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الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه اجمعني . . وبعد :

اكتســبت املراجعــة الداخليــة يف الســنوات األخــرة أهميــة متزايــدة يف اململكــة العربيــة الســعودية 

باعتبارهــا أداة هامــة مــن أدوات الرقابــة عــىل األداء ودعــم جهــود اإلصــالح اإلداري و االقتصــادي .

ــخ  ــم )235( وتاري ــر رق ــوزراء املوق ــس ال ــرار مجل ــة ق ــن الدول ــد م ــامم املتزاي ــذا االهت ــس ه وعك

ــاز  ــة يف كل جه ــة الداخلي ــدة للمراجع ــيس وح ــة ) بتأس ــه الثاني ــايض يف فقرت 1425/8/20هـــ والق

حكومــي يرتبــط رئيســها باملســؤول األول يف الجهــة ( ، وكذلــك قــرار مجلــس الــوزراء املوقــر رقــم 

)129( وتاريــخ 1428/4/6هـــ القــايض باملوافقــة عــىل الالئحــة املوحــدة لوحــدات املراجعــة الداخليــة 

ــة . ــة واملؤسســات العام ــزة الحكومي يف األجه

واميانــاً مــن جامعــة املجمعــة بأهميــة ذلــك فقــد كانــت مــن أوائــل الجامعــات والجهــات الحكوميــة 

ــتمر يف  ــر املس ــة التطوي ــة ، وادراكاً ألهمي ــة الداخلي ــل إدارة املراجع ــاء وتفعي ــادرت بإنش ــي ب الت

األســاليب الرقابيــة ومســايرة االتجاهــات الحديثــة يف الرقابــة الحكوميــة وحرصــاً عــىل القيــام مبهــام 

مراجعــة األداء مبهنيــة عاليــة وكفــاءة تحقــق الغــرض املنشــود منهــا فقــد قــام الزمــالء مشــكورين 

يف إدارة املراجعــة الداخليــة بإعــداد دليــل اسرتشــادي ملراجعــة األداء ليكــون مرجعــاً هامــاً يســهل 

مامرســة هــذا االختصــاص ومســاعداً يف تنفيــذ مهــام مراجعــة األداء .

وتأمــل اإلدارة ان يســهم هــذا الدليــل يف تعزيــز فاعليــة أعــامل مراجعــة األداء وكذلــك يف رفــع كفــاءة 

منســوبيها وإنجــاز املهــام املنوطــة بهــا بكفــاءة ومهنيــة عالية.

مديــر جامعــة املجمعة

د. خالد بن سعد املقرن

والله ويل التوفيق   ،،،
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تنفيــذاً لقــرار مجلــس الــوزراء املوقــر رقــم )235( وتاريــخ 1425/8/20هـــ القايض بتأســيس وحدات 

ــخ  ــم )129( وتاري ــر رق ــوزراء املوق ــس ال ــرار مجل ــة، وق ــزة الحكومي ــة يف األجه ــة الداخلي املراجع

1428/4/6هـــ املتضمــن املوافقــة عــىل الالئحــة املوحــدة لوحــدات املراجعــة الداخليــة يف األجهــزة 

الحكوميــة واملؤسســات العامــة، صــدر قــرار معــايل مديــر الجامعــة الدكتــور/ خالــد بن ســعد املقرن 

رقــم1255 وتاريــخ 1433/4/21هـــ القــايض بإنشــاء وتفعيــل إدارة املراجعــة الداخليــة بالجامعــة.

وتعــد إدارة املراجعــة الداخليــة مــن اإلدارات الهامــة والتــي تقــوم بوظيفتهــا املســتقلة واملوضوعية 

لفحــص وتقويــم أداء الوحــدات اإلداريــة ومســاعدتها عــىل تحقيــق أهدافهــا وحاميــة أصولهــا مــن 

خــالل املســاعدة عــىل تحســني فاعليــة إدارة املخاطــر والرقابــة والحوكمــة املؤسســية، ومســاعدة 

املســؤولني عــىل كافــة مســتوياتهم يف تنفيــذ مســؤولياتهم بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة والفاعليــة.

ــرى  ــة األخ ــع اإلدارات الرقابي ــق م ــكل متس ــة بش ــة يف الجامع ــة الداخلي ــل إدارة املراجع وتعم

ــة يف  ــرب األداة الفاعل ــا فهــي تعت ــل له ــة األمــوال العامــة واملــوارد وضــامن االســتخدام األمث لحامي

ــة. ــة املوضوع ــات اإلداري ــزام بالسياس ــامن االلت ــاءة األداء وض ــع كف ــات ورف ــر السياس تطوي

ــاًل  ــون دلي ــل ليك ــداد هــذا الدلي ــة بإع ــة بالجامع ــة الداخلي ــت إدارة املراجع ــك قام ويف ســبيل ذل

اسرتشــادياً ملراجعــة األداء وتطبيقــه عنــد تنفيــذ اإلدارة ملهــام مراجعــة األداء وفقــاً لالئحــة املوحدة 

لوحــدات املراجعــة الداخليــة يف األجهــزة الحكوميــة واملؤسســات العامــة واملعايــر الدوليــة 

لألجهــزة العليــا للرقابــة املاليــة واملحاســبية الصــادرة عــن منظمــة اإلنتوســاي ومعايــر املراجعــة 

ــة،  ــايب يف الجامع ــل الرق ــر العم ــدف تطوي ــة به ــة العام ــوان املراقب ــن دي ــادرة م ــة الص الحكومي

ــة األداء. ــام مراجع ــذ مه ــح إجــراءات تنفي وتوضي

آملــني أن يكــون هــذا الدليــل مرجعــاً قيــامً للمهتمــني وملــامريس املراجعــة الداخليــة مــن داخــل 

ــا . الجامعــة وخارجه

المقدمة 

جامعـــــة املجمعـــــة

إدارة املراجعة الداخلية

والله املوفق واملستعان ،،،
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النشأة:

تعترب جامعة املجمعة إحدى جامعات اململكة العربية السعودية، وتم إنشاء هذه الجامعة 

بناء عىل موافقة خادم الحرمني الرشيفني امللك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيس 

مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العايل رحمه الله ـ وذلك بتاريخ 3 رمضان 1430هـ 

املوافق 24 أغسطس 2009م.

رؤية الجامعة:

)) أن تكون جامعة املجمعة بيئة أكادميية عالية الجودة لتهيئة مستقبل منافس لخريجيها 

يحقق أهداف التنمية املستدامة ((

رسالة الجامعة: 

) تقدم جامعة املجمعة خدمات تعليمية وبحثية متطورة من خالل منظومة أكادميية قادرة 

عىل املنافسة يف إطار من املسؤولية املهنية والرشاكة املجتمعية الفاعلة (

قيم الجامعة: 

اإلتقان والجودة - العمل بروح الفريق - األصالة - اإلبداع - العدالة - املبادرة.

جامعة المجمعة
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إدارة المراجعة الداخلية
بالجامعة

تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، مبا يف ذلك الجهاز املحاسبي، للتحقق من سالمتها ومالءمتها، 

وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقرتاح الوسائل واإلجراءات الالزمة لعالجها، مبا يكفل 

حامية أموال الجامعة وممتلكاتها من اإلخالل أو الضياع أو التالعب ونحو ذلك.

االختصاص العام

االرتباط التنظيمي

ترتبط إدارة املراجعة الداخلية مبعايل مدير الجامعة.
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1 - التأكد من التزام الجامعة باألنظمة واللوائح والتعليامت واإلجراءات املالية، والتحقق من 

كفايتها ومالءمتها.

2 - تقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية للجامعة من حيث وضوح السلطات واملسؤوليات، 

وفصل االختصاصات املتعارضة، وغر ذلك من الجوانب التنظيمية.

3 - تقويم مستوى إنجاز األهداف املوضوعة، وتحليل أسباب االختالف إن وجد.

4 - تحديد مواطن سوء استخدام الجهة ملواردها املادية والبرشية، وتقديم ما ميكن الجامعة 

من معالجتها وتالفيها مستقبالً.

5 - فحص املستندات الخاصة باملرصوفات، واإليرادات بعد إمتامها للتأكد من كونها صحيحة 

ونظامية.

6 - فحص السجالت املحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها، وسالمة التوجيه املحاسبي.

7 - مراجعة العقود، واالتفاقيات املربمة التي تكون الجامعة طرفاً فيها للتأكد من مدى التقيد 

بها.

8 - مراجعة أعامل الصناديق وفحص دفاترها وسجالتها ومستنداتها، والتحقق من أن الجرد قد 

تم وفقاً للقواعد واإلجراءات املقررة.

9 - مراجعة أعامل املستودعات وفحص دفاترها وسجالتها ومستنداتها، والتحقق من أن الجرد 

والتقويم وأساليب التخزين قد متت وفقاً للقواعد واإلجراءات املقررة.

االختصاصات 
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10 - مراجعة التقارير املالية، والحسابات الختامية التي تعدها الجامعة، والتأكد

 من دقتها، ومدى موافقتها لألنظمة واللوائح والتعليامت والسياسات التي تطبقها الجامعة.

11 - تقديم املشورة عند بحث مرشوع املوازنة التقديرية للجامعة.

12 - القيام باألعامل التي يكلفها بها معايل مدير الجامعة، وذلك يف مجال اختصاصاتها املشار 

إليها.
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 الفصل األول
 التعريف بالدليل ومراجعة األداء 

أهداف الدليل  

كيفية استخدام الدليل 

تعريف مراجعة األداء

أهداف مراجعة األداء

نطاق مراجعة األداء

مخاطر مراجعة األداء 

محتويات الفصل
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أهداف الدليل

كيفية استخدام الدليل

يهدف هذا الدليل إىل ما ييل:

1 - تنظيم إجراءات العمل وتوحيد املناهج املتبعة يف مجال مراجعة األداء.

2 - تطوير كفاءة وفعالية أعامل املراجعة من حيث التوجيه نحو االستخدام األفضل 

لإلمكانيات واملوارد املتاحة لتنفيذ املراجعة وفق أفضل األساليب وأنسب الطرق مبا يضمن 

تحقيق الفعالية املطلوبة لنتائج مراجعة األداء.

3 - تشكيل أداة تدريب عملية للمراجعني سواًء كانوا حديثي العهد مبجال املراجعة أو مبجال 

مراجعة األداء.

4 - تسهيل إدارة ومتابعة سر مهامت املراجعة عن طريق تحديد إجراءات العمل الواجب 

اتباعها يف كل مرحلة من مراحل سر مهامت العمل مبا ميكن من مراجعة األساليب املتبعة 

وتصحيح االنحرافات املحتملة يف تنفيذ املهامت.

5 - املساعدة عىل تقييم األداء املهني لفرق املراجعة باعتبار الدليل منهجية عمل منوذجية 

ميكن اعتامدها كمرجع يف تقييم أساليب املراجعة املتبعة عىل أرض الواقع.

6 - املساعدة عىل تحديد األدوار وتوزيع املسؤوليات داخل فرق املراجعة ملا يوفره الدليل من 

معلومات حول املتطلبات والضوابط املهنية التي ينبغي عىل املراجعني االلتزام بها كل حسب 

مستوى مؤهالته وخربته وصالحياته.

هذا الدليل االسرتشادي موجه ملوظفي إدارة املراجعة الداخلية املامرسني ملهام املراجعة وهو 

يتضمن مجموعة من املبادئ األساسية والتعليامت والتوجيهات املهنية التي تهدف إىل مساعدة 

القامئني بأعامل مراجعة األداء عىل تنفيذ مهامتهم وفق أفضل األساليب واملامرسات.
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تعريف مراجعة األداء 

مراجعة األداء هي أسلوب املراجعة الذي ميكن الحكم من خالله عىل أن النتائج املحققة 

بالجهة الخاضعة للمراجعة قد جاءت يف ضوء استخدام مبادئ االقتصاد )Economy( والكفاءة 

)Efficiency( والفعالية )Effectiveness( ووفقاً لألهداف املرسومة مقدماً مع التعرف عىل 

االنحرافات التي ظهرت عند التنفيذ واألسباب التي أدت إليها وذلك لتحديد املسؤولية اإلدارية 

من جهة ورسم السياسات املستقبلية السليمة من جهة أخرى وهذا املفهوم يتوافق مع ما ذهبت 

إليه اإلنتوساي )املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واملحاسبة( بأن مراجعة األداء هي )) فحص 

مستقل لكفاءة وفعالية الربامج أو املشاريع أو املنظامت الحكومية مع األخذ يف االعتبار عنرص 

اإلقتصاد بهدف تخفيض التكاليف وزيادة فرص التحسني (( وتعرّف مفاهيم االقتصاد والكفاءة 

والفعالية بشكل عام كالتايل:

1 - االقتصاد: هي تقليل تكلفة املصادر املستخدمة يف العمل املنجز مع مراعاة الوقت والنوعية 

والكميات املناسبة يف اإلنجاز.

2 - الكفــاءة: هي القدرة عىل االستغالل األمثل للموارد املتاحة من خالل ترشيد العالقة بني 

املخرجات واملوارد التي استخدمت من أجل إنتاجها.

