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 :المؤهالت العلمية 

 .2006ببريطانيا University of Surreyالدكتوراه في المحاسبة من جامعة سري -

 .1993من الواليات المتحدة االمريكية  CPAمحاسب قانوني معتمد -

 .1992الماجستير في ادارة األعمال من جامعة البحرين -

 .1985البكالوريوس في المحاسبة من جامعة البحرين -

 

 :الخبرة العملية

عضو مجلس ادارة ورئيس لجنة ا، رئيس مجلس ادارة شركة انفستريد، رئيس مجلس ادارة جمعية المدققين الداخليين البحرينية، عضو لجنة التدقيق بشركة ألمنيوم البحرين ألب

، وكيل ديوان الرقابة المالية (2015-2014)،أستاذ مساعد بكلية ادارة االعمال قسم المحاسبة بجامعة البحرين  ( 2018-2014)التدقيق بشركة البحرين لالتصاالت بتلكو 

، (2002-1995)مدير ادارة الرقابة المالية بوزارة المالية  واالقتصاد الوطني( / 2005-2003)، الوكيل المساعد للرقابة النظامية  بديوان الرقابة المالية ( 2005-2013)

 (.2002)مدير أول بشركة ارنست ويونغ 
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 التطور التاريخي
 لمهنة التدقيق الداخلي  



 هرم مازلو لالحتياجات
Maslow's Hierarchy of Needs 



 مستشار

 موثوق به
Trusted Advisor 

 منشأ البصيرة

Insight Generator 

 مقدم المقترحات لحل المشاكل

Problem Solver 

 مزود الضمان

Assurance Provider 

 

 التدقيق الداخلي 
 في القطاع الخاص

   align expectationsالتوافق مع التوقعات•

  build capabilities بناء القدرات•

 concentrate on quality التركيز على الجودة•

  add value اضافة قيمة•



 إستشراق

 المستقبل

 تعزيز االقتصاد والكفاءة

والفاعلية والبيئة   

 تعزيز الشفافية 

 والتأكيد على المساءلة

 محاربة الفساد

 

 التدقيق الداخلي 
 في القطاع العام

 :إحداث فارق في حياة المواطنين والمقيمين في البلد

 بناء القدرات•

 التأكيد على قوة ارتباطها  بأصحاب المصلحة•

  أن تكون مؤسسة يحتذى بها في جميع الجوانب•
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 مراحل نضج وظيفة التدقيق الداخلي

 النظرة المستقبلية

 قدرة

 أكثر

 نظرة

 أوسع
 نظرة

 ضيقة

 قدرة

 أقل

 القدرة

 على

 التأثير

صائد 

 لألخطاء

حارس لالصول 

التدقيق على العمليات 

تدقيق مبني على المخاطر 

تدقيق مبني على إضافة قيمة 



 نظرية الوكالة
Agency Theory 
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 نظرية 

 الوكالة

 التعريف

 المحدود

 أو الضيق للنظرية

Shareholders  view 

المساهمينرأي اونظرة   



 نظرية الوكالة
Agency Theory 
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 نظرية 

 الوكالة

 التعريف

 األوسع

 للنظرية

Stakeholders  view 

أصحاب المصالحرأي اونظرة   
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 تجربتي الشخصية بالنسبة لمهنة التدقيق الداخلي
My Own Experience 

1980-1985   UOB 

 
1985- 1987  Peat Marwick Int. 
 
1988-2001   Ministry of Finance-Audit Directorate 
2002-            Ernst & Young 

 
2003-2013   National Audit Office 

 
2014-2015   UOB- Assistant Professor (Accounting College.) 
 
2014- 2018 Batelco Group - Board Member & Chairman of Audit Committee 
 
2020s  Alba Member of AC / InvesTrade Company - Chairman 



 ...رئيس التدقيق الداخلي 
 مستشار موثوق به
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 جوهر الثقة 

The Essence of Trust 
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 اقناع أصحاب المصالح بأنك جدير بالثقة ويمكنهم
 .االعتماد عليك

 

 التحلي بالصفات التي تجعلك تفوز بثقة اصحاب
 .المصالح

 

 رئيس التدقيق الجيد يكسب الثقة سواء كان يقوم

 بمهام التأكيدات
  assurance or adviceاو االستشارات  

 



 
 صفات رئيس التدقيق الداخلي المتميز

The attributes of outstanding CAE 
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 :باالمكان توزيع هذه الصفات الى ثالث مجموعات
 

 .الصفات الشخصية:  أوال

 

 .الصفات المتعلقة بالعالقات: ثانيا

 
 .الصفات المهنية: ثالثا



 
 الصفات الشخصية: أوال

Personal attributes 
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 االلتزام باخالقيات المهنة. 
 التركيز على الحصيلة وليست النتيجةoutcome vs. output 

 فضولي فكرياintellectually curious 

  يحصل على المصداقية من خالل التمتع بعقل منفتح على جميع

االحتماالت والمرونة في التعامل مع المالحظات والتصرف 

 .بمسؤولية
 تجنب المواقف التي تعيق الحصول على الثقة مثل: 

  االسهاب في الحديث عن الماضي 

اعطاء توصيات قصيرة النظر 

عدم مشاركة الجهة عند اعداد وصياغة التوصيات 

 

 



 SmarTeam Consultancy 15سمارتيم لالستشارات                               

 قصة حقيقية
Real life story 



 
 الصفات المتعلقة بالعالقات: ثانيا

Relational attributes 
 

 :الدايناميكيالتواصل ( 1
   التشاور وتبادل اآلراء يفوق أهمية من التواصل الفني 

استخدام النغمة المناسبة عند التواصل مع اآلخرين 

التأكد من صحة المالحظات قبل كتابة التوصيات 

 المستفزةتجنب استخدام الصياغات او الكلمات 

 مع أصحاب المصالحتكوين عالقات ( 2

 

 بناء فرق العمل وتشجيع العمل الجماعي( 3
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 مشاهدة فيلم حول أهمية العمل الجماعي

Teamwork 

 

 قصة األرنب والسلحفاة ؟   

 

2-Teamwork.mp4


 
 الصفات المهنية: ثالثا

Professional attributes 
 

 المفكرين النقديينcritical thinkers 
   إستخدام التفكير المنطقي وليس العاطفة لتقييم

 المعلومات واختيار البدائل 

 فضولي في تجميع المعلومات واستخراج النتائج

 المنطقية منها

 الشك المهني 

 
 الخبرة العملية والفنية 
التدريب والتطوير المهني المستمر 

 التعلم ليس له حدود او سن 
التدوير في المهام والوظيفة 

التفكير االبداعي/ التفكير خارج الصندوق 



 القدرة على التفكير االبداعي

 تجنب إتباع االساليب التقليدية من قبل
..رئيس التدقيق الداخلي   

 
 ”التفكير خارج الصندوق“







 أين الديناصور في الصورة ؟





 يعتقد بأنه يعلم الشيءمنا الكثير 
 ....ولكنه في الواقع يجهله 

 
 
 

 (نموذجية)رسم دراجة هوائية تقليدية 
Standard/Traditional Bicycle 

 
 
 
 
 



 قصة الفقير مع الملك       

The King and the Poor Man Story 
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 /  للتواصل مع المحاضر

 :الدكتور احمد ابراهيم البلوشي

 
 0097332323322:    هاتف

 
 dr._ahmed_albalooshi:   االنستغرام

 
   albalooshi.bh@gmail.com :البريد االلكتروني

 SmarTeam Consultancyسمارتيم لالستشارات                               

شكراً جزيالً    


