
UAB
WEBINAR

DATE: 24–27 August 2020 

From 13:30 – 15:30 LEBANON TIME / GMT +3

IN THE POST COVID-19 ERA
Covid 19 التدقيق الداخلي في حقبة ما بعد

INTERNAL 
A U D I T



المواضيع الرئيسية للدورة

- اليوم األول:

 االتجاهات الحديثة

التدقيق الداخلي والذكاء االصطناعي  •
نشاط التدقيق   •

تحليالت البيانات لقيمة المضافة  •
التدقيق الداخلي والعمل من المنزل  •
تطورات في مهنة التدقيق الداخلي  •

cornerstone – حوكمة التدقيق، الثقافة واالستراتيجية  •
في  القيمة المضافة  

 GRC مواقع األرضية للتدقيق الداخلي  •
الصفات الشخصية للمدقق الداخلي الناجح   •

نظرة المستشارين  •
دور المراجعة الداخلية في الكشف عن االحتيال والتحقيق   •

التدقيق الداخلي واالمتثال  •
مشاركة لجنة التدقيق في مجلس اإلدارة من خالل اإلعداد  •

         الفعال للتقارير المالية

)IPPF( اإلطار  الدولي للممارسات المهنية  

قواعد السلوك اإلخالقية  •
صفات المعايير   •

أداء المعايير   •
خدمات الضمان واالستشارات  •

معايير التطبيقية  •
نصائح الممارسة  •

- اليوم الثاني:

قيادة فريق المراجعة الداخلية

مهارات القيادة  •
التعامل مع المدققين  •

إدارة النزاعات اإلستراتيجية مع أصحاب المصلحة  •
         الرئيسيين

توظيف المدققين المناسبين  •
المدققون الداخليون والحاجة إلى مهارات قوية  •

الفوز في الجلسة الختامية !  •

منهجية المراجعة الداخلية

المفاهيم والعناصراألساسية للتدقيق الداخلي.  •
مفاهيم عالية المستوى إلدارة المخاطر.  •

األهداف الرئيسية للرقابة الداخلية.  •
.COSO المكونات عمل  •

دور المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات.  •

تقييم المخاطر وتخطيط المراجعة الداخلية

تقييم المخاطر وتخطيط التدقيق الداخلي في بيئة ديناميكية  •
أهداف عملية تقييم المخاطر.  •

أنواع مختلفة من منهجيات تقييم المخاطر.  •
الهدف من تخطيط المراجعة الداخلية.  •

تخصيص الموارد  •

األهداف:

• التعرف على التحديات التي تواجه مهنة المراجعة الداخلية في حقبة 
Covid 19 ما بعد

•  تزويد الممارسين لمهنة التدقيق الداخلي  بنظرة عامة عالية المستوى 
 ”Agile Auditing “ حول

 The International Professional لمحة عامة عن  تقديم   •
“ ”)Practices Framework )IPPF

•  معالجة الموضوعات الرئيسية المتعلقة بأهمية المهارات الشخصية 
في مهنة المراجعة الداخلية.

•  تقديم نظرة عامة على منهجية المراجعة الداخلية مع أمثلة محددة 
قبل  من  اعتمادها  يمكن  التي  العملية  التحسينات  من  المزيد  على 

المراجعين الداخليين .
• معالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها المراجعين الداخليين بكتابة 

التقارير.

المشاركون المستهدفون

مديرو وموظفو دوائر التدقيق والرقابة الداخلية.• 
مديرو وموظفو الدوائر واألقسام المالية.• 

الخلفية 

الداخلي  التدقيق  مجال  في  الحديثة  اإلتجاهات  الدورة  هذه  تركز 
للحسابات، وتسلط الضوء على التكنولوجيات الجديدة الناشئة وكيف 
الداخلية على صعيد مستوى  التقنيات على دور المراجعة  تؤثر هذه 

الضمانات واالستشارات.
كما تركز هذه الدورة على التحديات الرئيسية التي تواجه مهنة التدقيق 
خاص  بشكل  التركيز  مع   Covid-19 بعد  ما  حقبة  في  الداخلي 
 .Agile Auditing مثل  الداخلية  للمراجعة  الجديدة  األساليب  على 
المصممة خصيصاً  المنهجية  أيضاَ  تتناول  الى ذلك سوف  باإلضافة 

لألوقات المضطربة التي تمر بها العديد من المؤسسات.