3 - الفعالية: هي مدى جدوى السياسات والربامج املطبقة أو املزمع تطبيقها لتحقيق األهداف 

املرسومة وذلك مبقارنة األثر املرجو مع األثر الفعيل لعمل معني.

وهناك ارتباط وتكامل وثيق بني مفاهيم االقتصاد والكفاءة والفعالية حيث أن إنجاز األعامل أو 

تقديم الخدمات بأقل تكلفة ممكنة ويف الوقت املناسب والكمية املناسبة ال يحقق الفائدة املرجوة 

ما مل تتوفر الكفاءة يف استخدام املوارد إلنجاز الخدمات أو مامرسة األنشطة كام أن االهتامم 

بتحقيق األهداف العامة للخدمة أو النشاط مبعنى تحقيق الفعالية مع إهامل مفهومي االقتصاد يف 

الحصول عىل املوارد والكفاءة يف استخدامها ال يحقق الفائدة املرجوة ألن تحقيق النشاط ألهدافه 

دون األخذ يف الحسبان تكلفة هذه األهداف ميكن أن يؤدي إىل تحقيقها باستخدام موارد غر 

محدودة.
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أهداف مراجعة األداء

نطاق مراجعة األداء

تهدف مراجعة األداء إىل تحقيق ما ييل:

1 - الرفع لإلدارة العليا بنتائج أعامل املراجعة ملساعدتها عىل مامرسة صالحياتها والقدرة عىل 

اتخاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب.

2 - التوصية للجهات والوحدات محل املراجعة نحو تطوير أدائها وترشيد استخدام مواردها 

وتحسني طرق إدارتها لتحقيق أهدافها.

3 - التحقق من التقيد باألنظمة واللوائح والتعليامت وكفايتها مبا يؤدي إىل االستغالل األمثل 

للموارد املتاحة.

4 - سالمة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.

5 - حامية األموال واملمتلكات العامة والحد من وقوع الغش واألخطاء واكتشافها.

إن تحقيق هذه األهداف يتطلب من مراجعة األداء أن تكون واسعة النطاق بقدر يتيح املراجعة 

عىل املجاالت التالية:

1- مراجعة اقتصاد األنشطة اإلدارية حسب مبادئ ومامرسات اإلدارة.

2 - مراجعة كفاءة استخدام املوارد البرشية واملالية واملوارد األخرى مبا يف ذلك فحص نظام 

املعلومات ومقاييس األداء ومراجعة الرتتيبات واإلجراءات املتبعة من قبل الجهات الخاضعة 

للمراجعة بغرض معالجة نقاط الضعف فيها.

3 - مراجعة فعالية األداء املتعلق مبدى وجود أهداف ومؤرشات أداء كافية ومالمئة.

4 - مدى تحقيق هذه األهداف ومقارنة اآلثار الفعلية لألنشطة املنجزة باآلثار املتوقعة منها.

إن اتساع هذا النطاق يستلزم اإلشارة إىل أن نطاق مراجعة األداء يتجاوز نطاق أنواع املراجعة 

التقليدية األخرى مثل املراجعة املالية وتتكامل معها.
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إن بذل العناية املهنية املطلوبة يف مهامت املراجعة التي يسعى هذا الدليل لوصفها تستدعي اتخاذ 

كل االحتياطات الكفيلة بتخطي التعقيدات العملية التي ميكن أن تعرتض أعامل تنفيذ املهامت 

وتقليص املخاطر التي تحيط بها إىل أدىن حد ممكن وذلك من خالل اإلملام باملخاطر املتعلقة 

باإلطار العام ملهامت املراجعة وكذلك املخاطر املتصلة بتنفيذها.

مخاطر مراجعة األداء
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 الفصل الثاني
التخطيط السنوي إلدارة المراجعة الداخلية 

التخطيط

 مهام المراجعة المقترحة 

المسح المبدئي لمهام المراجعة المقترح 

إعتماد الخطة السنوية 

المخاطر المتعلقة بالتخطيط السنوي 

محتويات الفصل
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التخطيط 

مهام المراجعة المقترحة

يندرج تخطيط مهامت مراجعة األداء يف إطار تخطيط اسرتاتيجي يتضمن أساساً التوجيهات 

املستقبلية املزمع اتباعها يف اختيار مهامت مراجعة األداء عىل األمدين املتوسط والبعيد.

يف هذا اإلطار ينبغي أن تخضع منهجية اختيار مهامت املراجعة بشكل عام إىل التوجيهات 

االسرتاتيجية إلدارة املراجعة الداخلية وما يوجه به معايل مدير الجامعة والتي تقتيض تركيز االهتامم 

عىل املسائل والقضايا الراهنة واملستقبلية.

يف هذا السياق تشكل قاعدة بيانات مواضيع املراجعة املقرتحة ذات الصلة بهذه املسائل مصدراً 

مهامً وحلقة وصل أساسية بني التخطيط االسرتاتيجي والتخطيط السنوي بشكل يجعل من 

اهتاممات إدارة املراجعة الداخلية مواكبة لتطلعات اإلدارة العليا بالجامعة.

يتم الرشوع يف آخر كل سنة مالية بجمع املقرتحات حول مهام املراجعة الجديدة املزمع 

تنفيذها يف السنة املالية التالية وعادة ما تكون املقرتحات نابعة أساساً من املصادر التالية:

1 - توجيهات اإلدارة العليا بالجامعة.

2 - مقرتحات موجهة إلدارة املراجعة الداخلية.

3 - املسائل واملواضيع الجديدة ذات التأثر عىل مستوى الجامعة.

4 - مهام املراجعة التي تم تنفيذها يف السابق سواًء كانت مراجعة مالية أو مراجعة أداء 

والتي أشارت إىل وجود مواضيع ومسائل تستوجب تخصيص مهام مراجعة أداء خاصة بها.

5 - مقرتحات موظفي إدارة املراجعة الداخلية.
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المسح المبدئي لمهام المراجعة المقترحة 

يبدأ املسح األويل ملهام املراجعة املقرتحة بالرشوع يف تجميع املعلومات األولية عن املوضوع أو 

الجهة املقرتحة للمراجعة من مختلف املصادر املتاحة كام ميكن طلب معلومات توضيحية من 

الجهة املعنية نفسها حتى يتم التأكد من جدوى تنفيذ املهمة.

ويكون اختيار املهام وفقاً لألسس التالية:

1 - التأثري العام املتوقع ملراجعة األداء

هي االنعكاسات املنتظرة من عمل املراجعة عىل أداء الجهة املقرتحة مثل تخفيض التكاليف أو 

استخدام املوارد واإلمكانيات بطريقة أفضل، تخفيض أو إلغاء االزدواجية يف الجهود، زيادة التنسيق 

يف الجهود لتخفيض التكاليف، توضيح أهداف الجهات وسياساتها، تحقيق األهداف بطريقة أفضل 

عرب تغير طبيعة املخرجات وتطوير األهداف، تقليل قوائم االنتظار وغرها من التأثرات.

2 - األهمية املالية

مبعنى أنه كلام زاد حجم األموال املتعامل معها يف الجهة املقرتحة كلام زادت األولوية الختيار مهمة 

مراجعة عىل أدائها.

3 - املخاطر اإلدارية

رضورة أن تبدي إدارة املراجعة الداخلية رأيها فيام إذا كانت الجهات مقرصة يف أداء واجباتها من 

ناحية الفعالية والكفاءة واالقتصاد وهذا االختيار ملهامت املراجعة يتحدد إذا كانت هناك مؤرشات 

سلبية من اإلدارة املستهدفة مثل عدم اتخاذ اإلدارة إجراءات بخصوص مواطن ضعف وتقصر قد 

يتم تحديدها أو ردود فعل سلبية أو عدم تحقيق األهداف املعلنة.

4 - االهتامم العام باملوضوع

بتعلق باهتامم اإلدارة العليا، اإلدارات، املوظفني باملوضوع وعالقة ذلك باألخطار أو عدم االلتزام 

بالقوانني.

5 - تغطية املراجعة

إذا كان املوضوع مل يخضع للمراجعة من قبل تزداد أولوية إدراجه للمراجعة.

ويتم إعداد مقرتح خطة تتضمن املهامت املقرتحة تكون موضوعاتها مستجيبة للمعاير املذكورة 

سلفاً.
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 اعتماد الخطة السنوية

المخاطر المتعلقة بالتخطيط السنوي

ترفع مقرتحات املهام إىل معايل مدير الجامعة للموافقة عليها وبعد اعتامدها يتم إعداد جدول 

زمني لتنفيذ الخطة السنوية يتضمن توزيعاً للمهامت املقررة وتحديد الفرتات الزمنية املتوقعة 

لتنفيذ كل مهمة منها وتوزيع املراجعني عليها وتحديد التواريخ املتوقعة للبدء واالنتهاء منها.

1 - عدم وجود مؤرشات قياس األداء لديها أو عدم تحديد دقيق للمهامت واملسؤوليات 

املوكلة إليها أو عدم وضوح عالقتها ومسؤوليتها تجاه الجهات األخرى.

2 - عدم توفر البيانات واملعلومات املوثوق بها.

3 - عدم التعاون مع موظفي إدارة املراجعة الداخلية.

4 - درجة التعقيد الفني العالية ملوضوع مهمة املراجعة وزيادة صعوبة تحديد نطاق املهمة.

5 - صعوبة عزل تأثرات املسائل األخرى التي تنعكس عىل موضوع مهمة املراجعة وهو ما 

يحد كثراً من فعالية مهامت املراجعة التي تتناول تقييم الربامج واملشاريع.
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 الفصل الثالث
التخطيط السنوي إلدارة المراجعة الداخلية 

تجميع المعلومات حول موضوع المهمة

 فهم األنظمة اإلدارية وفحص اإلجراءات المتبعة في الجهة المراد 

مراجعتها

تحديد المخاطر ومحاور المراجعة 

إعداد خطة وبرنامج المراجعة 

مخاطر مرحلة التخطيط ألعمال المراجعة 

محتويات الفصل
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يعد الخطاب املوجه من مدير إدارة املراجعة الداخلية إىل املسؤول عن الجهة أو الوحدة 

املراد مراجعتها واملتضمن إبالغه اعتزام إدارة املراجعة الداخلية مبهمة املراجعة عىل أداء 

الجهة مبثابة نقطة انطالق مهمة املراجعة.

ويرشع فريق املراجعة يف التحضر املستندي لها، ومتر كل مهمة مراجعة بثالث مراحل 

رئيسية وهي:

1 - التخطيط ملهمة املراجعة.

2 - تنفيذ مهمة املراجعة.

3 - إعداد تقرير املراجعة.

ثم تبدأ مرحلة التخطيط ملهمة املراجعة بأعامل املسح املبديئ للمهمة التي متهد لوضع خطة 

العمل، وتتجزأ مرحلة التخطيط للمهمة عموماً إىل أربع خطوات أساسية وهي:

1 - تجميع املعلومات حول موضوع املهمة والجهة الخاضعة للمراجعة.

2 - فهم األنظمة واإلجراءات املتبعة يف الجهة الخاضعة للمراجعة.

3 - تحديد املخاطر ومحاور املراجعة.

4 - إعداد خطة وبرنامج املراجعة.



 27

 تجميع المعلومات حول موضوع المهمة

يــرشع فريــق املراجعــة قبــل االنتقــال للجهــة الخاضعــة للمراجعــة، يف تجميــع مــا يتوفــر 

لــه مــن معلومــات وبيانــات حــول هــذه الجهــة أو املــرشوع املعنــي باملراجعــة، وتتســم 

ــدر ممكــن مــن  ــة البحــث عــن املعلومــة بالســعي املتواصــل إىل جمــع أكــرب ق منهجي

املعلومــات للحصــول عــىل أوســع نظــرة ممكنــة حــول موضــوع املراجعــة.

وينبغي أن تشتمل املعلومات التي يتم تجميعها عىل ما ييل كحد أدىن:

1 - أهميــة النشــاط أو املــرشوع املعنــي باملراجعــة لــدى الجهــة )أهميــة ماليــة، 

اقتصاديــة، اجتامعيــة، بيئيــة، الــخ(.

2 - الصالحيــات واملســؤوليات يف الجهــة الخاضعــة للمراجعــة ) الهيــكل التنظيمــي 

والوصــف الوظيفــي ( 

3 - أهــداف وبرامــج وسياســات الجهــة محــل املراجعــة والتزاماتهــا الحاليــة واملســتقبلية، 

ــاليبها وإجراءاتها. وأس

4 - املوارد املالية املتعامل معها واملوارد البرشية املوظفة يف مامرسة النشاط.

إن اتســاع نطــاق تجميــع املعلومــات وتنــوع مصادرهــا يختلــف باختــالف معرفــة 

ــات  ــة وخصوصي ــة وكذلــك بطبيع ــة للمراجع ــة الخاضع ــال أو بالجه املراجعــني باملج

موضــوع املراجعــة.

