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ينظم ورشة عمل مصرفية متخصصة حول موضوع:

التدقيق الداخلي المستند للمخاطر

 وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية

COSO وفقًا لمعايير لجنة 



اخللفية
عمل  برنامج  هو  املخاطر  اىل  املرتكز  الداخيل  التدقيق 

إدارة  ونظام  باألهداف  الداخيل  التدقيق  يربط  منهجي 

عىل  املرتكز  الداخيل  التدقيق  يسمح  للمؤسسة.   املخاطر 

استشارية  تأكيد وخدمات  بتقديم  التدقيق  إلدارة  املخاطر 

ملجلس االدارة لتقييم وتحسني فاعلية عمليات ادارة املخاطر 

والرقابة والحوكمة.

يتطّور  املخاطر  اىل  املرتكز  الداخيل  التدقيق  مجال  ان 

برسعة وبشكل كبري. ان تطبيقه وادارته هو أكثر صعوبة 

يف  التقّدم  نسبة  مراقبة  ان  كما  التقليدية.  املناهج  من 

اكمال خطط التدقيق املرتكزة عىل املخاطر بات امراً مليئاً 

بالتحديات بما ان املخاطر تتبدل باستمرار. عىل الرغم من 

التدقيق الداخيل املرتكز  التحديات، فإن املنافع من تطبيق 

للمخاطر هي أكثر بكثري.

ويعترب التدقيق الداخيل املرتكز عىل قياس املخاطر من أهم 

ومن  الزمن  مر  املهنة عىل  هذه  يف  التي حصلت  التطورات 

اكثرها دعماً لسمعة املهنة، وقد باتت هذه املهنة تشكل قيمة 

مضافة إلدارة املرصف، ذلك الن مهمة املدقق الداخيل أصبحت 

والضوابط  البنك  يف  الرئيسية  املخاطر  تحديد  عىل  ترتكز 

املتعلقة بها، والتأكد بالتايل من فعالية هذه الضوابط بعد 

ان كانت مهمته محصورة باملفهوم التقليدي الذي يركز عىل 

اكتشاف أخطاء اآلخرين يف املؤسسة ومالحقتها.

من هنا تأتي أهمية هذه الورشة يف وقتنا الحارض يف مدينة 

للورشة  تكملة  وذلك  العربية،  مرص  جمهورية  القاهرة، 

بازل  اتفاقية  متطلبات  عىل  وركزت  سابقاً  عقدت  التي 

بكل مستوياتها والتي تركز عىل الشمولية التامة يف تقييم 

املخاطر ودور املدقق الداخيل ضمن هذا اإلطار. 

املشاركون املستهدفون
رؤساء فرق التدقيق الداخيل.  •

املدققون الداخليون الرئيسيون ومعاونوهم.  •

املدققون الداخليون.  •

أهمية حضور الورشة
ومشاركة  معرفتهم  إثراء  من  املشاركون  سيتمكن   •

زمالئهم يف العمل بهذه املعرفة.

سيقوم املحارضان بمشاركة املشاركني خربتهما العملية   •

يف املجال.

األهداف

ان الهدف من ورشة العمل هذه هو تمكني املدققني من 

فهم ومعرفة كيفية تطبيق والقيام بأعمال التدقيق الداخيل 

املستند اىل املخاطر وتقييم انظمة الرقابة الداخلية.

سيتمكن املدققون من فهم مبادئ وأسس املهنة التي   •

يمارسونها.

سيتمكن املدققون من االضطالع عىل كيفية التخطيط   •

املخاطر  اىل  املستند  الداخيل  التدقيق  بمهام  والقيام 

الجهات  اىل  ورفعها  التقارير  وكتابة  ومراجعتها 

املعنية.

إعداد  وأساليب  مهارات  املشاركون  يكتسب  سوف   •

تقارير املراجعة الداخلية املبنية عىل املخاطر.

)االدارة  الحوكمة  مبادئ  اىل  املدققون  سيتعرف   •

الرشيدة(.

سيتمكن املدققون من تحديد مسؤوليتهم بالنسبة اىل   •

الكشف عن عمليات االحتيال.

