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املقدمة

تعـــد هـــذه الوثيقـــُة وثيقـــًة رســـمية توضح سياســـة جامعة األمير ســـطام بن عبدالعزيـــز يف عمل جلنـــة املراجعة، 
وحتـــوي حتديـــد مهام وصالحيات ومســـؤوليات اللجنـــة، معتمدة علـــى أبرز املعايير واملمارســـات املثلـــى لعمليات 
املراجعـــة والتدقيق، ويشـــمل حق الوصول للمســـتندات واملوظفني واألصول املادية ذات الصلـــة مبهام عمل اللجنة 

ونطـــاق العمـــل مبا يتفق مـــع املعاييـــر والتعليمات الصادرة بهذا الشـــأن..

مصطلحات
يقصـــد بالكلمـــات والعبـــارات التاليـــة يف صفحات هـــذا امليثاق حـــال ورودها املعانـــي املوضحة أمام كل عبـــارة ما لم 
يـــدل الســـياق علـــى خالف ذلـــك، كما أن تفســـيرات هذه املصطلحـــات يرجع ملعاييـــر التدقيق الداخلـــي الصادرة عن 

معهد املدققـــني الداخليني.

وثيقة رسمية متثل ميثاق املراجعة الداخلية بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.الـمــــــيـثـاق 

املراجعة الداخلية
نشـــاط مســـتقل وموضوعي يقدم تأكيدات وخدمات استشـــارية بهـــدف إضافة قيمة 
لكافـــة وحـــدات اجلامعـــة وحتســـني عملياتها ويســـاعد النشـــاط يف حتقيـــق أهداف 
اجلامعـــة مـــن خـــالل اتباع أســـلوب منهجي منظـــم لتقييم وحتســـني فاعليـــة عمليات 

احلوكمـــة وإدارة املخاطـــر والرقابة.

تعزيـــز وحماية قيم اجلامعـــة من خالل تقدمي التأكيد واملشـــورة والبصيرة املوضوعية رسالة املراجعة الداخلية
واملســـتندة على املخاطر لقيادة اجلامعة والوحـــدات اخلاضعة ألعمال املراجعة.

أي تصـــرف أو تدبيـــر تتخـــذه إدارة اجلامعـــة أو جهات أخـــرى بهـــدف إدارة املخاطر الرقـــــــابــــــة
وزيـــادة درجـــة احتمال حتقيـــق الغايـــات واألهداف.

العالقة التي ليست يف مصلحة اجلامعة أو يبدو أنها كذلك.تضارب املصالح

مزيـــج مـــن العمليـــات والهيكليـــات التي تضعهـــا إدارة اجلامعـــة لـــإدارات التابعة لها احلـــــوكـــمـة
ومراقبـــة كافـــة أنشـــطتها بغية حتقيقهـــا ألهدافها .

احتمال وقوع حدث يكون له تأثير على حتقيق األهداف.خــــطــــــــــــــــر

عمليـــة حتديـــد وتقييـــم وإدارة األحـــداث أو املواقـــف احملتملـــة وتأمـــني الرقابـــة عليها إدارة املخاطر
بهـــدف التوصـــل إلـــى تأكيـــد منطقي بشـــأن حتقيـــق األهداف.

التقيد بالسياســـات واخلطـــط واإلجراءات واألنظمة والعقـــود أو غيرها مما اعتمدته االمتثال
اجلامعة.
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الذي يؤدي مهمة املراجعة.املراجع 

لتحديد متطلب يلزم اتباعه دون شروط.يجب

ينبغـــي عندمـــا يكون مـــن املنتظر التقيـــد باملعاييـــر، إال إذا كانت الظـــروف تبرر عدم ينبغي
لتطبيق. ا

الصادر من سعادة رئيس اجلامعة، والذي يحدث سنوياً.قرار الصالحيات 

وثيقـــة تبـــني اإلجراءات التي ســـيتم إتباعها أثنـــاء تنفيذ مهمة املراجعـــة بهدف إجناز برنامج عمل املهمة
البرنامج. خطة 

التأكيـــدات املوضوعيـــة ذات الصلـــة واملســـاهمة يف فعاليـــة وكفاءة عمليـــات احلوكمة إضافة قيمة
وإدارة املخاطـــر والرقابـــة يف اجلامعة.