ويكتسب فريق املراجعة هذه املعرفة من خالل عدة أساليب:

- تجميع البيانات واملستندات

تكتســب هــذه العمليــة أهميــة قصــوى بالنســبة لعمليــة املســح املبــديئ وتتــوزع هــذه 

املســتندات عــىل عــدة أصنــاف:

1 - املستندات النظامية

هــي أهــم املســتندات املطلوبــة نظــراً لطبيعتهــا العامــة واإللزاميــة، مثــل الترشيعــات 

املنظمــة واللوائــح التنفيذيــة.
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2 - املستندات املالية واملحاسبية

تعتــرب القوائــم املاليــة املعتمــدة والقيــود املحاســبية املتعلقــة بهــا وكذلــك تقاريــر املراجع 

الخارجــي إن وجــدت مصــدراً أساســياً للمعلومات.

3 - املستندات التنظيمية

يدخــل يف نطــاق هــذا النــوع مــن املســتندات، كل مــا يتعلق بالهيــاكل التنظيميــة للجهات 

واألوصــاف الوظيفيــة إلداراتهــا وموظفيهــا وكيفيــة توزيعهــم عــىل مراكــز العمــل وكذلــك 

أدلــة إجــراءات العمــل وأدلــة مراقبــة الجــودة وأدلــة اســتخدامات األنظمــة اآللية.

4 - املستندات املتعلقة بالتخطيط لألنشطة 

وهــي تتعلــق باألهــداف والخطــط والربامــج االســرتاتيجية والســنوية للجهــة أو للنشــاط 

الخاضــع للمراجعــة.

5 - املستندات املتعلقة بتقييم األنشطة 

مثل تقارير أعامل املسح واستبانات استطالع آراء العمالء أو املستفيدين.

6 - مستندات أخرى ذات العالقة

قــد تتطلــب الطبيعــة الخصوصيــة ملوضــوع املهمــة طلــب مســتندات أو تقاريــر أو بيانات 

خاصــة مــن شــأنها أن تكمــل الوثائــق األخرى.

- إجراء املقابالت مع املسؤولني يف الجهة املراد مراجعتها

يســتند العمــل يف مجــال مراجعــة األداء يف جــزء كبــر منــه عــىل املقابــالت حيــث تجــرى 

أنــواع مختلفــة مــن املقابــالت ويف مراحــل مختلفــة مــن مســار عمليــة املراجعــة، ولكــن 

ــي  ــا والظــروف الت ــالت للتعــرف عــىل الجهــة ومحيطه ــة تخصــص املقاب يف هــذه املرحل

تعمــل فيهــا.

ــة مــع املســؤولني املعنيــني تتضمــن  ــم جلســات حواري ــل املقابــالت أساســاً يف تنظي ومتث

أســئلة وإجابــات يكــون الهــدف منهــا هــو الحصــول عــىل املعلومــات حــول اإلجــراءات 

وأســاليب اإلدارة املتبعــة وظــروف مامرســة املســؤوليات املوكلــة للجهــة الخاضعــة 

ــة.  للمراجع

- التحليل املايل واإلحصايئ 

ــة يف  ــة والجوهري ــائل الهام ــد املس ــىل تحدي ــة ع ــم املالي ــىل القوائ ــول ع ــاعد الحص يس
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ــات  ــن البيان ــتنتاجات م ــان اســتخالص االس ــض األحي ــذر يف بع ــه يتع ــر أن ــة، غ املراجع

ــا  ــل معالجته ــام يجع ــة م ــق املراجع ــر لفري ــي تتوف ــردة الت ــة املج ــة أو اإلحصائي املالي

ــد املســائل الهامــة، ومــن  ــاً لتحدي ــات فيــام بينهــا أمــراً مطلوب وتحليلهــا وإجــراء مقارن

ــايل: ــل امل أهــم أســاليب التحلي

:)Ratio Analysis( 1 - تحليل النسب املالية

عبارة عن تحليل عالقات بني عنارص مختلفة يف الحسابات الختامية.

)Trend Analysis( 2 - تحليل االتجاه

املقارنــة األفقيــة )Horizontal Analysis(: مقارنــة امليزانيــات العموميــة وقوائــم 

الدخــل للجهــة الخاضعــة للمراجعــة بــني فــرتة ماليــة وأخــرى واالستفســار عــن أســباب 

ــدت. ــة، إن وج ــات الجوهري الفروق

ــة،  ــم املالي ــود القوائ ــني بن ــة ب ــة )Vertical Analysis(: دراســة العالق ــة العمودي املقارن

وقيــاس نســبة كل بنــد مــن إجــاميل الفئــة التابــع لهــا.

:)Reasonableness Test( 3 - اختبار املعقولية

يستخدم الحتساب معقولية األرصدة املسجلة بالدفاتر املالية.

:)Regression Analysis( 4 - تحليل االنحدار

يــدرس العالقــة بــني اثنــني أو أكــر مــن املتغــرات )والعالقــة بــني املتغــرات املاليــة وغــر 

املاليــة( ويســاعد املراجعــني يف توقــع النتائــج.

- إجراء الزيارات امليدانية

ــة التعــرف عــىل  ــة مــن الوســائل املســتخدمة الســتكامل عملي ــارات امليداني ــرب الزي تعت

الجهــة املــراد مراجعتهــا، وهــي تســاهم أثنــاء هــذه املرحلــة يف لفــت انتبــاه املراجعــني 

إىل مســائل مل يوفرهــا االطــالع عــىل الوثائــق أو إجــراء املقابــالت مــع املســؤولني .

- فهم بيئة أنظمة الحاسب اآليل 

مــع ازديــاد اســتخدام أنظمــة الحاســب اآليل مــن قبــل الجهــات املــراد مراجعتهــا، أصبــح 

ــي  ــات الت ــات واملعلوم ــة البيان االطــالع عــىل أســاليب اســتخدام هــذه األنظمــة ونوعي

ــديئ ســواًء  ــم املب ــا يف أعــامل الفه ــامد عليه ــي ميكــن االعت ــن األســاليب الت تصدرهــا م
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 فهم األنظمة اإلدارية وفحص اإلجراءات المتبعة في الجهة المراد
مراجعتها

لرســم الــدورات املســتندية وخرائــط تدفــق املعلومــات أو إلجــراء اختبــارات أوليــة عــىل 

أنظمــة الرقابــة الداخليــة.

ومن بني النقاط التي ميكن الرتكيز عليها يف هذا الجانب، ما ييل:

1 - التجهيزات.

2 - الربامج.

3 - املعلومات.

4 - املستخدمون.

5 - بيئة االستخدام.

ويتم الرتكيز عليها من حيث االكتامل والتحديث والصيانة والحامية والتدريب.

ــل  ــن قب ــدة م ــة املعتم ــم األنظم ــاً لفه ــاً كافي ــة وقت ــذه املرحل ــالل ه ــة خ ــق املراجع ــص فري يخص

الجهــة وفحــص إجراءاتهــا ومقارنتهــا مبــا نصــت عليــه األنظمــة واللوائــح الجــاري العمــل بهــا ومبــا 

يتــم تطبيقــه عــىل أرض الواقــع، وينبغــي أن تشــمل هــذه املرحلــة فهــم وتحليــل املســائل الهامــة 

ــة: التالي

1 - تحديد الصالحيات النظامية والوصف الوظيفي.

2 - فهم األنظمة املحاسبية.

3 - تحديد مسار املعلومات اإلدارية والدورات املستندية.

4 - تحديد نقاط القوة والضعف يف أنظمة الرقابة الداخلية.

- تحديد الصالحيات النظامية والوصف الوظيفي

ينبغــي أن يفــيض فحــص األنظمــة واللوائــح التنفيذيــة التــي تــم تجميعهــا إىل فهــم وتحديــد املســائل 

لتالية: ا

1 - حدود مهام ونطاق مسؤوليات الجهة الخاضعة للمراجعة.

2 - عالقــة الجهــة مــع محيطهــا ومســؤوليتها القانونيــة تجــاه الجهــات األخــرى مبــا يف ذلــك الجهــة 
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املســؤولة أمامهــا.

3 - األوصــاف الوظيفيــة للعاملــني يف املجــال الخاضــع للمراجعــة وتوزيــع املســؤوليات ومســتويات 

الصالحيــة فيــام بينهــم.

4 - مقارنة املهام واملسؤوليات املوكلة إىل الجهة مع املهام واملسؤوليات املامرسة يف الواقع.

5 - مقارنــة مهــام ومســؤوليات املوظفــني فيــام بينهــم للوقــوف عــىل وجــود فصــل يف املهــام فيــام 

.)Segregation of Duties( بينهــم

6 - تحديد املعاير الواردة يف األنظمة واللوائح التي لها عالقة بتنظيم األداء يف الجهة.

- فهم األنظمة املحاسبية

ينبغي يف هذه املرحلة فهم النظام املحاسبي املعتمد يف الجهة.

- تحديد مسار املعلومات اإلدارية والدورات املستندية

يلجــأ فريــق املراجعــة يف هــذه املرحلــة إىل التعــرف عــىل مســار املعلومــة اإلداريــة داخــل الجهــة 

املــراد مراجعتهــا ويقــوم بإعــادة رســم الــدورة املســتندية لجوانــب النشــاط املعنــي باملراجعــة، ويتــم 

ذلــك مــن خــالل القيــام مبــا يــيل:

ــتندات املســتخدمة يف  ــق واملس ــة الوثائ ــز ونوعي ــل منج ــد مدخــالت ومخرجــات كل عم 1 - تحدي

ــذه. تنفي

2 - تحديد الجهات املنجزة للعمل والجهات املوجه إليها مخرجات هذا العمل.

3 - تحديد مستويات الصالحية يف التنفيذ واملتابعة واملراجعة واملصادقة عىل العمل.

4 - تحديد املواصفات واملعاير املعتمدة يف تنفيذ كل عمل.

كــام يســاعد طلــب عينــات مــن منــاذج الوثائــق واملســتندات املســتخدمة فعليــاً مــن قبــل الجهــة 

املــراد مراجعتهــا عــىل اســتكامل فهــم طبيعــة النشــاط.

- تحديد نقاط القوة والضعف يف أنظمة الرقابة الداخلية

تعــرف أنظمــة الرقابــة الداخليــة عــىل أنهــا مجموعــة اإلجــراءات التنظيميــة التــي تهــدف إىل ضــامن 

إدارة النشــاط بشــكل ســليم وبأســلوب يحفــظ مــوارده ويكفل اســتخدامها بكفــاءة ويوفــر معلومات 

صحيحــة ومحدثــة عــن النشــاط بشــكل يســاعد عــىل اتخــاذ القــرارات التــي تكفــل تحقيــق أهدافــه 

لية. بفعا

ويعــد فحــص نظــام الرقابــة الداخليــة املرحلــة األساســية األخــرة التــي تلخــص نتائــج جميــع املراحــل 

الســابقة يف عمليــة املســح املبــديئ ملــا يوفــره مــن رأي حول ســالمة واكتــامل أنظمــة الرقابــة الداخلية 
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تحديد المخاطر ومحاور المراجعة

يكون فريق املراجعة بعد أن أتم تحديد نقاط الضعف يف نظام الرقابة الداخلية للجهة قادراً 

عىل تحديد املخاطر التي سيتم عىل أساسها ضبط مجاالت وبنود املراجعة وفقاً ألهداف املراجعة 

األساسية املحددة للمهمة وبحسب طبيعية وخصوصيات النشاط أو املوضوع الخاضع للمراجعة يف 

حد ذاته.

وتحدد هذه املحاور حسب معيارين أساسيني هام:

1 - أهمية احتامالت تحقق املخاطر.

هي مستمدة من النواقص البارزة التي تسنى لفريق املراجعة الوقوف عليها خالل الخطوات 

السابقة وخاصة منها ما يتعلق بفحص أنظمة الرقابة الداخلية والدورات املستندية باإلضافة إىل 

املقابالت والتقارير املختلفة التي تم االطالع عليها، والتي أتاحت له تحديد مناطق الخطر العالية 

التي ينبغي له توجيه االهتامم إليها.

2 - األهمية النسبية لجوانب النشاط املزمع مراجعتها.

تقاس األهمية النسبية لكل مجال من مجاالت النشاط أو املرشوع املراد مراجعته من الناحية املالية 

وهي أهمية تساعد التحاليل املالية املنجزة يف املرحلة السابقة كثراً عىل تحديدها، ولكن هناك 

مؤرشات كمية أخري غر مالية ميكن اعتامدها يف تقدير األهمية النسبية للجوانب املزمع مراجعتها 

مثل عدد العمالء واملستخدمني واملستفيدين أو عدد الطلبات أو حجم الكميات أو املساحات 

وغرها من املؤرشات الكمية األخرى املعتمدة.

