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 تمهيد

هي اتحاد عالمي لهيئات المعنايير الو نينة )الهيئنات األعضناء فني المنظمنة  ISOالمنظمة الاولية للتوحيا القياسي 

لاولينة (. وتتم مهمنة إعنااد المعنايير الاولينة عنادةخ من  خنالل اللجنان الفنينة للمنظمنة اISOالاولية للتوحيا القياسي 

. ول و هيئة عضو مهتمة بموضوع ما تم تعيي  لجنة فنية لهنا الحن  فني أن ت نون ممفلنة فني ISOللتوحيا القياسي 

تلننك المنظمننة. وتشننارك المنظمننات الاوليننة، الح وميننة و،يننر الح وميننة، بالتنسنني  مننع المنظمننة الاوليننة للتوحيننا 

ننا فنني العمننو. وتتعنناون المنظمننة الاوليننةISOالقياسنني  ( بشنن و وثينن  مننع اللجنننة ISOللتوحيننا القياسنني ) ، أيضخ

 ( في جميع المسائو المتعلقة بالتوحيا القياسي ال هروتقني.IECال هروتقنية الاولية )

تم وصف اإلجراءات المستدامة لوضع هذه الوثيقة وتلك التني تهناف إلنى المزينا من  الحفناظ عليهنا فني تعليمنات 

ISO / IEC يجنب اإلأنارة إلنى معنايير االعتمناد المدتلفنة المطلوبنة ل ننواع  . وعلى وج  الدصنوص،1، الجزء

. وقا تمنإ صنيا،ة هنذه الوثيقنة وفقخنا للقواعنا التحريرينة ISOالمدتلفة م  وثائ  المنظمة الاولية للتوحيا القياسي 

 (./directiveswww.iso.org)انظر  2، الجزء ISO / IECلتعليمات 

 ويتم توجي  االنتباه إلى احتمال أن ت ون بعض عناصر هذه الوثيقة موضنوع حقنوق بنراءات االختنراع. وال ت نون

مسنئولة عن  تحاينا أي من  حقنوق بنراءات االختنراع أو جميعهنا. وسنت ون  ISO المنظمة الاولية للتوحيا القياسي

المنظمننة الاوليننة  ع الوثيقننة فنني المقامننة و ي أو فنني قائمننةتفاصننيو أي حقننوق بننراءة اختننراع تننم تحاينناها أثننناء وضنن

 (.www.iso.org/patentsإلعالنات البراءات التي تم استالمها )انظر  ISO للتوحيا القياسي

 ال يش و مصادقة.أي اسم تجاري مستدام في هذا المستنا هو بمفابة معلومة مقامة لراحة المستدامي  و

والمتعلقنة  ISOللحصول على أرح حول الطبيعة الطوعية للمعايير، ومعنى المصطلحات والتعبيرات الداصة بـ 

بمبننادئ منظمننة التجننارة العالميننة فنني الحننواجز التقنيننة أمننام  ISOبتقيننيم االمتفننال، واننذلك معلومننات حننول التننزام 

 التالي: URL(، انظر عنوان TBTالتجارة )

www.iso.org/iso/foreword.html 

 .المبادئ التوجيهية لنظم إدارة المراجعة، ISO / PC 302تم إعااد هذه الوثيقة بواسطة لجنة المشروع 

 قنيخا.(، وهي تحو محو الطبعة الفانية التي تمإ مراجعتها تISO 19011: 2011هذه الطبعة الفالفة )

 االختالفات الرئيسية هي اما يلي:

 إضافة النهج القائم على المدا ر إلى مبادئ المراجعة؛ -

 توسيع التوجيهات بشكن إدارة برنامج المراجعة، بما في ذلك مدا ر برنامج المراجعة؛ -

 توسيع التوجيهات بشكن إجراء المراجعة، وخاصةخ القسم الداص بتدطيط المراجعة؛ -

 في متطلبات ال فاءة العامة للمراجعي ؛التوسع  -

 تعايو المصطلحات بحيث تع س العملية وليس الموضوع )"الشيء"(؛ -

إزالة الملح  الذي يحتوي على متطلبات ال فناءة لمراجعنة الضنوابط المحنادة لننظم اإلدارة )بسنبب العناد ال بينر  -

 طلبات ال فاءة لجميع التدصصات(؛م  معايير نظم اإلدارة الفردية، ل  ي ون م  العملي تضمي  مت

التوسع في الملح  أ لتقايم التوجيهات بشكن مفناهيم المراجعنة )الجايناة( مفنو سنياق الموسسنة والقينادة وااللتنزام  -

 والمراجعات االفتراضية واالمتفال وسلسلة التوريا.