مجموعة من املالحظات والتوصيات الناجتة عن عمليات املراجعة الداخلية.التقرير
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مقدمة
يتطلـــب املعيـــار رقـــم )1000( من معاييـــر املراجعة الداخلية وجوب حتديد هدف وســـلطات ومهام ومســـؤوليات إدارة 
املراجعـــة الداخليـــة يف وثيقـــة يتم اعتمادها واملوافقـــة عليها من رئيس اجلامعة، وتكون متســـقة مـــع معايير املراجعة 
الداخليـــة، وحيـــث إنـــه مت إنشـــاء إدارة املراجعـــة الداخليـــة باجلامعـــة تنفيـــذاً لقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 235 يف 
1425/08/20هــــ؛ لـــذا فقد مت إعداد هذا الدليل ليكون املرجع األســـاس للمراجعة والتدقيـــق، يحتوي على العناصر 

التالية:

مبادئ وأخالقيات املهنة وقواعد السلوك املهني

يجب أن يلتزم أعضاء جلنة املراجعة واملراجعون الداخليون مببادئ وأخالقيات املهنة  التالية:

مبادئ أخالقیات املهنة وقواعد السلوك

االستقامةاملوضوعیةالسریةالکفاءة

املبادئ األساسية للممارس املهني ألعمال املراجعة والتدقيق
أن يتحلى بالنزاهة الكاملة. 	
أن يتصف بالكفاءة والعناية املهنية الالزمة. 	
أن يكون موضوعياً ومتحرراً من أي تأثيرات غير مناسبة )مستقل(. 	
أن يكون متوافقاً مع استراتيجيات وأهداف ومخاطر اجلامعة. 	
أن يكون يف املركز الوظيفي املناسب وميتلك املوارد الكافية. 	
أن يظهر اجلودة والتحسني املستمر. 	
أن يتواصل بشكل فعال. 	
أن يقدم ضمانا مرتكزا على املخاطر. 	
أن يكون مبادًرا وذا بصيرة ونظرة مستقبلية. 	
أن يدعم تطوير وحتسني اجلامعة. 	

أهم أدوات املراجعة والتدقيق 
إدارة املراجعة الداخلية. 	
مراجعو احلسابات اخلارجيني. 	
املراقب املالي. 	
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طبيعة اإلشراف الفني على وحدة املراجعة الداخلية
تشمل عدة أمور:

املصادقة على ميثاق املراجعة الداخلية. 	
املصادقة على خطة املراجعة الداخلية املبنية على أساس املخاطر. 	
املصادقة على موازنة وحدة املراجعة الداخلية وخطة املوارد اخلاصة بها. 	
تلقـــي التبليغـــات والتقاريـــر من مدير املراجعة الداخلية بشـــأن أداء نشـــاط املراجعة الداخليـــة فيما يتعلق  	

باخلطـــة املوضوعة لـــه وغير ذلك من املســـائل األخرى.
املصادقة على القرارات املتعلقة بتعيني وعزل مدير املراجعة الداخلية. 	
اعتماد املركز املالي إلدارة املراجعة الداخلية. 	
إجراء االســـتطالعات املناســـبة للوقوف علـــى آراء وحدة املراجعة الداخلية ومديرهـــا؛ لتحديد ما إذا كانت  	

هنـــاك أي قيـــود غير مالئمة على موارد نشـــاط املراجعة الداخليـــة أو على نطاق عملها.

أهداف عمليات املراجعة والتدقيق
تقدمي خدمات التأكيدية. 	
تقدمي خدمات االستشارية.  	
مساعدة اجلامعة للقيام مبسؤولياتها بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية. 	
التحسني من عمليات وإجراءات اجلامعة املالية واحملاسبية واحملافظة على األصول واملمتلكات العامة. 	
إدارة املخاطر وعمليات الرقابة الداخلية واحلوكمة. 	

االرتباط التنظيمي اإلداري

تتمتـــع املراجعة الداخليـــة باالرتباط املـــزدوج اإلداري والوظيفي، حيث يرتبط مدير وحدة املراجعـــة الداخلية وظيفيا 
بلجنـــة املراجعة، ويرتبط إداريا -مباشـــرة- برئيس اجلامعة حســـب الدليل التنظيمي.