ويتم تحديد املجاالت الجديرة باهتامم املراجعة عندما تكون املخاطر عالية واألهمية النسبية 

مرتفعة كام يف الرسم البياين التايل:

ــد نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف يف  ــام بتحدي ــق املراجعــة القي ــك يتوجــب عــىل فري ــة، لذل بالجه

منظومــة الرقابــة الداخليــة للجهــة، مــع الرتكيــز أكــر عــىل نقــاط الضعــف ملــا متثلــه مــن مخاطــر 

ســتمثل الحقــاً محــاور اهتــامم الرقابــة.
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ويسعى فريق املراجعة بعد ذلك إىل تفصيل هذه املجاالت إىل محاور مراجعة فرعية مجزأة 

حسب أهداف املراجعة برتتيب متجانس يتصل بنفس النوع من النشاط أو نفس العنرص من 

املرشوع الخاضع للمراجعة، ضمن برنامج رقابة يتم استعراضه الحقاً.
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- إعداد مرشوع خطة املراجعة

تتضمن خطة املراجعة خالصة ملختلف األعامل التحضرية املنجزة خالل مرحلة الفهم املبديئ وأهم 

االستنتاجات واملالحظات األولية التي توقف عندها فريق املراجعة بخصوص نقاط القوة ونقاط 

الضعف واملخاطر وبنود املراجعة املزمع تركيز عمل املراجعة عليها.

وينبغي أن يتضمن مرشوع خطة املراجعة، العنارص الرئيسية التالية:

 نبذة مخترصة عن الجهة أو النشاط الخاضع للمراجعة 

وهي معلومات تساعد عىل فهم خصوصيات وبيئة الجهة أو النشاط، وميهد لعرض املحاور وبنود 

املراجعة التي سيتم توجيه االهتامم إليها.

 أهداف املراجعة الرئيسية 

يتم يف هذا املجال استعراض أهداف املراجعة التي تم تحديدها سابقاً مبعرفة مدير إدارة املراجعة 

الداخلية.

 نطاق املراجعة

إن تحديد نطاق املراجعة يعترب خطوة أساسية يف خطة املراجعة ويرتكز عليه تصميم جميع 

فحوصات املراجعة ويشمل هذا النطاق:

     األنشطة الفرعية والبنود املراد مراجعتها.

     النطاق الزمني للنشاط املراد مراجعته الذي ستشمله الفحوصات.

     األماكن واملناطق التي ستشملها أعامل املسح امليداين.

ويتعني يف هذا النطاق التطرق إىل أسس ومربرات أساليب اختيار العينات التي سيتم تحديدها يف 

مرحلة تنفيذ الفحوصات.

 منهجية املراجعة

يعرض فريق املراجعة يف هذا الباب الطرق واألساليب التي سيتبعها يف تنفيذه للمهمة حتى يتسنى 

اتخاذ كافة اإلجراءات التمهيدية لتنفيذها يف الوقت املناسب كاالستعانة بآراء الخرباء أو توزيع 

استبيانات عىل الجهات املعنية أو القيام باملعاينات امليدانية.

 مصادر معاير املراجعة 

يتم استعراض املصادر التي أمكن لفريق املراجعة خالل األعامل التمهيدية السابقة استخراج املعاير 

الرقابية منها، ويذكر من بينها ما ييل:

إعداد خطة وبرنامج المراجعة
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       األنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن السلطتني الترشيعية والتنفيذية.

       الخطة االسرتاتيجية للجامعة وما تتضمنه من سياسات وبرامج وأهداف.

       االلتزامات التعاقدية واالتفاقيات تجاه املتعاملني مع الجهة.

       األدلة التنظيمية وأدلة إجراءات وأساليب العمل الخاصة بالجامعة.

       مواصفات مراقبة الجودة.

       معاير التحليل اإلحصايئ.

       توقعات اإلدارة فيام يتعلق بنتائج السياسات واملوازنات التقديرية.

       التوصيات املنبثقة عن أعامل املراجعة السابقة.

       مامرسات ومعاير العمل املتعارف عليها بخصوص األداء األمثل.

       املبادئ واملعاير املطورة من قبل الهيئات املهنية والجمعيات والخرباء والجهات املختصة.

       توقعات العمالء ومعدالت مستوى الرضا لديهم.

       البيانات األساسية ومعدالت األداء التاريخية املنجزة من قبل الجهة.

       معدل ومامرسات األداء للجامعات وللوحدات التي متارس أعامل متشابهة.

       معدالت األداء ألفضل موظف يف الجهة.

 نقاط القوة والضعف األولية التي تم الوقوف عليها

يستحسن أن يتضمن مرشوع خطة املراجعة بيان موجز ألهم نقاط القوة والضعف يف أنظمة الرقابة 

الداخلية التي تسنى الوقوف عليها خالل مرحلة املسح املبديئ وهي تشر إىل مناطق الخطر التي 

تستدعي تصميم أهداف واختبارات تفصيلية يف شأنها.

 الجدول الزمني لتنفيذ مهمة املراجعة

ينبغي عند تقدير الفرتة الزمنية الالزمة لتنفيذ مهمة املراجعة أن يحسن تقدير الوقت الالزم 

للحصول عىل املعلومات والوثائق واملستندات الالزمة لتنفيذ أعامل املراجعة باإلضافة إىل إحكام 

تقدير الوقت الالزم إلمتام تنفيذ جميع األعامل يف الوقت املناسب.

 فريق املراجعة

يتم تحديد أعضاء فريق املراجعة الذين ستعهد لهم مهمة تنفيذ فحوصات املراجعة ويتم مراعاة 

املخاطر التالية عند اختيار الفريق: -

1 - ضعف استقاللية املراجعني.
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2 - عدم حياد املراجعني تجاه الجهة محل املراجعة.

3 - قلة خربة موظفي إدارة املراجعة الداخلية.

4 - نقص عدد املراجعني وعدم استغالل مؤهالتهم ومهاراتهم بصورة سليمة.

5 - عدم مواكبة املراجعني للطرق والوسائل املستحدثة يف مجاالت العمل.

6 - عدم قدرة املراجعني عىل التفاعل الرسيع مع املستجدات الطارئة التي تحدث خالل تنفيذ مهام 

املراجعة.

- تصميم برنامج املراجعة

تعترب مرحلة إعداد برنامج املراجعة املرحلة املفصلية بني التخطيط للمهمة وتنفيذها.

ينبغي أن يكون برنامج املراجعة مبثابة اللوحة القيادية للمهمة ويف شكل خطة عمل تفصيلية تبني 

أعامل املراجعة املزمع القيام بها حسب أهداف الرقابة الفرعية املراد تحقيقها وحسب املعاير 

الواجب اعتامدها ووفقاً لجدول زمني محدد مسبقاً، كام ييل:

1 - تحديد وترتيب أهداف املراجعة التفصيلية

يرشع فريق املراجعة بعد تحديد بنود ومحاور املراجعة الهامة يف وضع قامئة بأهداف املراجعة 

التفصيلية وتكون هذه األهداف موزعة عىل املحاور التي سبق ضبطها، وعادًة ما يكون تحديد 

أهداف املراجعة نابعاً من تساؤالت يطرحها املراجع حول مدى التزام الجهة مببدأ االقتصاد يف 

استغالل املوارد )االقتصاد( واالستخدام األمثل لها )الكفاءة( ومدى تحقيق األهداف التي تم رسمها 

)الفعالية(.

2 - تحديد معاير املراجعة

تعرف معاير املراجعة عىل أنها املقاييس املرجعية والقواعد التي تحدد املامرسة العامة الواجب 

إتباعها داخل أي تنظيم، وتعد املعاير بالنسبة إىل املراجعني أدوات تستخدم للحكم عىل أداء الجهة 

املراد مراجعتها ومعرفة ما إذا كانت املامرسات واألنظمة الخاضعة للمراجعة منجزة وفقاً للمامرسات 

النموذجية أم ال.

إن توفر جملة من الرشوط يف املعاير الرقابية رضوري يك يتسنى تصميم أعامل مراجعة سليمة 

حيث يجب أن تكون صفات املعاير، كام ييل:

عامة 

باعتبار أن املعيار أو املقياس الرقايب هو النموذج األفضل للمامرسة، لذا فإن كل منوذج يجب أن 

يكون بطبعه معروفاً من قبل العامة ومعمامً عىل كافة األطراف حتى يكون مقبوالً وملزماً للجميع.
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موضوعية

يجب عىل املعيار أن يكون مجرداً وخالياً من كل تحيز سواًء من قبل املراجع أو من طرف الجهة 

املصدرة له حتى ميكن بواسطته ضامن استقاللية وحيادية نتيجة عملية املراجعة.

مقبولة 

املعاير املقبولة هي املقاييس التي توافق عليها الجهات الخاضعة للمراجعة والخرباء املستقلون 

وكذلك السلطة الترشيعية والرأي العام.

واقعية

تكون املعاير قابلة للفهم وواضحة املدلول وال تخضع لتفسرات أو تأويالت وتحظى بقبول وموافقة 

الجهة الخاضعة للمراجعة.

 - تحديد فحوصات املراجعة

يرشع املراجع بعد وضع أهداف املراجعة التفصيلية وتحديد املعاير التي سيعتمدها يف تصور 

واستنباط الطرق الكفيلة بتحقيق تلك األهداف ويتطلب ذلك التحديد الدقيق لالختبارات 

والفحوصات التي يتعني القيام بها لدى الجهة املراد مراجعتها للحكم عىل أدائها، ويتطلب ذلك 

تحديد ما ييل:

      أساليب الفحص واملراجعة املناسبة لكل هدف مراجعة.

      نوعية الوثائق واملستندات التي يتعني طلبها لالطالع عليها وفحصها.

      الجهات واإلدارات التي يتعني التعامل معها للقيام بفحوصات رقابية.

      املوظفون واملسؤولون الذين سيتم التعامل معهم كل حسب املسؤولية املوكلة إليه.

      حجم العينات املستندية التي ستشملها أعامل الفحص.

     مواقع الزيارات امليدانية.

د- تحديد نوعية املخاطر املحتملة 

ميثل إدراج املخاطر املحتملة أمام كل هدف مراجعة تفصييل إجراًء تكميلياً يف وثيقة برنامج 

املراجعة من شأنه أن يعطي قيمة أعىل وأهمية أكرب لهدف املراجعة.

هـ- تقدير الفرتة الزمنية واملوارد البرشية والوسائل الالزمة لتنفيذ برنامج املراجعة

ينبغي مراعاة الترصف بشكل مناسب يف املوارد والوسائل املتاحة للمراجع لتنفيذ مهمة املراجعة 

ومن بينها الوقت.
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 مخاطر مرحلة التخطيط ألعمال المراجعة

1 - عدم وضوح أهداف ونطاق مهمة املراجعة.

2 - عدم وجود مسح مبديئ ودراسات مبدئية سابقة لتحديد املهمة ووضع األهداف.

3 - وضــع إطــار زمنــي ال يناســب متطلبــات تنفيــذ أعــامل املراجعــة املربمجــة أو تصميــم أعــامل 

مراجعــة تتطلــب حيــزاً زمنيــاً كبــراً يتجــاوز النطــاق الزمنــي املتــاح لتنفيذهــا.

4 - تخطيط أعامل مراجعة منطية ال تتالءم مع طبيعة وخصوصيات الجهة محل املراجعة.

5 - تخطيط أعامل مراجعة مكلفة مادياً.

6 - تخطيط أعامل مراجعة ذات عالقة مبسائل ضعيفة الخطورة وغر جوهرية.

7 - إغفال برمجة أعامل مراجعة تتعلق مبسائل جوهرية ذات خطورة عالية.

8 - ضعف معاير املراجعة املعتمدة.

9 - عدم توفر الدعم الفني الكايف.

10 - احتواء فريق املراجعة ألعضاء غر مناسبني للمهمة.

11 - عدم توفر الوسائل واملعدات املادية الالزمة للمهمة

-تعديل وتحديث برنامج املراجعة

ينبغي عىل فريق املراجعة أن يحدث ويطور برنامج املراجعة باستمرار سواًء من حيث مضمون 

أعامل املراجعة بإضافة أهداف واختبارات أخرى تبيّنت أهمية إضافتها أو من حيث الجدولة الزمنية 

واملوارد املستخدمة من خالل إعادة تقدير الحاجيات بالنظر إىل التطورات املستجدة.  
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إعداد استمارات المراجعة

يتوىل املراجع يف البداية وقبل الرشوع يف أعامل الفحص إعداد استامرات املراجعة وذلك بتصميم 

استامرة مراجعة لكل هدف مراجعة تفصييل لتكون محفوظة يف ملف أوراق العمل، وتشمل هذه 

االستامرات عىل بيانات تتعلق بالفحوصات املزمع تنفيذها واملعلومات التي تم الحصول عليها 

والنتائج التي تم التوصل إليها وما تم االستناد عليه من أدلة إثبات.

وتعترب استامرات املراجعة حلقة الوصل بني أعامل املراجعة امليدانية وتقرير املراجعة إذ أنها تهدف 

إىل:

1- متكني املرشفني عىل املهامت من متابعة ومراقبة سر األعامل والتحقق من إنجازها حسب 

املعاير والقواعد املهنية.

2 - إثبات قيام املراجعني باألعامل التي كلفوا بها برصف النظر عن النتائج التي أفضت إليها 

أعاملهم.

3 - تكوين مراجع معلومات تفصيلية لكل مالحظة عند التعقيب عىل ردود الجهة الخاضعة 

للمراجعة وألعامل املتابعة الالحقة ملهامت املراجعة.