السمات  الدورة  هذه  تتناول  الشخصية،  المهارات  مستوى  على  أما 
الرئيسية الناجحة التي يحتاجها ممارسو المراجعة الداخلية للحصول 
على المعرفة المعمقة مع التركيز على المهارات المطلوب اكتسابها 
الضمان  لتقديم  الداخلية  المراجعة  مهنة  مجال  في  جماعي  بشكل 

للخدمات المناسبة ألصحاب المصلحة. 
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- اليوم الثالث:

مفهوم العملية التجارية وتطوير برنامج التدقيق

فهم العملية  •
إجراء مقابالت عملية  •

تحديد مخاطر العملية وضوابطها  •
)RACM( تطوير المخاطر والسيطرة على مصفوفتها  •

البرنامج والغاية من التدقيق   •
عواقب برامج المراجعة غير مكتملة.  •

المتطلبات الرئيسية إلدراجها في برنامج التدقيق.  •
اختبار والسيطرة في التصميم مقابل فعالية التشغيل  •

- اليوم الرابع:

تطبيق برنامج المراجعة
قم بإجراء االختبار للعملية المعينة.  •

اختيار عينة  •
لماذا من الضروري إجراء اختبارات وتحليالت مفصلة؟.  •

موصفات عناصر ورقة العمل الفعالة.  •
حدد متى يجب استخدام تحليل البيانات.  •

تنفيذ برنامج تدقيق، بما في ذلك تطوير وتوثيق أوراق  •
         القضايا.

إبالغ النتائج بشكل فعال إلدارة التدقيق.  •

وضع تقرير التدقيق الداخلي وتنظيم الجلسة الختامية

إعداد نتائج المراجعة الداخلية.  •
فهم كيف يتم الحصول على التعليقات  •

إجراء الجلسة الختامية  •
تنفيذ إجراءات إغالق ملف المراجعة.  •

فن كتابة التقارير  •
إيصال الرسالة الصحيحة  •

كتابة تقرير لجنة المراجعة  •
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Mohamad is a Certified Internal Auditor with 
experience in Internal Audit, Risk Management, 
Compliance & AML and Corporate Governance. 
He is currently the president of the Association 
of Certified Fraud Examiners )Lebanon Chapter) 
and is a former governor of the Institute of 
Internal Auditors )IIA) Lebanon Chapter. 
Mohamad previously worked with both Deloitte 
Enterprise Risk Services )ERS) in the Middle 
East and Ernst & Young Business Risk Services 
)BRS) in Doha, Qatar. 
He is also a professional trainer and speaker 
on matters related to Compliance, AML,  
Governance, Fraud, Risk and Internal Audit. 

 مدقق داخلي معتمد من ذوي الخبرة في المراجعة الداخلية وإدارة 
المخاطر واالمتثال ومكافحة غسل األموال وحوكمة الشركات. 

رئيس جمعية ACFE )فرع لبنان(، ومحافظ سابق لمعهد المدققين 
الداخليين )IIA( فرع لبنان. 

 Deloitte Enterprise Risk( سابقاً، شغل مع كل من شركة
 Ernst &وشركة األوسط  الشرق  في   Services )ERS
Young Business Risk Services )BRS( في الدوحة، 

قطر.
مدرب ومتحدث معتمد في المواضيع المتعلقة باالمتثال، ومكافحة 
غسل األموال، والحوكمة، واالحتيال، والمخاطر والتدقيق الداخلي.

األستاذ محمد قيسي
رئيس إدارة التدقيق الداخلي

في بنك مصر لبنان في بيروت، لبنان.

Mr. Mohamad Kaissi 
Head of Internal Audit at Banque Misr Liban 
)BML) in Beirut, Lebanon.