رئیس الجامعة

مدیر وحدة املراجعة الداخلیة

رئیس شعبة
املراجعة املالیة

رئیس تقییم
املخاطـــر

رئیس شعبة
الشؤون اإلداریة

رئیس شعبة
مراجعة األداء وااللتزام

رئیس شعبة
املراجعة األکادیمیة
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الوصف الوظيفي للعاملين بالوحدة

1( مدير وحدة املراجعة الداخلية

أ. الهدف من الوظيفة
اإلشـــراف علـــى تنفيـــذ جميع أنشـــطة وحـــدة املراجعة الداخليـــة بدءاً من وضـــع اخلطط، ومـــرورا مبراحل تنفيذ 
هـــذه اخلطـــط، وانتهاًء بتقـــدمي التقارير املســـتقلة واملوضوعية والتوصيـــات لرئيس جلنة املراجعـــة لزيادة ة كفاءة 

وفاعليـــة األداء بصفة عامـــة ومتابعة تنفيذ تلـــك التوصيات.

ب. االرتباط التنظيمي
بلجنة املراجعة وظيفيا، وبرئيس اجلامعة إداريا.

ج. املهام الوظيفية
اإلشـــراف وتوجيـــه أعضـــاء فريـــق وحـــدة املراجعـــة الداخليـــة ألداء مســـؤولياتهم وفقـــا للمعاييـــر الدولية  	

للممارســـة املهنيـــة للتدقيـــق الداخلي.
التنســـيق واإلشـــراف علـــى جميع أنشـــطة وحـــدة املراجعـــة الداخلية بـــدءاً من مرحلـــة التخطيـــط ومرورا  	

مبراحـــل تنفيـــذ أعمـــال املراجعـــة وإنهائهـــا والتقرير عنهـــا ومتابعـــة التوصيات.
اإلشراف على إعداد وتنفيذ خطة وحدة املراجعة الداخلية. 	
تنفيذ أي تكليف مبهام خاصة محددة تتعلق بأنشطة وحدة املراجعة الداخلية من قبل اإلدارة العليا. 	
حتديـــد االحتياجات الالزمة من املوارد البشـــرية لتنفيذ مهام اإلدارة، وإجراء املقابالت الشـــخصية الالزمة  	

أفضلهم. وتعيني  الختيار 
تقييم أداء أعضاء وحدة املراجعة الداخلية. 	
تقدمي االستشارة والتوصيات املتعلقة بخطط واستراتيجيات اجلامعة. 	
التنسيق مع املراجع اخلارجي والعاملني بالوظائف الرقابية األخرى ذات العالقة باجلامعة. 	
يحـــق ملديـــر وحـــدة املراجعة الداخليـــة أن يطلب التحقيق الـــالزم وتوقيع العقوبات املناســـبة بحق من يخفي  	

معلومات بســـوء نيـــة بقصد عدم متكني اإلدارة مـــن أداء مهامها.

2( رئيس مراجعة )املراجعة املالية. املخاطر ......(

أ. الهدف من الوظيفة
مســـاعدة مديـــر عام الوحـــدة يف تنفيذ أنشـــطة اإلدارة ومتابعة ســـير العمل فيمـــا يتعلق بتنفيـــذ اخلطط وبرامج 

املراجعـــة الداخلية، واإلشـــراف على أعمـــال املراجعني واملراجعني املســـاعدين.
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ب. االرتباط التنظيمي
مبدير وحدة املراجعة الداخلية.

ج. املهام الوظيفية
التخطيط ألعمال وحدة املراجعة الداخلية املرتبطة مبجاله والرفع ملدير الوحدة. 	
إعداد وصياغة برامج املراجعة التفصيلية وتنفيذها. 	
إعداد خطة املراجعة الداخلية واملوازنة السنوية للوحدة. 	
اإلشـــراف علـــى إجـــراءات املراجعة والتنســـيق بـــني املراجعـــني واملراجعـــني الداخليني املســـاعدين العاملني  	

حتـــت إشـــرافه وتوجيههم.
مناقشة تقارير املراجعة التفصيلية مع املراجعني، وتعديلها وإعادة صياغتها قبل رفعها ملدير املراجعة. 	
رفع التقارير إلى مدير وحدة املراجعة الداخلية ومناقشتها مع اإلدارات املعنية. 	
تقدمي املقترحات التطويرية للعمل إلى مدير وحدة املراجعة الداخلية واإلدارة ومناقشتها معه. 	