لذلك ينبغي إعداد استامرة مراجعة لكل هدف مراجعة فرعي، تتضمن بيانات هامة مثل نوع 

ونطاق فحوصات الرقابة املنجزة وبيانات العينة املعتمدة واالستنتاجات األولية عالوة عىل تاريخ 

إنجاز العمل واسم من قام بتنفيذه ومن راجعه.
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تنفيذ فحوصات المراجعة

- الفحص املستندي 

ميثــل االطــالع عــىل املســتندات أفضــل الطــرق املتبعــة لتنفيــذ فحوصــات املراجعــة ويتــم االعتــامد يف 

هــذا املجــال عــىل أســاليب فحــص العينــات غــر أنــه ينبغــي أن تكــون عينــات املســتندات املعنيــة 

بأعــامل الفحــص:

ــات واألنشــطة ســواًء )مــن حيــث  ــة للعملي ــة لخصائــص املجموعــة الكلي 1 - ذات خصائــص مامثل

ــخ(. ــع، ال ــات أو التوزي املكون

2- ذات كميــة أو حجــم مناســب حتــى يكــون هنــاك تــوازن بــني التغطيــة الكافيــة للمخاطــر وتوفــر 

الوقــت والجهــد للتفــرغ للقيــام بأعــامل املراجعــة األخــرى.

ــامل  ــن أع ــون املالحظــات املســتنتجة م ــى تك ــاً حت ــة زمني ــات أو أنشــطة حديث ــق بعملي 3 - تتعل

ــج املراجعــة. ــم نتائ ــا تقدي ــي ســيتم فيه ــع ومــن الفــرتة الت ــاً مــن الواق ــة زمني الفحــص قريب

ــامل  ــام بأع ــر يف القي ــادي كل تأخ ــات لتف ــع االحتياط ــاذ جمي ــة اتخ ــق املراجع ــىل فري ــي ع ينبغ

الفحــص املســتندي وعنــد توقــع تأخــر الجهــة الخاضعــة للمراجعــة يف تزويــد الفريــق باملســتندات 

ــة  ــت للجه ــن الوق ــكايف م ــرتك املجــال ال ــق بشــكل مســبق ل ــب هــذه الوثائ ــة ينبغــي طل املطلوب

ــدى الفريــق حــول مــدى اســتجابة الجهــة  الخاضعــة للمراجعــة لتوفرهــا، وعنــد وجــود شــكوك ل

لطلــب توفــر املســتندات ينبغــي عليــه توثيــق طلبــه يف شــكل خطــاب مــؤرخ وموجــه إىل الجهــة 

ــا حــول عــدم  ــات يف حــد ذاته ــل إثب ــى تكــون هــذه الوثيقــة دلي الخاضعــة للمراجعــة رســمياً حت

ــام بعمــل املراجعــة. ــا خــالل القي ــد طلبه ــر املعلومــة عن توف

- املقابالت 

تختلــف هــذه املقابــالت عــن تلــك التــي تجــرى يف مرحلــة املســح املبــديئ حيــث أن مــا مييــز هــذا 

ــذه  ــو أن ه ــديئ ه ــح املب ــة املس ــا يف مرحل ــام به ــم القي ــي يت ــك الت ــن تل ــالت ع ــن املقاب ــوع م الن

املقابــالت ال ترمــي إىل التعــرف عــىل النشــاط أو أســاليب العمــل بقــدر مــا تهــدف إىل انجــاز بعــض 

ــارات والحصــول عــىل توضيحــات أو تأكيــدات مــن الجهــة. االختب

ومــن ميــزات هــذا األســلوب هــو إتاحــة املجــال أمــام املراجــع للحصــول عــىل معلومــات غــر مكتوبة 

ــة معمقــة مبجــال عملهــم كــام تســاعد  ــق مــن أشــخاص مامرســني وعــىل دراي ــة يف الوثائ أو مدون
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ــا  ــث أنه ــن حي ــة م ــح عمــل املراجع ــة تكــون يف صال ــات ودي ــاظ عــىل عالق ــالت عــىل الحف املقاب

تفســح املجــال الختبــار االســتنتاجات األوليــة وإتاحــة التواصــل املســتمر والتحــاور وتبــادل وجهــات 

النظــر بــني فريــق املراجعــة وموظفــي الجهــة الخاضعــة للمراجعــة.

- التحليل املايل واإلحصايئ

تكــون التحاليــل املاليــة واإلحصائيــة يف هــذه املرحلــة دقيقــة ومفصلــة أكــر مــن تلــك التــي تــم 

إنجازهــا بشــكل أويل يف مرحلــة التخطيــط واملســح املبــديئ حيــث يتــم اعتــامد نفــس املنهجيــة لكــن 

بشــكل واســع ودقيــق واعتــامداً عــىل قوائــم وبيانــات معتمــدة وتفصيليــة ومكتملــة ومحدثــة.

- إجراء االستبيانات

ــاليب  ــق األس ــن طري ــر ع ــب أن تتوف ــي يصع ــات الت ــع البيان ــاً لجم ــتبيانات أساس ــتعمل االس تس

الســابقة وهــي تســتخدم عندمــا تكــون هنــاك حاجــة لتقييــم تنفيــذ مــرشوع أو للقيــام بأعــامل 

ــاً. ــة جغرافي ــة موزع ــات حكومي ــات أو جه مســح يشــمل مكون

ومــن ميــزات االســتبيانات أنهــا عامــة وغــر شــخصية ومتكــن مــن الحصــول عــىل قــدر كبــر مــن 

املعلومــات غــر أن إعدادهــا وتنفيذهــا يتطلــب وقتــاً طويــالً ويف كثــر مــن األحيــان معالجــة آليــة 

عــرب الحواســيب واللجــوء يف بعــض األحيــان إىل الخــرباء.

ــكل  ــد بش ــئلة مع ــم األس ــون تصمي ــتبيان أن يك ــن االس ــة م ــج فعال ــىل نتائ ــول ع ــب الحص ويتطل

ــي يتســنى اســتخالص اســتنتاجات ذات  ــاًل ول ــاً طوي ــردود وقت ــال تســتغرق معالجــة ال ــق لكي دقي

ــة. ــة املقدم ــن األجوب ــة م دالل

- الزيارات امليدانية 

ــث  ــة حي ــة عالي ــا جــدوى وفعالي ــي له ــة الت ــن أهــم أعــامل املراجع ــة م ــارات امليداني ــرب الزي تعت

يســمح هــذا األســلوب للمراجــع بالوقــوف عــىل األوضــاع عــن قــرب والتأكــد مــن حــدوث الوقائــع 

ــة إثبــات قاطعــة. وتأكيــد املالحظــات بشــكل رسيــع ومبــارش والحصــول عــىل أدل

- طرق أخرى

ــاك أســاليب مراجعــة أخــرى عديــدة  باإلضافــة إىل الطــرق واألســاليب التــي ورد ذكرهــا ســلفاً هن

ولكــن ليســت كثــرة االســتعامل لطابعهــا الخصــويص والتصالهــا مبهــامت التقييــم والبحــث األكادميي 

أكــر مــن عمــل املراجعــة امليــداين يف حــد ذاتــه، ويذكــر مــن بــني هــذه األســاليب دراســة الوضع)مــا 

قبل(والوضــع )مــا بعــد( ودراســة الحــاالت وهــي كلهــا أســاليب متكاملــة حيــث أن إيجابيــات كل 
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تجميع أدلة اإلثبات

هــي عمليــة يفضــل أن تكــون موازيــة ألعــامل الفحــص واملراجعــة حيــث ينبغــي توثيــق املالحظــات 

األوليــة باألدلــة ووســائل اإلثبــات الالزمــة لدعــم نتائــج املراجعــة وتربيــر االســتنتاجات والتوصيــات 

التــي ســتدرج ضمــن تقريــر املراجعــة.

- أصناف األدلة واإلثباتات 

ــا  ــي ينبغــي توفره ــات الت ــن املواصف ــدد م ــز بع ــاف وتتمي ــدة أصن ــة إىل ع ــة املراجع تنقســم أدل

ــي: ــة، وه ــات املراجع ــة ملالحظ ــون مدعم لتك

1 - األدلة املادية

تتمثل األدلة املادية يف كل ما ينتج عن أعامل املراجعة.

2 - األدلة املوثقة 

يعــد مــن قبيــل األدلــة املوثقــة كل مــا يكــون مدعومــاً بســند ورقــي كالرســائل والعقــود واملحــارض 

أو ســند إلكــرتوين مثــل بيانــات الســجالت اآلليــة وكشــوفها.

3 - األدلة التحليلية 

هــي االســتنتاجات واملقارنــات واالســتدالالت التــي يســتخلصها املراجــع مــن خــالل التحاليــل املاليــة 

أو اإلحصائيــة التــي يقــوم بهــا وهــي متثــل أدلــة إثبــات عقالنيــة ومنطقيــة وينبغــي أن تكــون هــذه 

التحاليــل صحيحــة وذات داللــة ويجــب أن يبــني املراجــع الطريقــة التــي اســتخدمها للوصــول إىل 

تلــك االســتنتاجات.

4 - األدلة الشفهية

هــي كل مــا يبلــغ إىل علــم املراجــع مــن معلومــات لهــا انعــكاس عــىل أداء الجهــة املــراد مراجعتهــا 

والتــي ميكــن أن تفيــد عمــل املراجعــة بعــد التأكــد مــن وثوقهــا ويكــون مصــدر هــذه األدلــة عــادة 

ــر بالثقــة يف الجهــة محــل  ــة مــن مصــدر معــروف وجدي ــادات املتأتي الشــهادات واملقابــالت واإلف

املراجعــة وتبقــي هــذه األدلــة يف حاجــة إىل أن تكــون مدونــة كتابيــاً ومصدقــة الحقــاً.

أســلوب تســاعد عــىل تــاليف ســلبيات األســلوب اآلخــر بشــكل يجعــل اللجــوء إىل أكــر مــن طريقــة 

لتنفيــذ نفــس هــدف املراجعــة أمــراً مطلوبــاً مهنيــاً لتــاليف حــدوث قصــور يف النتائــج املحصلــة.
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- مواصفات أدلة اإلثبات

ينبغي أن تكون أدلة اإلثبات كافية ومقبولة وذات داللة.

ومن القواعد العامة املعتمدة يف إثبات قوة ووثوق أدلة اإلثبات هي أن:

ــة  ــق مجهول ــن الوثائ ــاً م ــر وثوق ــخ أك ــة لتاري ــة والحامل ــدر واملوقع ــة املص ــق املعروف        الوثائ

ــخ. ــل تاري ــي ال تحم ــة أو الت ــر املوقع املصــدر أو غ

       األدلة املستمدة من مصادر متعددة أكر وثوقاً من األدلة املستسقاة من مصدر وحيد.

        األدلــة املســتخرجة يف ظــل وجــود نظــام رقابــة جيــد أكــر وثوقــاً مــن األدلــة التــي يتــم جمعهــا 

مــن نظــام رقابــة داخليــة ضعيــف أو مفقود.

ــة  ــة املنقول ــاً مــن األدل ــر وثوق ــادي أك ــة واملالحظــة والفحــص امل ــة الناتجــة عــن املراقب       األدل

ــارشة. بشــكل شــفوي أو صــادرة عــن مصــادر غــر مب

      الوثائق األصلية أكر وثوقاً من النظائر والنسخ.

ــق  ــي تتعل ــق الت ــن الوثائ ــاً م ــر وثوق ــوع أك ــة الوق ــة حديث ــس وضعي ــي تعك ــق الت       الوثائ

ــن. ــن الزم ــة م ــا حقب ــرت عليه ــات م بوضعي
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1 - عدم تنفيذ خطوات املراجعة املدرجة يف برامج املراجعة.

2 - عدم وجود إرشاف فّعال أثناء تنفيذ املهمة.

3 - ضعف التنسيق مع موظفي الجهة محل املراجعة.

4 - اعتامد مصادر معلومات ضعيفة املصداقية

 )كبيانات غر دقيقة أو غر محدثة أو مجهولة املصدر(.

5 - اتباع أساليب مراجعة غر قابلة للمراجعة والتقييم 

)مثل عدم تحديد أساليب اختيار العينات(.

6 - تجاوز اإلطار الزمني املتاح إلمتام أعامل املراجعة.

7 - اختيار عينات ذات حجم غر مناسب وال تعكس مواصفاتها مواصفات املجموعة الكلية 

املزمع فحصها.

8 - ضعف تحليل واستغالل املعلومات املتوفرة.

9 - عدم االستعانة بآراء الخرباء واملختصني يف املجاالت التي تستوجب استشارتهم.

10 - إغفال الكشف عن تجاوزات أو أخطاء جوهرية.

11 - عدم الحصول عىل أدلة ومستندات إثبات كافية.

12 - عدم إحكام حفظ أوراق العمل وعدم املحافظة عىل رسيّتها.

