالكفاءةالنزاهة،"األساسيةالمبادئ-

االهدافمعالتواف واستقاللية،موضوعيةالالزمة،

والتحسينالجودةوالموارد،الوظيفيالمركزوالمخاطر،

ذوالمخاطر،عللمبنيةمنهجيةالفعال،التواصلالمستمر،

"المنشأةتحسينويطوريدعمومبادر،بصيرة

ة،السريالموضوعية،االستقامة،"المهنةأخالقياتمبادئ-

"الكفاءة

رهاتوافيج التيالخصاحص”الخصاحصمعايير"المعايير-

"األداءمعايير"الداخليةالمراجعةمهنةالممارسينفي

الداخليةالمراجعةعملطبيعةتتناول

بهاالموصلاالرشادات

"المعاييرتنفيذكيفيةارشادات"تنفيذيةارشادات-

"مفصلةأدلة"تكميليةارشادات-
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الداخليةالمراجعةمهام

شأنبواستنتاجاتأراءلتقديمموضوعيتقييم"تأكيدية-

"محددهوظيفةأوعمل

"محددطل عللبناء  عامةبصفةتنفذ"استشارية-

المهنيةالفهادات

QIALوCIAاساسية-

CPEA&CPSAوCRMAتخصصية-

للنجاحأسرارسبعة

الجماعي،العملالتواصل،الشراكة،العالقات،بناءالنزاهة،

.المستمرالتعليمالتنوع،

المراجعالطالعوذلكإلزاميةالمهنةأخالقياتمبادئ•

.المنشأةمستنداتجميععللمقيدالغير

.الداخليالمراجعاداءثقةمنتزيدالمهنيةالشهادات•

.داخليمراجعأليضرورةالسرية•
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أحالم الفهيد: تقديم 

http://iap.work/?page_id=10659:   صفحة الساعة

2020ابريل 11السبت 

التاسعة مساء  

عبر برنامج زووم

متابعي المنصة: ضيف الساعة 

http://iap.work/?page_id=10659
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فهدماجد

ةالمراجععنالمنظمةفيالساحدةالثقافةتغيرعللالحرص-

.الداخلية

.المنشأةفيالداخليالمراجعتقبلعدمأسبابعنابحث-

.عةللمراجالخاضعةاإلداراتمعالمتبعةالعملمنهجيةمشاركة-

اقواالتفالمناقشةخاللمنالمراجعةمحلاإلداراتثقةكس -

.المراجعةمالحظاتعلل

.الداخليالمراجععملتدعمداحما  التواصلمهارات-

فالتهإ رام

.مهمةكلبدايةمعبنفسكعرفداخليكمراجع-

اإلدارةبأهدافوربطهاعملكمهامتوضيحعللداحما  احرص-

.المراجعةمحل

العمريأفنان

.مهامهتنفيذأثناءجدا  واث يكونأنالبدالداخليالمراجع-

.حولكالكفاءاتمنالخبراتاكتسابعللاحرص-

.اإلقناعبمبدأالمراجعةعمالءمعتعامل-

بندر

عللواحرصللمالحظاتالمباشرالتصعيدمبدأتجن -

.المناقشة
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شارك عمالء المراجعة في تحديد مواطن الضعف والجوان  -

.التي تحتاج إلل تحسين

.احرص علل معرفة المعوقات التي تواجه عمالء المراجعة-

فاطمة الموسى

الل استعر  مع عمالء المراجعة النتاحج التي توصلت لها من خ-

.عمليات مراجعة علل أنشطة مماثلة

.احرص علل كس  ثقة اإلدارات محل المراجعة-

العنود الحصيني

.ةتعامل مع عمالء المراجعة بمبدأ المساعدة وليس المحاسب-

تستطيع المراجعة الداخلية تحقي  أهدافها بتعاون اإلدارات-

.محل المراجعة في المقام األول

الهنوف

ل المراجعة الداخلية البد أن يكون لها دور كبير بالتوعية حو-

.مجالها وأعمالها

إحرص علل احتواء اي استفسارات من الموظفين ترد عن -

.المراجعة الداخلية وأعمالها

منيرة المسعود

ر في دعم اإلدارة العليا للمراجعة الداخلية يساهم وبشكل كبي-

فيذ تحقي  استقاللية المراجع والتي من خاللها يستطيع تن

.أعماله بالشكل المطلوب
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http://iap.work/?page_id=10664:   صفحة الساعة