سيتمكن املدققون من فهم وتطبيق طرق تقييم انظمة   •

الرقابة الداخلية وبشكل اسايس التقييم الذاتي للرقابة 

.COSO الداخلية وفق لجنة

املواضيع الرئيسية
تطور التدقيق الداخيل.  •

اإلطار املهني الدويل ملمارسة التدقيق الداخيل.  •

تقييم املخاطر واعداد خطط التدقيق الداخيل.  •

تنفيذ مهام التدقيق الداخيل.  •

اعداد تقارير التدقيق الداخيل   •

الحوكمة.  •

االحتيال املهني.  •

.COSO مفهوم الرقابة الداخلية وفق لجنة  •

مكونات نظام الرقابة الداخلية.  •

التقييم الذاتي لنظام الرقابة الداخلية.  •



احملاضران

الربنامج اليومي
اليوم الثالث: دور التدقيق الداخيل يف اإلدارة.

• املكونات الرئيسية لحوكمة الرشكات.

• مبادئ حوكمة الرشكات.

• دور لجنة التدقيق ولجنة مجلس اإلدارة األخرى.

• قواعد السلوك.

• نظرة عامة عىل االحتيال املهني.

• تنفيذ برنامج لضمان الجودة وتحسينها.

اليوم الرابع: تقييم انظمة الرقابة الداخلية.
االمريكي  املعهد  وفق  الداخلية  الرقابة  تعريف   •

.COSO ولجنة IIA للمدققني الداخليني

انواع الرقابة الداخلية.  •

مكونات الرقابة الداخلية.  •

التقييم الذاتي لنظام الرقابة الداخلية.  •

حالة عملية.  •

اليوم األول: أساسيات املراجعة الداخلية القائمة عىل 
املخاطر

• تطور وظيفة التدقيق الداخيل.

• إطار املمارسات املهنية الدولية

• منهجية التدقيق الداخيل

• إجراء تقييم املخاطر

أساس  عىل  الداخيل  التدقيق  إجراء  الثاني:  اليوم 
املخاطر

• وضع خطط التدقيق الداخيل.

• مراجعة الحسابات املشاركة التخطيط.

• فهم العمليات.

• تحديد مخاطر العملية.

• تطوير وتنفيذ تقدم التدقيق.

• عقد الجلسة الختامية.

• رفع نتائج التدقيق للجهات املعنية 

األستاذة  رانيا  دريان  قييس
) األيام 3-1(

EMBA – CPA
التدقيق  مديرية  مديرة   •

بنك  يف  للمجموعة  الداخيل 

منذ  واملهجر-لبنان  لبنان 

عام 2011.

يف  التدقيق  مجموعة  رئيسة  منصب  حاليا  تشغل   •

.WUAB االتحاد الدويل للمرصفيني العرب

التدقيق  املحاسبي،  التدقيق  مجال  يف  خربات  لها   •

تقييم  االحتيال،  عمليات  يف  التحقيق  الداخيل، 

املخاطر والحوكمة.

PWC يف  عملت سابقا كمساعد مدير لدى رشكة    •

بريوت.

االعمال  ادارة  يف  تنفيذية  ماجستري  عىل  حائزة   •

من  االعمال  ادارة  يف  بكلوريوس  وعىل   EMBA

يف  اجازة  AUB وعىل  بريوت  االمريكية يف  الجامعة 

الحقوق من الجامعة اللبنانية.

املصارف  اتحاد  لدى  معتمدة  ومدربة  محارضة   •

العربية.

الدكتور خليل القصاص
) اليوم 4( 

دكتوراه يف املحاسبة.  •
رشكات  الحدى  التنفيذي  الرئيس   •

التمويل السعودية.
املركزي  البنك  يف  خربة  سنة   23  •

االردني.
مالية  قوائم  ومقيم  تدقيق  مستشار   •

– معايري املحاسبة الدولية.
العاملية  االكاديمية  من   CSA معتمد  اسرتاتيجي  مدقق  شهادة   •

.GAFM للمالية واالدارة
شهادة مدرب محرتف CPT  وتدريب مدربني معتمد TOT من   •

جمعية تأكيد الجودة الربيطانية.

محارض ومدرب معتمد لدى اتحاد املصارف العربية.  •
عضو يف :  •

. IIA ،املعهد االمريكي للمدققني الداخليني  -

.GAFM االكاديمية العاملية للمالية واالدارة  -
جمعية الخرباء املرصفيني االردنيني.  -

اتحاد املدربني العرب.  -
منتدى طالل ابو غزالة للمعرفة.  -

نرش ثالثة كتب بدعم من اتحاد املصارف العربية:  •



رسـم اإلشـتـراك

1000 $ للمصارف األعضاء
1250 $ للمصارف غري األعضاء

يتضمن رسم اإلشرتاك وحضور أعمال الورشة واستالم أوراق العمل، اإلسرتاحات اليومية، توزيع املادة العلمية 
والضيافة وغداء يومي للمشاركني.