3( املراجــــع

أ. الهدف من الوظيفة
تنفيذ أنشطة املراجعة الداخلية.

ب. االرتباط التنظيمي
رئيس فريق املراجعة الداخلية.

ج. املهام الوظيفية
تنفيذ أنشطة وبرامج املراجعة الداخلية مبهنية عالية.  	
إعداد أدوات توثيق عمليات املراجعة الداخلية. 	
حضور وتسجيل محاضر اجتماعات فريق العمل املتعلقة مبناقشة نتائج عملية املراجعة. 	



دليل املمارسات املثلى للمراجعة والتدقيق
بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

13

النطاق

نطـاق العـمل

الزمـانياملکـاني

يتـــم تبنـــى منهـــج منتظـــم ومنضبـــط لتنفيـــذ األعمال ولتقـــومي وحتســـني فاعليـــة الرقابـــة الداخليـــة وإدارة املخاطر 
واحلوكمـــة لنظـــام اجلامعة؛ مبا ميكنهـــا من حتقيق أهدافها وإضافة قيمة مميزة، ويشـــمل نطـــاق العمل املكاني ذلك 
النطـــاق اجلغـــرايف الذي تشـــرف عليـــه اجلامعة كأحـــد فروعها األكادمييـــة أو اإلداريـــة أو الفنية أو التشـــغيلية وأما 
النطـــاق الزمانـــي فهـــي الفتـــرة الزمنية التي شـــملتها عينة االختبـــار يف أحد برامج املراجعـــة ابتداًء وانتهـــاًء. ويعتبر 
النطـــاق اإلجرائـــي لعمـــل املراجعـــة الداخليـــة -بصفة عامـــة- تقييم وفحص مـــدى فعالية نظـــام الرقابـــة الداخلي، 
وجـــودة األداء، وإدارة املخاطـــر، واحلوكمـــة، والتأكـــد بـــأن اجلهـــات واألفراد يقومـــون بتصحيح وحتســـني اإلجراءات 
والتصرفـــات أثنـــاء أداء واجباتهـــم خـــالل فترة زمنيـــة معقولة، كما يقـــدم عمُل املراجعـــة الداخليـــة -بصفة خاصة- 

القيـــام باآلتي:

نطـاق العـمل اإلجـرائـي

خدمات االستشاراتخدمات التأکید
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أواًل :خدمات التأكيد

مراجعة  االلتزام:
تهـــدف مراجعـــة االلتـــزام إلى مراجعة األنشـــطة املاليـــة أو التشـــغيلية أو األكادمييـــة للجامعة؛ بغـــرض حتديد مدى 
توافقهـــا مـــع اللوائح واألنظمة الصـــادرة من إدارة اجلامعة واجلهات التشـــريعية، كما أن املراجعـــة حتدد ما إذا كانت 
أنظمـــة الرقابـــة الداخليـــة كافية وفعالـــة أم ال، وكذلك التأكد من التـــزام اجلهات واإلدارات التي يتـــم املراجعة عليها 

باللوائـــح واألنظمـــة ذات العالقـــة، ومبـــا يتوافق مع أهـــداف اجلامعة وأفضل املمارســـات اإلدارية لهـــا، مبا يف ذلك:
الوســـائل واألســـاليب املســـتخدمة للحفاظ على أصول اجلامعة الثابتة واملنقولة من خطر الســـرقة والتلف  	

والتدمير وســـوء االســـتخدام واإلهمال وعدم الكفاءة.