2020ابريل 12األحد 

التاسعة مساء  

عبر برنامج زووم

خلود الوابل: ضيف الساعة 
متخصصة بالمراجعة الداخلية والحوكمة

http://iap.work/?page_id=10664
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الحو مة

إدارتهاومجلسالم سسةإدارةبينماالعالقاتمجموعة

.بالم سسةاهتماملهاالتياألخرىوالجهاتومساهميها

الحو مةأبداف

الغمو عنوالتخليالشفافية*

المساءلة*

المس ولية*

والمساواةالعدالة*

الحو مةفوائدأبم

المصلحةأصحابحماية*

الفسادمنالحد*

المستدامالنموتحقي *

للموارداألمثلاالستخدام*

الحو مةمبادئمن

للحوكمةفعالإطاروجود*

المساهمينحقوقحفظ*

للمساهمينالمتساويةالمعاملة*

المصلحةاصحابدور*
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والشفافيةاالفصاح*

اإلدارةمجلسمس وليات*

الحو مةفيدوربم

الحوكمةعملياتعللاإلشراف:اإلدارةمجلس*

الحوكمةعملياتتنفيذ:التنفيذيةاإلدارة*

الحوكمةعملياتوتحسينتقييم:الداخليةالمراجعة*

الحو مةتفعيلفيالداخليالمراجعدور

ناصرعبتقييمالحوكمةتفعيلفيالداخليالمراجعدوريكمن

فعاليةبتقييموالقيامدوري،بشكلللمنظمةاألخالقيالمناخ

يمتصمويقيمككل،الشركةحوكمةوعملياتوظاحفمنكل

بأخالقياتالمتعلقةواالنشطةاالهدافوفعاليةوتنفيذ

ريالساالبالغوسياسةالمهنيالسلوكقواعدمنهاالمنظمة

عالقة اتمهنيةشهادات

GRCP

GRCA

الخاصةالحوكمةالححةعللاالطالعخاللمنذاتيتقييم-
بالشركةالفعليةالممارسةمعومطابقتهابالقطاع



24

العنود الحصيني: تقديم 

http://iap.work/?page_id=10677:   صفحة الساعة

2020ابريل 14الثالثاء  

التاسعة مساء  

عبر برنامج زووم

عبدالكريم الفريح: ضيف الساعة 
متخصص في المراجعة الداخلية وأمن المعلومات

http://iap.work/?page_id=10677
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:المهنيةالفهادة(١)

(ت هل)وتساعدمستقلطرفمنتعطلم هلأوشهادة
.الهمجفيبالمعرفةيتمتعحاملهاانوت كدعملهاداءفيالشخص

:أنواعها

داخليةشهادات*

معينلمنتجتابعةشهادات*

.عالميةمهنيةشهادات*

:المهنيةالفهاداتالحصوللما ا

ومهاراتخبرات*

ومصداقيةثقة*

جديدمهنيلمجالدخول*

والتشريعاتبالضوابطاإللتزام*

والعالواتالترقية*

أرقام

IIAدراساتحس -

CIA٨٤بنسبةللفري قيمةتضيف٪

بةبنسغيرهممنأعللرواتبهمالمهنيةالشهاداتعللالحاصلين
٥١٪

AXELOSدراسةحس -

٪٨٤بنسبةالذاتيالرضاوتحقي الكفاءةمستوىبرفعت ثر
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معايير االختيار للفهادة المهنية

"رف "طب  مبدأ 

رغبة الحصول علل الشهادة= ر 

الفرص المتاحة = ف 

قدرة الشخص= ق 

:اثر الحصول على الفهادات المهنية

تطوير المعرفة والمهارات* 

العمل بأفضل الممارسات* 

قيمة اكبر للسيرة الذاتية* 

بناء العالقات والثقة* 

معدل اعلل للترقيات* 

شهادات  مان إدارة المخاطر( ٢)

رة شهادة تختبر قدرة المراجع علل تنفيذ أعمال التوكيد والمشو

عة علل إدارة المخاطر والرفع بنتاحج تنفيذ األعمال إلل لجنة المراج

واإلدارة العليا

لتكون مؤبل

م هل علمي* 

خطاب توصية* 

هوية سارية* 

اجتياز االمتحان والخبرة* 
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ما ا تضيف بذ  الفهادة