 

مخاطر مرحلة تنفيذ أعمال المراجعة
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 الفصل الخامس
إصدار تقرير المراجعة

أهمية إصدار تقرير المراجعة 

منهجية صياغة مالحظات التقرير 

مواصفات تقرير المراجعة  

مسار تقرير المراجعة 

مخاطر مرحلة تدوين نتائج أعمال المراجعة 

محتويات الفصل
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منهجية صياغة مالحظات التقرير

ــر املراجعــة بشــكل عــام بأنهــا »مجموعــة آراء ومالحظــات املراجــع حــول البيانــات  تعــرّف تقاري

ــر  ــتمد تقري ــج« ويس ــول النتائ ــة ح ــزام أو رقاب ــة الت ــة أو رقاب ــة مالي ــر رقاب ــىل إث ــتخلصة ع املس

املراجــع أهميتــه مــن أهميــة األهــداف الرئيســية ملراجعــة األداء ومــن مــدى التوصــل إىل بلوغهــا.

يتكــون تقريــر املراجعــة مــن مجموعــة مــن املالحظــات املتعلقــة بنتائــج أعــامل املراجعــة عــىل أداء 

الوحــدة املــراد مراجعتهــا وتتكــون مالحظــة املراجعــة مــن عنــارص أساســية ينبغــي توفرهــا لضــامن 

املصداقيــة واملوضوعيــة والداللــة يف تقديــم نتائــج أعــامل الرقابــة.

وتتكون املالحظة من خمسة عنارص أساسية وهي:

1 - وصف الحدث.

2 - تحديد املعيار.

3 - تقديم السبب.

4 - إبراز االنعكاس أو األثر.

5 - رفع التوصية.

- وصف الحدث

ــم رفعــه مــن أخطــاء  ــا ت ــع وم ــه مــن وقائ ــا متــت مالحظت ــة كل مالحظــة وصــف م ــم يف بداي يت

ونواقــص ويستحســن عنــد وصــف الوقائــع أن يتــم ذكــر كيفيــة التوصــل إىل ذلــك بالتطــرق إلجــراء 

املراجعــة الــذي تــم تطبيقــه كــام يجــب أن يتــم اعتــامد الدقــة يف الوصــف بذكــر البيانات األساســية 

التــي تؤكــد حــدوث الوقائــع مثــل املبالــغ والتواريــخ واألماكــن والبيانــات املرجعيــة للوثائــق التــي 

تــم فحصهــا.

أهمية إصدار تقرير المراجعة
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- تحديد املعيار 

يجــب أن يحــرص املراجــع بعــد وصفــه لطبيعــة الخلــل وتحديــد املعيــار الــذي اعتمــد عليــه والــذي 

ــاً  ــاً أو هدف ــاً قانوني ــاس ســواًء كان مرجع ــر املقي ــا فذك ــرب منوذجــاً يف املامرســة الواجــب اتباعه يعت

كميــاً أو مبــدأً مهنيــاً مــن شــأنه أن يعطــي قــوة وموضوعيــة أكــرب للمالحظــة وال يفســح املجــال أمــام 

التأويــالت أو األحــكام الشــخصية.

- تقديم السبب 

ــر  ــن أك ــاوزات م ــن تج ــه م ــم رفع ــا ت ــص وم ــن نواق ــه م ــا متــت مالحظت ــم ســبب م ــرب تقدي يعت

ــالوة  ــح األوضــاع وإصــالح األخطــاء ع ــث تســمح بتصحي ــة حي ــر املراجع ــة يف تقاري املســائل أهمي

عــىل أنهــا متثــل اإلضافــة النوعيــة ذات القيمــة العاليــة يف مجــال مراجعــة األداء وهــي التــي تتيــح 

ــر أدائهــا مســتقبالً غــر أن تحديــد األســباب يتطلــب  مســاعدة الجهــة محــل املراجعــة عــىل تطوي

ــة وليســت  ــث ميكــن أن تكــون هــذه األســباب خفي ــل املراجــع حي ــن قب ــداً خاصــاً م ــزاً وجه تركي

ظاهــرة أو متشــابكة مــع عنــارص أخــرى مبــا يوجــب تحديــد مواطــن الخلــل الرئيســية بدقــة والقيــام 

ــة وراء هــذه األخطــاء. ــة للتوصــل إىل األســباب الكامن ــق كافي بأعــامل تحقي

- إبراز االنعكاس أو األثر

تبقــى مالحظــة املراجعــة بعــد وصــف األخطــاء وذكــر األســباب الكامنــة وراءهــا منقوصــة وضعيفــة 

الداللــة إذا مل تتضمــن آثــار تلــك التجــاوزات عــىل األداء املعنــي بالفحــص وميكــن أن تكــون هــذه 

ــون املالحظــة  ــك تك ــص لذل ــك النواق ــاليف تل ــم ت ــه مل يت ــا أن ــة وواردة الحــدوث طامل ــار محتمل اآلث

مبثابــة لفــت نظــر موجــه للوحــدات لتصحيــح الوضــع قبــل حــدوث الــرر كــام ميكــن أن تكــون 

االنعكاســات حقيقيــة وواقعــة فعليــاً عندئــذ يكــون لزامــاً عــىل املراجــع أن يســعى قــدر اإلمــكان إىل 

تقديــر الــرر ليتــم عرضــه يف التقريــر.

ــذ  ــة إذ تتخ ــة باملراجع ــطة املعني ــود واألنش ــالف البن ــات باخت ــار واالنعكاس ــة اآلث ــف طبيع وتختل

ــددة: ــكاالً متع ــات أش االنعكاس

      آثار مالية، ومنها: تكبد خسائر مالية، ارتفاع يف التكاليف، تجاوز للتقديرات املقررة.

      آثار مادية، ومنها: خلل يف اإلنشاء، عطل يف التجهيزات، نقص يف املخزون، تلف يف املواد.
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      آثار زمنية، ومنها: تأخر يف التنفيذ، تجاوز للمواعيد التعاقدية، طول يف اإلجراءات.

      آثار قانونية، ومنها: مخالفة للقوانني واللوائح، إخالل مببادئ الشفافية واملساواة.

      آثار صحية، ومنها: حصول أرضار صحية عىل املستخدمني.

      آثار بيئية، ومنها: إلحاق أرضار بالوسط البيئي والروات الطبيعية.

      آثار أمنية، ومنها: قصور يف إجراءات الحامية ضد األخطار وانعدام تدابر السالمة.

      آثار نوعية، ومنها: توفر خدمات تفتقر ملواصفات الجودة املطلوبة.

- رفع التوصية

تتعلــق التوصيــة بالتوجيــه نحــو اإلصالحــات الواجــب اعتامدهــا إلرجــاع الوضــع إىل مــا كان عليــه أو 

االلتــزام مبــا تنــص عليــه املعايــر املعتمــدة يف املجــال املعنــي باملراجعــة ويجــب أن تكــون التوصيــة 

عمليــة ومعقولــة واقتصاديــة وقابلــة لإلنجــاز واملتابعــة قــدر اإلمــكان.

ــة  ــد إدارة املراجع ــة بتزوي ــل املراجع ــة مح ــة الجه ــة مطالب ــذ التوصي ــامن تنفي ــن لض ــام يستحس ك

ــة حتــى تتســنى لهــا برمجــة أعــامل متابعــة تلــك  ــذ تلــك التوصي ــة باملوعــد املتوقــع لتنفي الداخلي

ــذ  ــاء مــن تنفي ــد املتوقعــة لالنته ــة تعــد مســبقاً حســب املواعي ــات عــىل ضــوء خطــة زمني التوصي

ــة. ــات املرفوع التوصي

- عنوان املالحظة

بعــد االنتهــاء مــن صياغــة كامــل عنــارص املالحظــة يتــم اختيــار عنــوان لهــا بشــكل يكــون عاكســاً 

لجوهرهــا ولــه عالقــة وطيــدة باإلشــكال األســايس املثــار فيهــا رشيطــة أن ال يكــون نطــاق العنــوان 

ــارات  ــع نطــاق املالحظــة نفســها وأن يتضمــن عب ــة م ــاً باملقارن ــاره واســعاً أو ضيق ــم اختي ــذي ت ال

ــة. ــة وذات دالل ــة وموضوعي مقتضب
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- املواصفات املتعلقة مبضمون التقرير

الوضوح

مــن املهــم أن يبــذل املراجــع كل العنايــة ألن تكــون مثــرة الجهــود التــي بذلهــا طــوال مهمــة املراجعــة 

ــه مــن املطلــوب أن يســعى  ــر كــام أن ــع قــراء التقري محــل فهــم واســتيعاب كامــل مــن قبــل جمي

املراجــع إىل جعــل تقريــره واضحــاً ومستســاغاً للقــارئ ومثــراً الهتاممــه مــن دون إيقاعــه يف امللــل 

والرتابــة.

االختزال 

ــة  ــرسدي يف صياغ ــن األســلوب ال ــاد ع ــر واالبتع ــة التقاري ــة يف صياغ ــاب كل إطال ــق اجتن عــن طري

املالحظــات واالتجــاه مبــارشة نحــو جوهــر املالحظــات مــع التأكيــد عــىل أن ال يكــون االختــزال مبالغــاً 

فيــه بأســلوب يحجــب بيانــات مهمــة وتؤثــر عــىل اكتــامل املالحظــة.

الدقة 

الدقــة يف وصــف املالحظــات ســواًء يف إبــراز األخطــاء أو يف تقديــم األمثلــة واملؤيــدات حيــث ينبغــي 

ــا يف  ــامد عليه ــم االعت ــات ت ــخ ومراجــع إثب ــام وتواري ــر أرق ــم املالحظــات بذك ــد االقتضــاء تدعي عن

اســتنتاج املالحظــة.

املوضوعية

ينبغي أن يعكس التقرير العقالنية التي يجب أن يتحىل بها املراجع يف تنفيذ مهامت املراجعة.

الداللة

ينبغــي عــىل التقريــر أن يكــون مقتــرصاً عــىل املالحظــات الهامــة وأن يكــون مدعومــاً بــكل الوقائــع 

واألدلــة املثبتــة لالســتنتاجات وأن تكــون املالحظــات جوهريــة وذات داللــة.

الواقعية 

ــة  ــط الجه ــروف ومحي ــات الظ ــه للمالحظ ــد صياغت ــار عن ــع يف االعتب ــذ املراج ــم أن يأخ ــن امله م

الخاضعــة للمراجعــة وأن يراعــي الضغوطــات التــي ميكــن أن تســلط عليهــا مــن الخــارج كــام يجــب 

ــع أن  ــي مــن املتوق ــردود الت ــره للمالحظــات أن يحــرص عــىل اســتقراء أو اســتباق ال ــه يف تحري علي

تــرد عــىل مالحظاتــه مــن قبــل الجهــة التــي خضعــت للمراجعــة يف خصــوص أهميــة هــذه الضغــوط.

مواصفات تقرير المراجعة
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- المواصفات المتعلقة بشكل التقرير:

تدوين تقرير مكتوب وموثق ومبوب

ــة  ــة ومصحوب ــة وموثق ــون مالحظــات املراجــع مكتوب ــة أن تك ــة مراجع ــة كل عملي ــي يف نهاي ينبغ

بأدلــة إثبــات ومســتندات دعــم وأن يكــون التقريــر مبوبــاً ومتضمنــاً لعناويــن تيــرس االطــالع عــىل 

ــه التاريــخ والتوقيــع. محتــواه وتتيــح اســتخدامه بســهولة موضحــاً ب

ذكر هدف ونطاق املراجعة

يســمح ذكــر نطــاق عمليــة املراجعــة وهدفهــا ملســتخدمي التقريــر بالوقــوف عــىل حــدود املجــاالت 

التــي خضعــت للمراجعــة.

ذكر املعايري واألساليب املعتمدة يف الفحص

يجــب عــىل املراجــع يف تقريــره أن يذكــر املعيــار املعتمــد واألســلوب والطريقــة التــي اتبعهــا للتوصــل 

إىل مــا تــم اســتنتاجه مــن مالحظــات حتــى يتــم التأكــد مــن أن أعــامل املراجعــة التــي أنجــزت كانــت 

عــىل أســس مهنيــة ســليمة ومتعــارف عليها.

إدراج جميع البيانات واملعلومات

ينبغــي لضــامن حياديــة ودقــة التقاريــر إدراج كل البيانــات واملعلومات التــي تدعم آراء واســتنتاجات 

املراجعة.
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1- صياغة املالحظات األولية للتقرير

ــة وتكــون  ــل انتهــاء األعــامل امليداني ــر قب ــق املراجعــة يف إعــداد املســودة األوىل للتقري يــرشع فري

ــة اإلثبــات وبعــد املراجعــة  املســودة األوليــة التــي يتــم إصدارهــا مرتابطــة مــع أوراق العمــل وأدل

ــر بالكامــل  ــق ينهــي رئيــس مهمــة املراجعــة املســودة األوىل للتقري ــة عــىل مســتوى الفري الجامعي

أثنــاء العمــل امليــداين ويقدمهــا بنهايــة العمــل امليــداين إىل مديــر إدارة املراجعــة الداخليــة ملراجعتهــا.