تقييم األداء: 
ويشـــمل مراجعة منهجية األنشـــطة التشـــغيلية باجلامعة مقارنة بأهدافها احملـــددة، وكذلك حتديد الفرص  	

املتاحـــة بغرض التطوير والتحســـني وإصدار التوصيات بهذا الشـــأن.
مراجعـــة نظم املعلومات كاألنظمة والبرامج املســـتخدمة، ومتابعة ومراقبة مســـتوى األمـــن واحلماية املطبق  	

على األجهزة واألنظمة والبيانات؛ للتأكد من توفير شـــروط الســـالمة األساســـية لغرفة أجهزة احلاســـوب، 
والتأكـــد مـــن وجود نســـخ احتياطية مـــن األنظمة والبيانـــات، ومراجعة عقـــود صيانة األجهـــزة، والتأكد من 
وجـــود خطـــة اســـتباقية للحد من آثار الكوارث، والتأكد من الصالحيات املمنوحة للمســـتخدمني كل حســـب 
عملـــه، ملراجعـــة نقاط القوة والضعف وحتديد أوجه القصور بالسياســـات احلالية للنظم املســـتخدمة وذلك 
بغـــرض تقدمي االستشـــارات والتوصيـــات اخلاصة بأنظمـــة الرقابة الداخليـــة، )وللمراجعة حق االســـتعانة 

مبتخصصـــني يف هـــذا املجال عند احلاجـــة إلى ذلك(.
مراجعـــة الهيـــاكل التنظيمية والتأكد من التزامها بالسياســـات واخلطط واإلجـــراءات والتنظيمات الصادرة  	

عـــن إدارة اجلامعـــة والتأكد من أنهـــا مفعلة خلدمة األهداف االســـتراتيجية.
الفحـــص الـــدوري لـــإدارات )والقيام باجلوالت التفتيشـــية( بهدف تقييـــم أنظمة الرقابـــة واملخاطر يف اجلهة  	

محـــل املراجعـــة خـــالل فترات زمنية مالئمة، أو عند تلقي بالغ بوجود شـــبه فســـاد أو خلل مـــا، وفحص العقود 
واالطـــالع علـــى كل مـــا يلزم من الســـجالت واألوراق؛ للتأكد من مـــدى توافقها مع األنظمـــة واللوائح املرعية.

الجوالت التفتیشیة

بـروز خـلل
أو فجوة

شکوى بوجود
شبه فساد

جهات أعمالها تحوي
مخاطر عالیة

شك مهني
زائـــد
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مدى الفعالية والكفاءة يف توظيف املوارد بتكلفة معقولة. 	
مراجعة العمليات القائمة على التعامالت اإللكترونية. 	
إبـــالغ املســـؤولني يف اإلدارة محـــل املراجعـــة بنتائج املراجعة التـــي مت التوصل إليها كتابيـــاً، وعرض التوصيات  	

بغـــرض الوصول إلـــى حلول لهذه التوصيـــات وخلق الفرص التحســـينية ملعاجلتها.
تقومي اخلطط واإلجراءات املتخذة من قبل اإلدارات ذات العالقة ملعاجلة التوصيات التي تضّمنها تقرير املراجعة،  	

وعند عدم كفاية اإلجراءات املتخذة؛ يتم مناقشة هذا األمر مع املسؤول األعلى للتأكد من تلك اإلجراءات.
مراقبـــة ســـير العمـــل يف اجلامعـــة وكافـــة وحداتها اإلداريـــة واألكادمييـــة؛ للتأكد مـــن مطابقتهـــا لألنظمة  	

واللوائـــح واإلجـــراءات املتبعة.
فحـــص الشـــكاوى التي حتـــال إليها حـــول املخالفات اإلداريـــة واملاليـــة واألكادميية وغيرها مـــن املخالفات،  	

وفقـــاً للصالحيـــات املمنوحة لهـــا من قبل رئيـــس اجلامعة.

املراجعة املالية
املراجعة احملاسبية / املالية وتشمل كافة اجلوانب احملاسبية واملالية بصفة أساسية. 	
مراجعة عمليات املشـــتريات. 	
مراجعة عمليات املستودعات. 	

ثانيًا: تقديم الخدمات االستشارية
الرد على استفسارات إدارة اجلامعة واجلهات الرقابية باململكة . 	
املشاركة يف اللجان وفرق العمل الدائمة واملؤقتة بصفة مراقب بدون املشاركة يف صنع القرار النهائي. 	
إبـــداء الرأي واملشـــورة يف القـــرارات والتوصيات التي حتكم أعمال اجلامعة، ســـواء اإلداريـــة منها أو املالية  	

أو األكادمييـــة؛ وذلك بهـــدف تعزيز الضوابط الرقابيـــة، وحتقيق أهداف اجلامعـــة بكفاءة وإنتاجية.
تقدمي املشورة يف تعزيز فعالية احلوكمة والشفافية. 	
العمل على تنمية وتقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى منسوبي اجلامعة. 	