 

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html


 مقدمة

  معنايير نظنام اإلدارة الجايناة، العاينا ، تنم نشنر عناد من2011منذ إصاار الطبعة الفانية م  هذه الوثيقة فني عنام 

منها ل  هي و مشترك ومتطلبات أساسية ومصطلحات عامة وتعريفات أساسية متماثلة. ونتيجة لنذلك، هنناك حاجنة 

للنظر في نهج أوسع نطاقخا لمراجعة نظم اإلدارة، فضالخ ع  توفير توجيهات أعم. ويم ن  أن تقنام نتنائج المراجعنة 

ا فنني الجانننب  الدنناص بالتحليننو فنني تدطننيط األعمننال، امننا يم نن  أن تسنناهم فنني تحايننا احتياجننات وأنشننطة إسننهامخ

 التحسي .

ويم   إجراء مراجعة مقابو مجموعة م  معايير المراجعنة، بشن و منفصنو أو جمناعي، بمنا فني ذلنك علنى سنبيو 

 المفال ال الحصر:

 المتطلبات المحادة في واحا أو أافر م  معايير نظم اإلدارة؛ -

 السياسات والمتطلبات المحادة م  قبو األ راف المعنية ذات الصلة؛ -

 المتطلبات القانونية والتنظيمية؛ -

 عملية واحاة أو أافر م  عمليات نظم اإلدارة التي تحادها الموسسة أو األ راف األخرى؛ -

و المفنال، خطنة الجنودة، خطة )خطط( نظم اإلدارة فيما يتعل  بتوفير مدرجات محنادة لنظنام اإلدارة )علنى سنبي -

 خطة المشروع(.

وتقام هذه الوثيقة توجيهات ل و أحجام وأنواع الموسسات ولعمليات المراجعة ذات النطاقات والمقناييس المدتلفنة، 

بما في ذلك تلك التي تقوم بها فرق المراجعة ال بيرة، عادةخ م  الموسسات األابر، وتلك التي يقوم بهنا المراجعنون 

اء في الموسسات ال بيرة أو الصغيرة. وينبغي ت ييف هذه التوجيهنات حسنب االقتضناء لنطناق برننامج األفراد، سو

 المراجعة وتعقياه وحجم .

تراز هذه الوثيقة على عمليات المراجعنة الااخلينة )الطنرف األول( وعملينات المراجعنة التني تجريهنا الموسسنات 

األخنرى المعنينة )الطنرف الفناني(. ويم ن  أن ت نون هنذه على مقامي الدامات الدنارجيي  واأل نراف الدارجينة 

ا للمراجعات الدارجية التي تتم أل،راض ،ير الحصول على أهادة نظام إدارة الطنرف الفالنث.  الوثيقة مفياة أيضخ

متطلبنات لمراجعنة نظنم اإلدارة من  أجنو الحصنول علنى أنهادة  نرف ثالنث؛  ISO / IEC 17021-1و تنوفر 

 (.1لوثيقة توجيهات إضافية مفياة )انظر الجاول ويم   أن توفر هذه ا

 األنواع المختلفة لعمليات المراجعة - 1جدول 

 مراجعة الطرف األول مراجعة الطرف الثاني مراجعة الطرف الثالث

 المراجعة الااخلية مراجعة مقام خامات خارجي  مراجعة الشهادات و ي أو االعتماد

المراجعة القانونية والتنظيمية 

لمراجعة المماثلةوا  

  مراجعة  رف خارجي آخر مهتم

                                        

لتبسيط إم انية قراءة هذه الوثيقة، يُفضو استداام صيغة "نظنام اإلدارة" المفنرد، ول ن  يم ن  للقنراء ت يينف تنفينذ 

ننا علننى اسننتداام المننا ت "فننرد" و"أفننراد" و"مراجننع" التوجيهننات وفقخننا ألوضنناعهم الداصننة. وهننذا ينطبنن  أيضخ

 .و"مراجعي "



تهاف هذه الوثيقة إلى أن ت ون منطبقة على مجموعة واسعة م  المستدامي  المحتملي ، بما في ذلنك المنراجعي ، 

والموسسات التي تطب  نظم اإلدارة، والموسسات التي تحتناج إلنى إجنراء عملينات مراجعنة لننظم اإلدارة ألسنباب 

ومع ذلك، يم   لمستدامي هذه الوثيقة تطبي  هنذه التوجيهنات فني تطنوير متطلبناتهم المتعلقنة تعاقاية أو تنظيمية. 