ــة أو الرجــوع إىل  ــة أو إضافي ــات توضيحي ــة البحــث عــن بيان ــزة هــذه الخطــوة هــي إمكاني إن مي

الســجالت واملســتندات أثنــاء صياغــة املالحظــات خــالل العمــل امليــداين نظــراً لتوفرهــا مــام يــؤدي 

إىل اختصــار الوقــت وتناقــش مســودة التقريــر األوىل بــني املختصــني وفريــق املراجعــة.

2- عرض النتائج األولية للمراجعة عىل الجهة املراد مراجعتها

مــن أجــل توفــر أفضــل ظــروف النجــاح للتقريــر النهــايئ وضــامن قبــول محتــواه مــن قبــل الجهــة 

املــراد مراجعتهــا يكــون مــن الــروري عــرض النتائــج األوليــة للمراجعــة بشــكل غــر رســمي عــىل 

الجهــة يف اجتــامع اختتــام مهمــة املراجعــة وتناقــش مســودة التقريــر األوىل مــع املســؤولني املعنيــني 

بالجهــة املــراد مراجعتهــا يف اجتــامع ختامــي خــاص بذلــك.

ولهــذه العمليــة مزايــا عديــدة فهــي تســمح للمراجعــني بــأن يختــربوا صحــة النتائــج األوليــة التــي 

توصلــوا إليهــا كــام تســمح لهــم بتصحيــح وتكملــة بياناتــه وتحديثهــا قبــل أن يتــم اعتــامد التقريــر 

بشــكل رســمي.

3- مناقشة مسودة التقرير وإرسالها إىل الجهة 

ترفــع مســودة التقريــر الثانيــة إىل الجهــة املــراد مراجعتهــا ويحــدد موعــد ملناقشــتها بحضــور مديــر 

ــر يف  ــداد مســودة التقري ــن إع ــاء م ــة ويجــب االنته ــق املراجع ــة املختصــة وفري الوحــدة التنظيمي

صورتهــا النهائيــة خــالل املوعــد املقــرر كحــد أقــى مــن تاريــخ تقديــم املســودة األوىل.

4- إصدار التقرير النهايئ 

تــرد الــردود عــىل مســودة التقريــر مــن الجهــة التــي متــت مراجعتهــا وتكــون هــذه الــردود يف بعــض 

الحــاالت مقــرّة للمالحظــات ويف بعــض الحــاالت األخــرى رافضــة لهــا مــام يســتوجب القيــام بــاآليت 

حســب الحــال:

مسار تقرير المراجعة
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أ - قبول املالحظة من قبل الجهة محل املراجعة

يف حــال قبــول املالحظــات مــن قبــل الجهــة يكــون االعــرتاف بهــا ضمنيــاً يف بعــض الحــاالت ورصيحــاً 

يف حــاالت أخــرى بــأن تقــدم الجهــة تعليقــاً يتجــه يف نفــس اتجــاه مــا ذهبــت إليــه املالحظــة كــام 

ميكــن أن تقــدم الجهــة تربيــرات عديــدة تفــرس بهــا أســباب وجــود ذلــك الخلــل وال يتــم يف هــذه 

الحالــة التعقيــب عــىل رد الجهــة ألنــه ال ينفــي جوهــر املالحظــة.

ب - رفض املالحظة من الجهة محل املراجعة

يف حــال رفــض املالحظــة ينبغــي فحــص الــرد املقــدم مــن قبــل الجهــة والتحقــق مــن مــدى داللتــه 

ودقتــه بحيــث تــؤول هــذه العمليــة إمــا إىل : 

1 - قبول الرد وحذف املالحظة 

عندمــا يتبــني أن الــرد املقــدم مــن قبــل الجهــة يتضمــن إثباتــات منطقيــة ومقبولــة مل يتســن أخذهــا 

بعــني االعتبــار خــالل تنفيــذ املهمــة يكــون املراجــع محمــوالً عــىل التحــيل بالنزاهــة وقبــول هــذا الــرد 

وحــذف املالحظــة مــن التقريــر.

 2- عدم قبول الرد واإلبقاء عىل املالحظة

عندمــا يتبــني بعــد فحــص رد الجهــة أنــه غــر مدعــم ويفتقــر إىل اإلثباتــات الالزمــة واملقبولــة يتــم 

ــم  ــك رغ ــا وذل ــي تدعمه ــدات الت ــن املؤي ــي م ــا يكف ــاك م ــار أن هن ــة باعتب ــىل املالحظ ــاء ع اإلبق

معارضــة الجهــة محــل املراجعــة لهــا وينبغــي يف هــذه الحــال صياغــة التعقيــب عــىل رد الجهــة مــع 

إبــراز ضعــف التربيــرات املقدمــة يف الــرد.

ج - تعديل املالحظة 

قــد يتبــني عــىل ضــوء ردود الجهــة ورود توضيحــات أو مــربرات مل تأخــذ يف االعتبــار أو تــم أخذهــا يف 

االعتبــار جزئيــاً عنــد صياغــة املالحظــة وهــي توضيحــات ال تنفــي جوهــر املالحظــة وإمنــا تســتوجب 

القيــام بتعديــالت عــىل هــذه املالحظــة حتــى تكــون مطابقــة للواقــع ومتامشــية مــع مــا تــم التحقــق 

ــا  ــب عليه ــردود والتعقي ــد اســتالم ال ــايئ بع ــر النه ــداد التقري ــة ويجــب إع ــه يف رد الجه ــن صحت م

خــالل املــدة القصــوى املقــررة.
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مخاطر مرحلة تدوين نتائج أعمال المراجعة

1 - جمع مالحظات ال تتناسب مع أهمية الوقت والجهد الذي بذل يف تحصيلها.

2 - توظيف املالحظات املستنتجة لخدمة آراء ومواقف شخصية معدة مسبقاً.

3 - عدم مراعاة وجهة نظر الجهة محل املراجعة يف كتابة املالحظات.

4 - استنتاج مالحظات بناًء عىل بيانات قدمية وغر محدثة.

5 - استنتاج مالحظات بناًء عىل حاالت استثنائية.

6 - عدم تقدير حجم انعكاسات وآثار االنحرافات والتجاوزات امللحوظة بصورة دقيقة.

7 - تحميل مسؤولية األخطاء عىل جهات غر الجهات املسؤولة فعلياً عنها.

8 - تقديم توصيات غر عملية ومكلفة وغر قابلة للتنفيذ.

9 - ضعف صياغة املالحظات وعدم وضوح مضمونها.

د - اإلدراج ضمن التقرير السنوي

بعــد اعتــامد التقريــر النهــايئ للمهمــة وإرســاله للجهــة متضمنــاً الــردود عــىل املالحظــات والتعقيبــات 

ــر  ــن التقري ــايئ ضم ــر النه ــراءات إدراج التقري ــرشوع يف إج ــم ال ــك يت ــر ذل ــب األم ــا إن تطل عليه

الســنوي الــذي يرفــع ملعــايل مديــر الجامعــة.
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أوراق العمل 

متثــل أوراق العمــل التجميــع املنظــم املكتــوب للدليــل املهنــي الــذي يتضمــن عــىل ســبيل املثــال 

برامــج املراجعــة واإلجــراءات والفحــوص والدراســات الالزمــة والنتائــج واملعلومــات التــي يعتمــد 

عليهــا املراجــع يف تكويــن رأيــه عنــد إعــداد تقريــر املراجعــة ومــن الــروري إعــداد أوراق عمــل 

ــك األوراق  ــكل تل ــات وش ــد محتوي ــر تحدي ــرتك أم ــة وي ــام املراجع ــن مه ــة م ــكل مهم ــة ب خاص

لحكمــة وفطنــة املراجــع التــي ميكــن أن يراعــي مبوجبهــا احتياجــات املراجعــة ومتطلبــات التقريــر 

وطبيعــة عمــل الجهــة محــل املراجعــة ومــع ذلــك فــإن مراعــاة الضوابــط التاليــة قــد يســاعد يف 

إعــداد أوراق عمــل مناســبة.

- حفظ أوراق العمل

تحفــظ أوراق العمــل يف ملفــات يفــرق فيهــا بــني امللــف الدائــم الــذي يضــم املعلومــات األساســية 

التــي يحتاجهــا املراجــع عنــد إجــراء مراجعــة الحقــة وبــني امللــف الحــايل الــذي يضــم املعلومــات 

املتعلقــة مبهمــة املراجعــة الحاليــة.

- الجوانب الشكلية ألوراق العمل

      استعامل مناذج موحدة ألوراق العمل.

      استعامل فهرس ملحتويات أوراق العمل.

      استعامل طريقة سهلة ومعقولة يف فهرسة أو جدولة املوضوعات واملعلومات.

      ترقيم صفحات أوراق العمل.

      تدوين ما ييل عىل كل صفحة من أوراق العمل:

  - اسم الجهة التي يتم مراجعتها.

  - املوضوع أو النشاط محل املراجعة.

  - املوضوع الذي تتضمنه الورقة.

  - تاريخ اإلعداد وتاريخ االنتهاء.

  - توقيع املراجع الذي أعد ورقة العمل.

  - توقيع املراجع الذي قام مبراجعة املعلومات يف كل ورقة عمل.
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- خصائص أوراق العمل الجيدة

الكامل والدقة

يجب أن توفر دعامً مناسباً للنتائج والتوصيات وأن تظهر بوضوح طبيعة الفحص ونطاقه.

الوضوح والرتكيز

بحيــث يتمكــن أي شــخص يســتعمل أوراق العمــل مــن تفهــم هدفهــا وطبيعــة ونطــاق الفحــص 

والنتائــج التــي تــم الوصــول إليهــا كــام يجــب أن تتضمــن أوراق العمــل خالصــة للوثائــق مفهرســة.

سهولة اإلعداد

وهــذا ميكــن أن يتــم مــن خــالل اســتخدام جــداول معــدة مــن قبــل الجهــة محــل املراجعــة أو أي 

وثائــق رقابيــة منوذجيــة مطبوعــة مســبقاً واســتامرات وأوراق عمــل معــدة بصــورة آليــة مــن خــالل 

اســتخدام قواعــد البيانــات.

سهولة القراءة واإلتقان 

وإن مل تكن كذلك فإن االستفادة منها تكون محدودة وقد تفقد قيمتها كدليل إثبات رقايب.

الصلة باملوضوع

إن املعلومــات التــي يتــم تضمينهــا أوراق العمــل يجــب أن تكــون محصــورة باألمــور املهمــة ووثيقــة 

ــة باملوضوع. الصل

التنظيم

يجــب أن تكــون منظمــة وأن تعــرض يف شــكل متســق مــن خــالل إيجــاد فهــرس مرتــب بأســلوب 

منطقــي وتســهل متابعتــه وحتــى ال تحــذف أيــة تفاصيــل متعلقــة بعمليــة املراجعــة يجــب أن يتــم 

اســتيفاء أوراق العمــل أثنــاء القيــام باملراجعــة ووفقــاً لتقــدم العمــل.

سهولة املراجعة

العمــل املســند إىل املرشفــني ســوف يكــون أقــل مشــقة إذا توفــرت يف أوراق العمــل الخصائــص التــي 

تــم تناولهــا أعــاله.
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تخضع أعامل املراجعة إىل اإلرشاف واملتابعة من قبل مدير إدارة املراجعة الداخلية وينبغي عىل 

املسؤولني عن سر مهامت املراجعة مبختلف درجات مسؤولياتهم توفر العناية الالزمة لهذه املسألة 

لضامن تنفيذ سليم ملهامت املراجعة.

وباإلضافة إىل وجوب متابعة تنفيذ خطوات املراجعة أثناء تنفيذها من قبل املسؤولني عن املهامت 

واالطالع عىل أوراق العمل ومراجعتها واعتامدها أثناء تنفيذ املهمة فإنه ينبغي االلتزام مبقارنة 

الفرتات التي تم تقديرها لتنفيذ خطوات املراجعة بالفرتات املسجلة فعلياً ليتم تحديد مواطن 

التأخر يف سر املهمة واتخاذ التدابر الرورية لتاليف التأخر الذي قد يؤثر عىل إمتام املهمة يف 

املوعد املقرر لها.

من الروري كذلك إطالع اإلدارة العليا يف الجامعة دورياً مبستجدات سر أعامل الرقابة يف الجهات 

محل املراجعة عن طريق االجتامعات الدورية أو بواسطة تقارير دورية وإبالغها عند االقتضاء 

بالصعوبات واإلشكاالت حني حدوثها والتي ميكن أن تؤثر عىل السر العادي للعمل مام يستوجب 

معه طلب التدخل عند االقتضاء لفض تلك اإلشكاالت إلمتام املهمة يف املواعيد املحددة لها.

اإلشراف والمتابعة
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دعم الخبراء

إن مراجعــة األداء بعنارصهــا الثالثــة االقتصــاد والكفــاءة والفعاليــة مــع تنــوع األنشــطة الخاضعــة 

للمراجعــة تتطلــب االعتــامد أكــر فأكــر عــىل االســتعانة باملختصــني والخــرباء يف التخصصــات التــي 

تتعــدى الرقابــة املاليــة.