االستقاللية والصالحيات
تعمل جلنة املراجعة حتت إشراف مجلس اجلامعة وال تخضع ألي تأثير من قبل اإلدارات التنفيذية. 	
للجنـــة املراجعـــة كامل الصالحية يف الوصول غير املشـــروط ألي ســـجالت )يدويـــة أو إلكترونية( وممتلكات  	

ومنســـوبي اجلامعـــة وذلك وفقاً ملا يتطلبـــه أداء عملها .
ميتنـــع عضـــو جلنة املراجعة عن أداء أية مســـؤوليات ذات عالقة بتصميم نظم الرقابـــة الداخلية أو تنفيذها،  	

ممـــا قد يؤثر على اســـتقالليته وموضوعيته جتاههـــا، مبا يتفق مع املعايير الدوليـــة واألنظمة املرعية.
ال تتحمـــل جلنـــة املراجعة أية مســـؤولية مباشـــرة أو أية صالحية علـــى أيٍّ من اجلهات التـــي يتم مراجعتها،  	

كمـــا يجـــب على منســـوبي املراجعـــة الداخلية أو مـــن يتم تكليفهـــم بأعمال املراجعـــة أال يقومـــوا بتطوير أو 
تصميـــم أيـــة إجـــراءات تتعلق بتلك اجلهات، وأال يقوموا باملشـــاركة يف أنشـــطة ووظائف تُراجـــُع -عادة- من 
قبـــل املراجعـــة الداخليـــة، وال يتعـــارض هـــذا األمر مع تقـــدمي أية توصيات تـــرى أهمية األخـــذ بها ملعاجلة 

أوجـــه الضعـــف التي قد تظهـــر يف األعمال التي تقـــوم بها املراجعـــة الداخلية.
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املسؤوليات والواجبات
وضـــع خطـــة املراجعة الداخلية الســـنوية من قبـــل املراجعة الداخلية للجامعة بالتشـــاور مـــع جلنة املراجعة  	

باجلامعـــة ومبا يتماشـــى مع أولوية املخاطـــر يف اجلامعة .
رفـــع خطـــة املراجعـــة الســـنوية للجنـــة املراجعة لالطـــالع وإبداء الـــرأي وبعد ذلـــك اعتمادهـــا واعتماد أية  	

تعديـــالت قد تطـــرأ عليها .
تكليـــف مراجعـــني علـــى درجة مـــن املعرفة واملهـــارة واخلبرة، وكذلـــك توفير أية مـــوارد أخرى تلـــزم لتنفيذ  	

خطـــة املراجعـــة بعـــد اعتمادها من جلنـــة املراجعـــة وعرضها على رئيـــس اجلامعة.
تقـــدمي تقاريـــر عن نتائـــج عمليات املراجعـــة والتوصيات الصـــادرة عنها وما هـــي املراحل التحســـينية التي  	

وصلـــت إليها هـــذه التوصيات. 
اإلشادة بالنتائج اإليجابية التي حققتها اجلامعة جراء تطبيق هذه التوصيات لسعادة  رئيس اجلامعة . 	
املســـاعدة يف التحقيـــق يف أعمـــال الغـــش والتالعب أو الفســـاد املشـــتبه يف وقوعه يف أية عمليـــات مراجعة  	

بنـــاًء على طلب ســـعادة رئيـــس اجلامعة وتزويـــده بالنتائج.
مســـاعدة اجلامعـــة علـــى االحتفـــاظ بنظم فعالـــة للرقابـــة الداخلية مـــن خالل تقييـــم كفـــاءة وفعالية هذه  	

النظـــم وبتقـــدمي املقترحـــات الفعالة باجتاه التحســـني املســـتمر .
مســـاعدة اجلامعـــة يف إنشـــاء ســـجل املخاطـــر )إدارة املخاطر( ســـواًء مالية أو تشـــغيلية أو نظـــم معلومات،  	

واقتـــراح نظـــم الســـيطرة عليهـــا من خـــالل تقييم املخاطـــر، وإعـــداد خطتها بناءً علـــى أولوية هـــذه املخاطر.
التنســـيق بـــني اإلدارات املختلفـــة يف اجلامعة واجلهـــات الرقابيـــة اخلارجية مبا يف ذلـــك املراجع اخلارجي  	

وديـــوان املراقبـــة العامـــة وغير ذلك مـــن اجلهات الرقابيـــة األخرى.

