
 

         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

    خطة عملية المراجعة -وثيقة سرية تملكها اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة التعليم                              

 السعودية المملكة العربية

 وزارة التعـــليم

 (280 ) 

 دارة العامة للمراجعة الداخليةاإل

 الرقم / ___________________ 

 التاريخ / ___________________

 المشفوعات / __________________

 خطة عملية المراجعة  5 نموذج 

 / خطة عملية المراجعة  5

 

 

 أوالً : مقدمة :
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة التعليم وفق األساليب والمعايير  تسمى هذه الوثيقة ) نموذج خطة عملية مراجعة ( وتم اعدادها من

كل مرحلة المهنية وهي وثيقة سرية ال يجوز نسخها أو تسريبها  ،وتشمل الخطة جميع المراحل والخطوات واألعمال التي ستنفذ  حيث ل

 برنامج مراجعة ) الخطة تكون عامة والبرنامج مفصل (.

    /     /هـ وحتى         /      //       وبناًء على الخطة السنوية المعتمدة سيتم تنفيذ عملية مراجعة على  )اسم االدارة /النشاط (، خالل الفترة من

 لمراجعة على وذلك من خالل اإلدارات المختصة في وتم تشكيل فريق المراجعة لتنفيذ عملية اهـ            /

 )اسم اإلدارة(. لتحقيق أهداف المراجعة التالية : 

  التحقق من _________________________________________________ 

  التحقق من صحة ___________________________________________ 

 التحقق من صحة واكتمال __________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________ 

 وتتمثل العمليات التي تقع في نطاق عمل )اسم اإلدارة( في اآلتي: 

  الحصول ___________________________________________________________________________________________________ 

 .القيام بــ ___________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ ____________________ 

 :   وقبل البدء في تنفيذ أعمال المراجعة تم عقد اجتماع افتتاحي مع المسئولين في )اسم اإلدارة( حضر من المراجعة الداخلية كل من

 ______________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________  

 كما حضر من )اسم اإلدارة( كل من:

  _______________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________  

ويده زتم خالل االجتماع التعريف بالعملية وأهدافها واستعراض أبرز العوامل لنجاح المهمة ودور االدارة في تمكين الفريق من أداء العملية وت

 بالمستندات المطلوبة  .

 

 

 

  خطة عملية المراجعة على 

____________________________________________  اإلدارة العامة    

 اعتماد مشرف العملية فترة التنفيذ للعملية تاريخ اعدادها

  من                          إلى 



 

         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

    خطة عملية المراجعة -وثيقة سرية تملكها اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة التعليم                              

 السعودية المملكة العربية

 وزارة التعـــليم

 (280 ) 

 دارة العامة للمراجعة الداخليةاإل

 الرقم / ___________________ 

 التاريخ / ___________________

 المشفوعات / __________________

 خطة عملية المراجعة  5 نموذج 

 / خطة عملية المراجعة  5

 

 ثانيا: المهام المتعلقة ببرنامج المراجعة:

 ستشمل أعمال المراجعة الداخلية  كافة إجراءات مراحل تنفيذ )اسم العملية( وسيتم القيام باألعمال التالية:

 ________________________________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 ية :ثالثاً : المستلزمات الواجب توافرها قبل تنفيذ العمل 

 وتتمثل بيانات )اسم العملية( التي تقع في نطاق عملية المراجعة بما يلي :

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________________________________  

 :رابعا : نطاق عينة الفحص وعملية المراجعة 

( وسيتم اختيار  _______عام _______إلى شهر _______من شهر ) أو  _______إلى عام  ________يكون النطاق الزمني للعملية من عام س

تشمل و______________على أن تمثل العينات جميع أنواع شرائح المجتمع إضافة إلى أهميتها النسبية العالية  ______________العينات بطريقة 

 من مجتمع العينة المختارة._______________عملية المراجعة عن )اسم العملية( على فحص عينة ما نسبتها 

 

 الجدول الزمني لخطة التنفيذ :  خامساً :

ناقشة الخطة، ند ميبين الجدول اآلتي نموذجاً عن خطة العمل ويتم تعبئته ومتابعته من مشرف العملية مع األخذ باالعتبار التوصيات المقترحة ع

 والتغيرات التي تطرأ على الخطة في حالة وجود أي مسببات خارجية .

 

 __________________________________________________ الجدول الزمني لخطة عملية المراجعة على

 أعمال الخطة 

 

 المكلف

 

الوقت 

 المقدر

 المالحظات  االنجاز

 المتخذاإلجراء  األسباب تـم/ لم يتم

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 



 

         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

    خطة عملية المراجعة -وثيقة سرية تملكها اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة التعليم                              

 السعودية المملكة العربية

 وزارة التعـــليم

 (280 ) 

 دارة العامة للمراجعة الداخليةاإل

 الرقم / ___________________ 

 التاريخ / ___________________

 المشفوعات / __________________

 خطة عملية المراجعة  5 نموذج 

 / خطة عملية المراجعة  5

 

  التوقيع/ _____________________________________________ المشرف/

 

 

 

 ً  :  مخرجات عملية المراجعة :سادسا

 سيتم توجيه  تقرير مبدئي بعملية المراجعة إلى كل من :التقرير :  -1

1. ______________________________________________________________________________________________________      

2. ______________________________________________________________________________________________________ 

   

 .ملف المراجعة   -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 