إعطاء توكيد حول فعالية إدارة المخاطر والحوكمة* 

إيضاح مفاهيم إدارة المخاطر لإلدارة العليا ولجنة المراجعة* 

التعرف علل المخاطر اإلستراتيجية* 

محاور المادة العلمية

الحوكمة التنظيمية المتعلقة بإدارة المخاطر* 

مبادئ إدارة المخاطر في العمليات* 

الدور التوكيدي للمراجع الداخلي* 

الدور االستشارية للمراجع الداخلي* 

االستعداد

احترم قرارك في الحصول علل الشهادة ، ضع لنفسك : اإلرادة -

.نقطة وصول

.أوقات قصيرة للمذاكرة أفضل من األوقات الطويلة-

فةقدرتك علل الشرح يضمن لك المعر: تعلم لتشرح ال لتختبر -

يساعدك في معرفة مناط  الضعف : حل أكثر عدد من األسئلة -

ويكسبك الثقة

ألنه اكبر مشتت للذهن: ابعد جهازك الجوال -
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إكرام فالته: تقديم 

http://iap.work/?page_id=10686:   صفحة الساعة

2020ابريل 15األربعاء  

التاسعة مساء  

عبر برنامج زووم

http://iap.work/?page_id=10686
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المهارة

ة هي القدرة علل أداء وظيفة معينة أو تحقي  هدف معين بطريق

.متميزة، وتحتاج إلل وقت وجهد وتدري 

المهارات وارتباطها بنمل التفكير

ر عامُا في دراسة أسالي  تفكير البش20عمل العالم نيد هيرمان 

، بواسطتها أستطاع  وربطها بجزحي المخ، ولقد حق  نجاحا 

األشخاص معرفة الوظاحف المناسبة لهم والمتوافقة مع نمط

تفكيرهم

HBDIمقيا  بيرمان 

"التفكيرأنماد"

A[تحليلي]

تحليل•

منطق•

ارقام•

تكنولوجيا•

B[تنفيذي]

التنظيم•

الترتيب•

اإلدارة•

اإلجراًات•
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C[إنساني]

الرعاية•
التأثير•
العالقات•
المفاعر•

D[إبداعي]

الخيال•
االبتكار•
اإلبداع•
الفمول•

بعض المهارات اإلدارية الخاصة بكل نمل من أنماط التفكير

.تحليل، تقييم، دراسة جدوى[ التحليلي ] 

.تخطيط تشغيلي، تنفيذ، دقة[ التنفيذي ] 

.إجراءات بسيطة، تعليم وتدري [ اإلنساني ]

.تخطيط إستراتيجي، رؤية مستقبلية، ابتكار[ اإلبداعي ]

إرتباط مهام المراجع الداخلي بمهارات بيئة العمل

(دقة–تحليل –تخطيط إستراتيجي )بناً خطة المراجعة •

(التقييم–الدقة –التحليل )استنتاج نقاط  عف األنظمة •

–بط الر)تطبيق المعايير على الحاالت العملية في بية العمل •

(التحليل

(الدقة–التنظيم )التوثيق وترتيب أوراق العمل •

(الفطنة–التواصل )المقابالت مع العمالً إجراًات•
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العنود الحصيني: تقديم 

http://iap.work/?page_id=10695:   صفحة الساعة

2020ابريل 16الخميس  

التاسعة مساء  

عبر برنامج زووم

http://iap.work/?page_id=10695
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العملواوراقالمراجعةمهاممخرجاتفي عفلوجودحالة

اجعةالمراألنشطةتواف مدىوقياةلتقييماستبيانعمل-

.المعاييرمع

.المراجعةللجنةمنهوالغر االستبياننتاحجتقديم-

دوريبشكلالتقييمبنتاحجالمراجعةلجنةإبالغ-

.المخاطرعلىمعتمدةغيرداخليةمراجعةخطةبناً

لفهمالتنفيذيةواإلداراتالعليااإلدارةمعاجتماعاتعقد-

.المخاطروأهموأهدافهاالشركةاستراتيجية

.الشركةتواجهالتيالمخاطروتقييمتحديد-

.العاليةالمخاطرذاتاإلداراتلتتضمنالخطةتعديل-

المهمةلتنفيذخطةإعدادالفريقمنطلبالمراجعين بير

.أبدافهاوتحقيق

.وأهدافهاورؤيتهاالشركةاستراتيجيةعللاالطالع-

.العميلبنشادالمرتبطةالمخاطرأهمتحديد-

.المطبقةالرقابةوأدواتأنظمةعللالتعرف-
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المراجعةتقريرلكتابةبالتحضيرالفريقبدً