املعايير املهنية للمراجعة الداخلية 

معاييـــر املراجعـــة احلكوميـــة الصـــادرة عـــن ديـــوان املراقبـــة العامـــة يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية برقـــم 245 يف 
1429/01/11هــــ وكذلـــك املعايير واإلرشـــادات الدولية للمراجعـــة الداخلية الصادرة من معهـــد املراجعني الداخليني 

.2017  )IIA(  www.iia.org.sa

املعايير املهنية

الصفاتاألداء
إدارة أنشطة 

املراجعة الداخلية
طبيعة خدمات 
املراجعة الداخلية

التقرير وتبليغ 
النتائج
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مراحل عملية املراجعة الداخلية

متارس إدارة املراجعة الداخلية أنشطتها الرئيسة من خالل منهجية علمية مبنية على أربع مراحل رئيسـة، وهـي: 

مرحلة التخطيط.أ. 
مرحلة األداء والتنفيذ.ب. 
مرحلة التقييم والتقرير.ت. 
ومرحلة متابعة التوصيات.ث. 

التقارير

يجـــب علـــى املراجعـــة الداخلية إعداد وإصدار تقرير مكتـــوب بعد االنتهاء من كل عمليـــة مراجعة، ويتضمن  	
التقريـــر عرضـــاً ألهداف عمليـــة املراجعـــة ونطاقها والنتائـــج التي مت التوصـــل إليها، ويُرســـُل التقرير إلى 

األطـــراف ذات العالقـــة بعملية املراجعة، كما تُرســـُل نســـخة منـــه النهائي إلى ســـعادة رئيس اجلامعة.
يجـــب علـــى مديري اإلدارات أو املســـؤولني باجلهـــة محل املراجعة الذين اســـتلموا تقاريـــر املراجعة الداخلية  	

إعـــداد إجابـــة مكتوبة تبني اإلجراءات التصحيحية التي مت أو ســـيتم اتخاذها ملعاجلة املالحظات والتوصيات 
التـــي تضمنها تقرير املراجعة والوقت املقدر الســـتكمالها.

تعـــد املراجعـــة الداخلية تقريراً ســـنوياً عن أعمال املراجعة الداخلية يرفع لســـعادة رئيـــس اجلامعة متضمناً  	
ملخصـــاً عن أعمـــال ونتائج املراجعة الداخليـــة ويتعني أن يبني التقريـــر -يف األقل- ما يلي:

ما مت اتخاذه من إجراءات الزمة ملعاجلة ما تضمنه تقارير املراجعة من مالحظات أو توصيات. 	
مـــا مت مـــن توجيه بشـــأن أعمـــال املراجعـــة إلـــى أولوية املخاطـــر العاليـــة وإلى رفـــع فاعليـــة وكفاءة  	

العمليـــات واإلجـــراءات داخـــل اجلامعة.
نتائـــج التنســـيق بني املراجـــع الداخلي واملراجع اخلارجـــي واجلهات األخرى ودرجـــة الرضا والفاعلية  	

ذلك. يف 
درجة مالءمة خطة عمل املراجعة الداخلية. 	
القيـــود أو املعوقـــات التـــي حتـــد مـــن عمـــل املراجعـــة الداخلية للوصـــول إلى أيـــة ســـجالت أو قيود  	

إلكترونيـــة أو يدويـــة أو عقـــود أو معلومات عن منســـوبي اجلامعـــة أو غير ذلك مما لـــه عالقة بإمتام 
عمليـــة املراجعة. 

صـالحـيـة الدليل

هذا امليثاق قابل للتجديد عند احلاجة كل سنة بعد موافقة مجلس اجلامعة. 
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