ويعــرف الخبــر بأنــه الشــخص أو املؤسســة التــي لديهــا املهــارات والخــربات واملعرفــة الكافيــة يف 

ــي  ــرأي املهن ــاًل لل ــامً ومكم ــه ســنداً داع ــديل ب ــذي ي ــرأي ال ــن ال ــل م مجــال تخصــي معــني يجع

ــني. للمراجع

- مراحل االستعانة بالخبري

ميكن االستعانة بآراء الخرباء يف املراحل الثالثة من مهمة املراجعة:

1 - مرحلة التخطيط 

تــزود اآلراء والتقاريــر املعــدة مــن قبــل الخــرباء فريــق املراجعــة مبعلومــات حــول مناطــق القــوة 

والضعــف يف املهمــة املخطــط حــول األحــداث الهامــة واملســائل الجوهريــة كــام تســاعد عــىل توضيح 

بعــض املفاهيــم املبدئيــة القانونيــة والفنيــة التــي عــىل أساســها تتحــدد محــاور عمــل املراجعــة.

2 - مرحلة التنفيذ

ــة  ــام ببعــض فحوصــات املراجعــة وطلــب إبــداء رأيهــم يف أدل ميكــن االســتعانة بالخــرباء عنــد القي

ــات  ــش ومعاين ــارات تفتي ــام بزي ــة أو القي ــات فني ــور اجتامع ــم لحض ــب مرافقته ــات أو طل اإلثب

ــة. ميداني

3 - مرحلة التقرير

ــامل  ــج أع ــن ســالمة وصحــة املســائل املعروضــة يف نتائ ــق م ــداً للتحق ــر متأك ــون وجــود الخب يك

ــا. ــني أو تصحيحه ــامل املراجع ــج أع ــد نتائ ــالل تأكي ــن خ ــواًء م ــة س املراجع

- رشوط االستعانة بالخرباء

تتم االستعانة بآراء الخرباء عادة عند توفر الرشوط التالية:

     قرار االستعانة يتم تحديده أساساً من قبل فريق املراجعة الذي سيقوم بتنفيذ املهمة.

     يجــب تحديــد نطــاق وطبيعــة عمــل الخبــر واألســلوب الــذي ســيتبعه يف مرحلــة مبكــرة مــن 

العمــل.
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ــم  ــام بتقيي ــة للقي ــوع املراجع ــة مبوض ــة كافي ــة معرف ــة الداخلي ــدى إدارة املراجع ــون ل       أن يك

ــر. ــار عمــل الخب معــريف حــول آث

     أن يكون الخبر مؤهالً بشكل كاٍف يف موضوع املراجعة ومستقالً عن الجهة محل املراجعة.

     أن يعمــل الخبــر وفــق األنظمــة التــي تقرهــا إدارة املراجعــة الداخليــة وأن يكــون عملــه 

موضوعيــاً، وأســاليب عملــه متوافقــة مــع أهــداف وسياســة اإلدارة.

     أن تكون جميع الخطوات التي تتم يف هذا الخصوص موثقة ومضمنة ضمن أوراق العمل.

     إن التقريــر الصــادر عــن الخبــر يبقــى خاصــاً بــإدارة املراجعــة الداخليــة وتبقــى فــرق املراجعــة 

مســؤولة عــن إصــدار الــرأي املهنــي.

ويف حــال عــدم توافــق نتائــج أعــامل الخبــر مــع املراجعــني خاصــة إذا كانــت نتائــج عمــل الخبــر ال 

توفــر أدلــة كافيــة ومناســبة أو غــر متوافقــة مــع األدلــة األخــرى للمراجعــة ووجــود فــوارق كبــرة 

بينهــا ففــي هــذه الحالــة عــىل املراجعــني حــل هــذه اإلشــكالية مــن خــالل:

     -التحقق من أسباب االختالف يف النتائج.

     -إعادة النظر يف تحليل األدلة وتفسرها والتحقق من مدى كفايتها.

    -النقاش مع الجهة محل املراجعة والخبر.

    -تطبيق إجراءات مراجعة أخرى من بينها تعيني خبر آخر.

    -تعديل تقرير املراجعة.
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 الفصل السابع
 المهام ذات الطبيعة الخاصة

خواص المهام ذات الطبيعة الخاصة

محتويات الفصل
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 الفصل السابع
 خواص المهام ذات الطبيعة الخاصة

تتميز املهام ذات الطبيعة الخاصة التي تقوم بتنفيذها إدارة املراجعة الداخلية ببعض الخصائص 

التي متيزها عن مهام مراجعة األداء املطلوب تنفيذها يف العادة وتتمثل هذه الخصائص فيام ييل:

أهداف املراجعة ونطاقها

تختلف املهام ذات الطبيعة الخاصة عن مهام مراجعة األداء أساساً من حيث محدودية نطاق 

أهداف املراجعة املحددة للمهمة والتي تتميز بالتطرق إىل جانب محدود من النشاط محل 

املراجعة.

حجم األعامل التمهيدية 

ال تحتاج املهمة ذات الطبيعة الخاصة إىل إجراء مسح وفهم مبديئ موسع ومعمق للتعرف عىل 

الجهة أو املوضوع محل املراجعة بقدر ما تحتاجه مهامت مراجعة األداء العادية.

حجم فريق املراجعة

ال تتطلب املهمة ذات الطبيعة الخاصة فريق مراجعني موسع متعدد األعضاء مثلام هو الشأن 

بالنسبة للمهامت العادية نظراً ملحدودية نطاق املهمة.

الفرتة الزمنية 

ال يستوجب تنفيذ مهمة املراجعة ذات الطبيعة الخاصة فرتة زمنية كبرة بقدر ما تتطلبه نسبياً 

مهامت مراجعة األداء العادية.

ينبغي أن تخضع مهام املراجعة ذات الطبيعة الخاصة إىل نفس املنهجية املتبعة يف هذا الدليل مع 

إخضاع هذه املنهجية إىل تطويع خاص من قبل املسؤول عن املهمة حتى يكون تنفيذها مناسباً 

ملتطلبات وخصوصيات طبيعة مهمة املراجعة والفرتة الزمنية املتاحة لتنفيذها.
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الفصل الثامن
متابعة مهام المراجعة

تنفيذ أعمال المتابعة للمهام السابقة

إعداد تقارير المتابعة 

مخاطر مرحلة متابعة التقارير السابقة 

محتويات الفصل
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الفصل الثامن
متابعة مهام المراجعة

تتوىل إدارة املراجعة الداخلية يف آخر السنة املالية القيام بأعامل املتابعة لتقاريرها السابقة 

حيث يتوىل تنظيم مهام قصرة األمد تهدف إىل الرجوع إىل نفس الجهة التي متت املراجعة 

عليها يف السابق ومساءلتها من جديد حول اإلجراءات العملية التي اتخذتها لتنفيذ توصيات 

إدارة املراجعة الداخلية يف شأن التقارير السابقة.

ومن اإلجراءات التي تساعد عىل إحكام التخطيط لهذه العملية هي املطالبة بإفادات حول 

التواريخ املتوقعة إلمتام تنفيذ توصيات إدارة املراجعة الداخلية حتى يتمكن من إحكام 

استخدام موارده يف تنفيذ مهام املتابعة وتفادي التوصل لنتائج تفيد إما بعدم تنفيذ الجهات 

للتوصيات أو وجود بطء يف تنفيذها.

إن مهمة املتابعة تعترب مبثابة مهمة مراجعة محدودة النطاق تشمل زمنياً الفرتة التي تيل 

صدور تقرير إدارة املراجعة الداخلية وال ينبغي أن يتجاوز نطاقها التوصيات التي أدرجتها 

إدارة املراجعة الداخلية يف تقريرها وتتطلب هذه املهمة اللجوء إىل نفس أساليب املراجعة 

املتبعة يف املهام العادية من حيث اختيار العينات وفحص الوثائق وإجراء املقابالت والقيام 

باملعاينات امليدانية.

وتهدف أعامل املتابعة إىل تحقيق األهداف التالية:

     التأكد ميدانياً من وضع توصيات إدارة املراجعة الداخلية موضع تنفيذ من قبل الجهات 

محل املراجعة.

     لفت انتباه اإلدارة العليا يف الجامعة نحو مواطن الضعف التي ال تزال قامئة يف وحدات 

الجامعة والتي مل يتم تصحيحها رغم اإلشارة إليها من قبل إدارة املراجعة الداخلية.

     التقييم الذايت ألداء إدارة املراجعة الداخلية بشأن تحديد مدى فعالية أعاملها ومدى 
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تنفيذ أعمال المتابعة للمهام السابقة

يتم يف البداية االتصال بالجهة التي خضعت سابقاً للمراجعة والرتتيب معها يف شأن البدء يف مهمة 

املتابعة ويتم بعد ذلك عقد اجتامع أويل مع املسؤولني بهذه الجهة بغرض االستفسار عن ما تم 

تنفيذه من توصيات وردت يف تقرير إدارة املراجعة الداخلية.

ويتم أيضاً تخصيص فرتة زمنية من قبل الفريق املكلف باملتابعة تكفي للتحقق ميدانياً مام تم 

الترصيح بتنفيذه من قبل الجهة سواء يف ردودها عىل مالحظات التقرير أو خالل االجتامع املنعقد 

معها عند بدء أعامل املتابعة ويتم بعد ذلك القيام مبا ييل:

     الحصول من الجهة التي متت مراجعتها عىل بيانات محدثة يف شأن املسائل التي تناولها تقرير 

إدارة املراجعة الداخلية.

      القيام بفحص عينات من الوثائق واملستندات أو معاينة أعامل رصحت الجهة يف شأنها بأنها 

أنجزت تنفيذاً لتوصيات إدارة املراجعة الداخلية والقيام بالتحقق من إنجازها وعدم تضمنها 

ملخالفات أو نواقص.

      الحصول عىل كافة األدلة ومستندات اإلثبات الالزمة من الجهة.

      إجراء املعاينات امليدانية الالزمة للتحقق من التنفيذ املادي للتوصيات.

      طلب توضيحات يف شأن التوصيات التي مل تنفذ بعد من قبل الجهة.

وقد يتم أثناء القيام مبهامت املتابعة الوقوف عىل مالحظات جديدة تشر إىل وجود نواقص يف 

األساليب املتبعة من قبل الجهة محل املراجعة يف تنفيذها لتوصيات إدارة املراجعة الداخلية لذلك 

ينبغي لفت االنتباه إىل ذلك والتوصية بتصحيح الوضع دون الخروج عن نطاق املالحظات الصادرة 

يف التقرير.

نجاحها يف تحسني األداء وهو ما يضفي مصداقية أكرب عىل أعاملها.

     تقييم ومراجعة الطرق واألساليب املتبعة من قبل الجهات التي متت مراجعتها يف تطبيق 

التحسينات واإلصالحات املوىص بها واقرتاح املزيد من التوصيات لتطويرها.



 66

إعداد جدول متهيدي تفصييل حسب املالحظات التي وردت يف تقرير إدارة املراجعة الداخلية 

يشتمل عىل أربع خانات ويتضمن البيانات التالية:

     ملخص ملالحظة إدارة املراجعة الداخلية.

     ملخص لتوصية إدارة املراجعة الداخلية.

     ملخص لرد الجهة.

     نتيجة متابعة التوصية.

إعداد ملخص لتقرير املتابعة يتضمن النتائج التالية:

     التوصيات التي تم تنفيذها.

     التوصيات قيد التنفيذ.

     التوصيات التي مل يتم تنفيذها.

إعداد تقارير المتابعة 

مخاطر مرحلة متابعة التقارير السابقة

1 - عدم تعاون الجهة الخاضعة للمراجعة مع املراجعني بعد انتهاء مهمة املراجعة السابقة.

2 - الخروج عن نطاق املراجعة الذي تم تحديده يف املهمة السابقة.

3 - ضيق الوقت املتاح للمهمة خصوصاً عند استنتاج مالحظات جديدة يف نفس نطاق املهمة 

السابقة.

4 - عدم القدرة عىل تصنيف أعامل الجهة يف مجال تنفيذ توصيات إدارة املراجعة الداخلية 

)نفذت، قيد التنفيذ، مل تنفذ(.
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المسار العام النموذجي لمهمة مراجعة األداء

التخطيط االسرتاتيجي ملراجعة األداء

التخطيط للمهمة

تنفيذ أعامل املتابعة للمهامت السابقة

   األعامل امللحقة:

  -  تنظيم أوراق العمل.

  - اإلرشاف واملتابعة.

  - دعم الخرباء.

تنفيذ املهمة

إعداد تقارير املتابعة

إعداد تقرير املهمة

قياس األثر ملهامت مراجعة األداء

التخطيط ملهام 

املراجعة 

تنفيذ 

مهامت املراجعة 

متابعة 

مهامت 

املراجعة

املسح املبديئ للمهامت املقرتحة ودراسة قابلية تنفيذها

تجميع مقرتحات مواضيع مهامت املراجعة الجديدة

إعداد الخطة السنوية للمراجعة
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