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة 

التسجيل: يف اليوم األول من 8:00 - 9:00 صباحًا.
الربنامج الزمين: من الساعة 9:00 - 15:00.

لغة الورشة: اللغة العربية واإلنكليزية.
طـريـقـة الـدفـع

By transfer to Union of Arab Banks account at :  

Banque misr – Zamalek Cairo Branch

Address : 10 EL Kamel Mohamed St. Zamalek Cairo Egypt

Swift Code : BMISEGCXXXX

Account No: 1550120000046829

Beneficiary Name : Union of Arab Banks

أو الدفع نقدًا عند احلضور



PARTICIPATION FEES:

1000 $ for UAB members
1250 $ for Non-UAB members

fees include attending the workshop, receiving the material, 
refreshments and a daily lunch.

SCHEDULE AND LANGUAGE:

Registration: the first day from 8 am to 9 am.

Schedule : from 9:00 am to 15:00 pm daily.

Workshop language: English (is a must) and Arabic.

MEANS OF PAYMENT

By transfer to Union of Arab Banks account at :  

Banque misr – Zamalek Cairo Branch

Address : 10 EL Kamel Mohamed St. Zamalek Cairo Egypt

Swift Code : BMISEGCXXXX

Account No: 1550120000046829

Beneficiary Name : Union of Arab Banks

Or Cash on Presence



DAILY INTERVENTIONS

SPEAKERS:
Mrs. Rania Derian  Qaissi 
EMBA, CPA (Days 1-3)
•	 Director	 of	 the	 Group›s	

Internal	 Audit	 Directorate	

at	BLOM	Bank	-	Lebanon	

since	2011.

•	 She	is	currently	the	Chair	

of	the	WUAB	Audit	Group.

•	 She	has	experience	in	the	field	of	accounting	

audit,	 internal	 audit,	 fraud	 investigation,	 risk	

assessment	and	governance.

•	 Previously	 worked	 as	 Assistant	 Director	 at	

PWC	in	Beirut.

•	 She	 holds	 an	 Executive	 Master	 of	 Business	

Administration	 (EMBA),	 a	 Bachelor›s	 degree	

in	Business	Administration	from	the	American	

University	 of	Beirut	 (AUB),	 and	 a	BA	 in	 Law	

from	the	Lebanese	University.

•	 Lecturer	and	trainer	accredited	to	the	Union	of	

Arab	Banks.

Dr. Khalil Al-Qassas
(Day 4)

•	 PHD	in	Accounting.
•	 CEO	of	a	Saudi	finance	com-

pany.
•	 23	 years	 experience	 in	 the	

Central	Bank	of	Jordan.
•	 Auditor	and	evaluator	of	finan-

cial	statements	-	International	Accounting	Standards.
•	 Certified	CSA	 from	 the	Global	Academy	of	Finance	

and	Management	(GAFM).
•	 CPT	Certified	Trainer	 and	Trainer	Training	 from	 the	

British	Quality	Assurance	Association.
•	 Lecturer	and	trainer	accredited	to	the	UAB.
•	 Member	of	the	:

-	 American	Institute	of	Internal	Auditors,	IIA.
-	 The	 Global	Academy	 for	 Finance	 and	 Manage-

ment	(GAFM).
-	 Jordanian	Association	of	Banking	Experts.
-	 Union	of	Arab	Trainers.
-	 Talal	Abu	Ghazaleh	Knowledge	Forum.

•	 Publishing	three	books	with	the	support	of	the	Union	
of	Arab	Banks:

•	 In	Financial	Analysis	2010,	Finance	for	Non-Finance	
2013,	Corporate	Governance	and	Internal	Audit	Strat-
egies	2014.

Day1: Basics of Risk Based Internal 
Auditing
•	 Evolution	of	the	internal	audit	function.
•	 The	 international	 professional	 practices	

framework
•	 The	internal	audit	methodology
•	 Conducting	the	Risk	Assessment

Day2: Conducting Risk Based Internal 
Auditing
•	 Development	of	Internal	Audit	plans.
•	 Audit	engagement	planning.
•	 Understanding	the	processes.
•	 Identifying	process	risks.
•	 Developing	and	executing	the	audit	progress.
•	 Conducting	the	closing	meeting.
•	 Reporting	the	results	of	the	audit	to	the	concerned	

authorities

Day3: The role of internal audit in 
governance.
•	 Corporate	governance	key	components.
•	 Principles	of	corporate	governance.
•	 The	role	of	the	Audit	Committee	and	other	Board	

Committee.
•	 The	code	of	conduct.
•	 Occupational	fraud	overview.
•	 Implementing	a	Quality	Assurance	and	

improvement	program.