.الحاليالوقتفيالموجودةالمالحظاتذكر-

.الملحقاتفيالالزمةالمستنداتإرفاق-

.ومختصرةواضحةبطريقةالمالحظاتعر -

.العملياتلتحسينالتوصياتتقديم-

المؤسسةمستو علىمقبولغيرلخطراإلداراتأحدقبول

غيرلخطراإلداراتأحدقبولحولالعليااإلدارةمناقشة-

.الم سسةمستوىعللمقبول

.اإلدارةلمجلسالمسألةتبليغ-



34

http://iap.work/?page_id=10701:   صفحة الساعة

2020ابريل 18السبت  

التاسعة مساء  

عبر برنامج زووم

محمود النوخذه: ضيف الساعة 
سنة في االستشارات والتدقي  الداخلي والخارجي18خبرة 

http://iap.work/?page_id=10701
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مهارات التواصل

من مهارات الكتابة( ١)

الوضوح والترتي  عند إعداد قاحمة المعلومات المطلوبة -

والتقارير

تدوين المالحظات المهمة-

من مهارات التحد ( ٢)

تبادل األفكار مع فري  عمل المراجعة-

استخدام لغة واضحة مع عميل المراجعة -

من مهارات االستماع( ٣)

االصغاء لكل ما يذكره عميل المراجعة-

التخليص وتأكيد الفهم مع الفري  والعميل-

مهارات مهنية الزمة

من المهارات األساسية( ١)

إعطاء انطباع أول جيد للفري  والعميل-

معرفة توقعات مدير المهمة وعميل المراجعة-

تنظيم الوقت( ٢)

ترتي  األولويات حس  اهمية التنفيذ-

ليالحضور المبكر وتنفيذ المهام التي تتطل  تركيز عا-
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التعلم والمعرفة( ٣)

اكتساب المعرفة من خالل االطالع والقراءة-

مشاركة المعرفة المكتسبة مع الفري  وزمالء المهنة-

مهارات شخصية

من أسباب النجاح( ١)

فكر داحما  بالحل وليس المشكلة-

أح  مهنتك لتنتمي لها-

من أسباب السعادة( ٢)

ابتسم واشكر من خدمك-

ال تستهين بقدراتك-
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http://iap.work/?page_id=10718:   صفحة الساعة

2020ابريل 21الثالثاء  

التاسعة مساء  

عبر برنامج زووم

ماجد البهالل ، العنود الحصيني: تقديم 

http://iap.work/?page_id=10718
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تقاريركتابةعندالعنايةمقاييسأعللومراعاةاالهتمام

فري جهودنتاحجعنتعبرألنهاوذلكضروري،امرالمراجعة

العملنهايةوحتلالتخطيطمرحلةبدايةمنالمراجعة

لفهملوقابلوصحيحبناءالتقريريكونأنيج لذاالميداني،

فيذتنأثناءعليهاالوقوفتمالتيالجوهريةلألمورويشير

.المهام

المراجعةتقرير

المراجعةمهمةنتاحجتبليغإلليهدفمكتوبمستند

قونطاالمهمةأهدافمنهاالعناصرمنعددالتقريرويتضمن

.والنتاحجالعمل

التقاريرأنواع

.مبدحيتقرير-

.نهاحيتقرير-

٢٤٢٠-التبليغجودة

التبليغاتتكونأنيج 

.األخطاءمنخالية:صحيحة

.متحيزةوغيرمحايدة:موضوعية

.الفهموسهلةمنطقية:واضحة

.بالكلماتتكراربهايوجدوالمباشرة:موجزة
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.قيمةتضيف:بناءة

.الجوهريةاألمورتنقصهاال:كاملة

.المناس الوقتفيتكت :أوانهافي

التقريرعناصر

.والنطاقالمهمةأهدافمقدمة،تنفيذي،ملخص(1)

.ياتالتوصاألثر،األسباب،الحالة،المعايير،النتيجة،عنوان(2)

.العملخطةالملحقات،(3)

وتجنبأفعل

قدر“اإليجابيةالمتوازن،اإليجازواالتساق،الدقة[أفعل]

."اإلمكان

.ماتالكلتكرارالمفرطة،السلبيةللمجهول،الصياغة[تجن ]

محددةوواضحةمراجعةتقاريرلكتابةالممارسةمنالكثيريلزم-
.اإلتقانإللي ديالتمرينأنقيلفقدللتنفيذ،وقابلة
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ساعةشاركنامنلجميعشكرا  
أوبمداخلةالحوارىوأثر،مراجعة
.تعلي أومشاركة

موادلتقديمنسعلاللهوبإذن
لسبيفيمفيدةومهنيةعلمية
.العربيالمحتوىتطوير
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