Speaker
المحاضر
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BACKGROUND 

This course focuses on the new trends in the internal 
audit landscape, shedding light on the new emerging 
technologies and how they are impacting the role of 
internal audit both on an assurance and consultancy 
level. 
The course focuses on the key challenges facing 
the profession in a Post Covid-19 era with a specific 
focus on new Internal Audit approaches such as Agile 
Auditing. The program also addresses the Internal 
Audit Methodology customized to the uncertain times 
which many organizations are going through. 
On a soft skills level, the course address the key 
successful attributes that internal audit practitioners 
need to obtain and further focuses on the skillsets 
required to be acquired collectively on behalf of 
the internal audit function to ensure it adequately 
services its stakeholders. 

OBJECTIVES

• Identify challenges facing the internal audit profession in 
a post Covid-19 era.
• Provide practitioners with a high-level overview about 
agile auditing. 
•  Provide an overview of the International Professional 
Practices Framework )IPPF).
• Address key topics regarding the importance of soft 
skills in the internal audit profession. 
• Provide an overview of the Internal Audit Methodology 
with specific examples on further practical enhancements 
that can be adopted by practitioners. 
• Address key challenges faced by practitioners as it 
relates to report writing. 

WHO SHOULD ATTEND?

• Managers and employees of audit departments 
and internal control.

• Managers and employees of financial 
departments.
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MAIN TOPICS:

     Day I: 

Recent Trends
• Internal Audit & Artificial Intelligence 
• Agile Auditing
• Data analytics to add value
• Internal Audit & Working from Home 
• The evolving nature of the Internal Audit 

Profession 
• Auditing Governance, Strategy & Culture - The 

cornerstone of value add 
• Internal Audit Positioning in the GRC Landscape
• Personal Traits of a Successful Internal Auditor 
• The consultancy landscape 
• The role of Internal Audit in Fraud Detection & 

Investigation 
• Internal Audit & Compliance 
• Engaging the Board Audit Committee through 

effective reporting

The International Professional Practices 
Framework (IPPF(
• Code of Ethics 
• Attribute Standards 
• Performance Standards 
• Assurance & Consulting Services
• Implementation Standards 
• Practice Advisories 

   Day 2: 

Leading the Internal Audit Team 
• Leadership Skills 
• Handling difficult auditees 
• Managing strategic conflicts with Key 

Stakeholders 
• Recruiting the right auditors
• Internal Auditors & the need for Strong 

Presentation Skills 
• Winning the closing meeting!

The Internal Audit Methodology 
• Key concepts and elements of internal audit.
• High-level risk management concepts.
• Key objectives of internal control.
• Components of the COSO Framework.
• Role of Internal Audit in Corporate Governance.
• 
Risk Assessment & Internal Audit Planning
• Risk Assessment & Internal Audit Planning in a 

Dynamic Environment
• Objectives of the risk assessment process.
• Different types of risk assessment 

methodologies.
• The objective of internal audit planning.
• Resource allocation



     Day 3: 

Business Process Understanding & 
Development of Audit Program
• Understanding the Process
• Conducting Process Interviews
• Identification of process risks and controls
• Developing the Risk & Control Matrix )RACM)
• The Audit program and its purpose.
• Consequences of incomplete audit programs.
• Key requirements to be included in an audit 

program.
• Testing control design versus operating 

effectiveness

   Day 4: 

Executing the Audit Program
• Perform testing for the assigned process.
• Sample selection 
• Why is detailed testing and analysis necessary?
• Describe the elements of an effective work 

paper.
• Identify when data analysis should be used.
• Execute an audit program, including the 

development and documentation of issue 
sheets.

• Effectively communicate findings to Audit 
Management. 

Developing the Internal Audit Report and 
Conducting the Closing Meeting
• Prepare an Internal Audit finding.
• Understand how feedback is obtained 
• Conduct the Closing Meeting
• Perform audit file closure procedures.
• The art of report writing 
• Delivering the right message 
• Writing the audit committee report
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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

PARTICIPATION FEES:  350$

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

 وقدره 2500 دوالر أميركي فقط.

#unionofarabbanks

Follow us on social medias

www.uabonline.org
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