Day 4: Internal control system 
assessment.
•	 The	 internal	 control	 definition	 according	 to	

COSO.
•	 The	types	of	internal	control.
•	 The	comoenent	of	internal	control.
•	 Control	self-assessment.
•	 Practical	case	study.



BACKGROUND
Risk	based	internal	auditing	is	a	methodology	that	
links	internal	auditing	to	an	organization’s	overall	
objectives	 and	 risk	 management	 framework.	 It	
allows	 internal	 audit	 functions	 to	 evaluate	 and	
improve	 the	 effectiveness	 of	 risk	 management,	
control	 and	 governance	 processes	 to	 provide	
assurance	and	consulting	services.

Risk	based	 internal	auditing	 is	an	area	evolving	
rapidly	 and	 significantly.	 It	 is	 more	 difficult	 to	
manage	 it	 and	 implement	 it	 than	 the	 traditional	
methodologies.	 Monitoring	 progress	 against	
an	 annual	 plan	 is	 a	 great	 challenge	 given	 that	
risk	 based	 audit	 plans	 are	 constantly	 changing.	
Despite	 the	 challenges,	 the	 advantage	 of	
implementing	 risk	 based	 internal	 auditing	 are	
significantly	greater.

The	 internal	 audit	 based	 on	 the	 measurement	
of	 risks	 is	considered	one	of	 the	most	 important	
developments	that	have	occurred	in	this	profession	
over	 time	and	one	of	 the	most	supportive	of	 the	
reputation	of	the	profession.	

Hence,	 the	 importance	 of	 this	 workshop	 comes	
today	 in	 Cairo,	 Arab	 Republic	 of	 Egypt,	 as	 a	
complement	 to	 the	 workshop	 that	 was	 held	
previously	and	focused	on	the	requirements	of	the	
Basel	Convention	in	all	 its	 levels,	which	focuses	
on	 complete	 inclusiveness	 in	 risk	 assessment	
and	 the	 role	 of	 the	 internal	 auditor	 within	 this	
framework.

WHO SHOULD ATTEND?
•	 Audit	team	leaders.

•	 Seniors	auditors.

•	 Internal	auditors.

BENEFITS OF ATTENDING THE WORKSHOP

•	 Participants	 will	 enrich	 their	 knowledge	 and	
share	it	with	their	fellow	professionals.

•	 The	 speakers	 will	 share	 their	 hands-on	
experience	and	expertise	with	participants.

 OBJECTIVES

The	 purpose	 of	 this	 workshop	 is	 to	 ensure	 that	
auditors	understand	and	know	how	to	conduct	risk	
based	internal	auditing	and	internal	control	system	
assessment.

•	 Auditors	will	be	able	to	understand	and	apply	the	
basics	and	principles	of	their	profession.

•	 Auditors	will	 see	 how	 risk	 based	 internal	 audit	
assignments	are	planned,	conducted,	reviewed	
and	reported.

•	 ِAuditors	 will	 be	 provided	 with	 the	 skills	 and	
methods	 of	 preparing	 risk-based	 internal	 audit	
reports.

•	 Auditors	will	know	what	the	principles	of	corporate	
governance	are.

•	 Auditors	 will	 get	 a	 general	 overview	 of	 their	
responsibility	in	detecting	fraud.

•	 Auditors	will	be	able	to	understand	and	apply	the	
internal	 control	 system	 assessment	 methods,	
manly	 control	 self-assessment	 according	 to	
COSO.	

MAIN TOPICS
•	 Internal	Audit	Evolution.

•	 The	 International	 Professional	 Practices	
Framework.

•	 Risk	Assessment	and	Internal	Audit	Planning.

•	 Executing	the	Internal	Audit	mission.

•	 Report	writing.

•	 Corporate	Governance.

•	 Occupational	Fraud.

•	 The	 concept	 of	 Internal	 Control	 according	 to	
COSO.

•	 The	internal	control	system	components.

•	 Internal	control	self-assessment	CSA.



Risk-based internal audit
&  internal control assessment 
according to COSO

Organizes a specialized banking workshop 
on the topic:
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