 .بالمراجعة

اما يم   استداام التوجيهات الواردة في هذه الوثيقة لغرض اإلعنالن النذاتي، ويم ن  أن ت نون مفيناة للموسسنات 

 .المشاراة في تاريب المراجعي  أو اعتماد الموظفي 

الواردة في هذه الوثيقة إلى أن ت ون مرنة. واما هو مبي  في مواضع مدتلفنة فني الننص، يم ن   تهاف التوجيهات

ا النظر فني  بيعنة  أن يدتلف استداام هذه التوجيهات تبعخا لحجم ومستوى نضج نظام إدارة الموسسة. وينبغي أيضخ

 .لتي يتعي  إجراؤهاوتعقيا الموسسة المراد مراجعتها، فضالخ ع  أهااف ونطاق عمليات المراجعة ا

تعتمننا هننذه الوثيقننة نهننج المراجعننة المجمعننة عننناما تننتم مراجعننة نظننامي  أو أافننر منن  نظننم اإلدارة منن  مدتلننف 

التدصصات معخا. فعناما يتم دمنج هنذه الننظم فني نظنام إدارة واحنا، ت نون مبنادئ وعملينات المراجعنة هني نفسنها 

 ا باسم المراجعة المت املة(.بالنسبة للمراجعة المجمعة )وهو ما يُعرف أحيانخ 

تقننام هننذه الوثيقننة توجيهننات بشننكن إدارة برنننامج المراجعننة، وتدطننيط عمليننات مراجعننة نظننام اإلدارة وإجرائهننا، 

 .واذلك حول افاءة وتقييم المراجع وفري  المراجعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبادئ التوجيهية لمراجعة نظم اإلدارة 

 النطاق  1

ات بشنكن مراجعنة نظنم اإلدارة، بمنا فني ذلنك مبنادئ المراجعنة، وإدارة برننامج المراجعنة، تقام هذه الوثيقة توجيه

وإجننراء مراجعننات لنظننام اإلدارة، باإلضننافة إلننى توجيهننات بشننكن تقيننيم افنناءة األفننراد المشنناراي  فنني عمليننة 

 .فرق المراجعةالمراجعة. وتشمو هذه األنشطة الفرد )األفراد( الذي ياير برنامج المراجعة والمراجعي  و

وينطب  ذلك على جمينع الموسسنات التني تحتناج إلنى تدطنيط وإجنراء عملينات مراجعنة داخلينة أو خارجينة لننظم 

 اإلدارة أو إدارة برنامج مراجعة.

 ويم   تطبي  هذه الوثيقة على أنواع المراجعة األخرى، بشر  إعطاء اعتبار خاص لل فاءة المحادة المطلوبة.

 ةالمراجع المعياري 2

 ال توجا مراجع معيارية في هذه الوثيقة.

 المصطلحات والتعريفات 3

 أل،راض هذه الوثيقة، تنطب  المصطلحات والتعريفات التالية.

بقواعننا بيانننات المصننطلحات السننتداامها فنني التوحيننا القياسنني علننى العنننواني  اإلل تننرونيي   IECو  ISOتحننتف  

 التاليي :

 : متاح علىللتصفح عبر اإلنترنإ ISOنظام  -

 https://www.iso.org/obp 

- IEC Electropediaمتاح على : 

 http://www.electropedia.org 

3.1  

 المراجعة

يمهنا بشن و موضنوعي من  أجنو تحاينا ( وتقي3.8عملية منهجية ومستقلة وموثقة للحصول على أدلنة موضنوعية )

 (.3.7ماى استيفاء معايير المراجعة )

علننى الفقننرة: يننتم إجننراء عمليننات المراجعننة الااخليننة، التنني تُسننمى أحيانخننا مراجعننات الطننرف األول،  1مالحظننة 

 .بواسطة الموسسة نفسها أو بالنيابة عنها

ننا عمليننات مراجعننة الطننرف الفنناني علننى الفقننرة: تشننمو المراجعننات الدارجيننة تلننك التنني تُ  2مالحظننة  سننمى عمومخ

والفالث. وتتم مراجعة الطرف الفاني بواسطة األ راف التي لها مصلحة في الموسسنة، مفنو العمنالء، أو بواسنطة 

أأداص آخري  نيابةخ عنهم. وتجري عمليات مراجعة الطرف الفالث بواسطة موسسات مراجعة مستقلة، مفو تلنك 

 .تسجيو االمتفال، أو بواسطة الوااالت الح ومية يالتي تقام المصادقة على 

 ]تم تعايو المالحظات على الفقرة –، معال ISO 9000:2015, 3.13.1المصار: [

3.2   

 المراجعة المجمعة

 (3.18( لنظامي إدارة أو أافر )3.13( التي يتم إجراؤها معخا في جهة واحاة خاضعة للمراجعة )3.1المراجعة )

https://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/


قرة: عناما يتم دمج نظامي  أو أافر م  نظم اإلدارة المرتبطة بتدصنص محناد فني نظنام إدارة على الف 1مالحظة 

 .واحا، يُعرف هذا النظام باسم نظام اإلدارة المت امو

 ]، معالISO 9000:2015, 3.13.2المصار: [

3.3  

 المراجعة المشتركة

( بواسننطتي موسسننتي مراجعننة أو 3.13( التنني يننتم إجراؤهننا فنني جهننة واحناة خاضننعة للمراجعننة )3.1المراجعنة )

 أافر.

  ISO 9000:2015, 3.13.3]المصار: [

3.4  

 برنامج المراجعة

( المدطط لها في إ ار زمني محاد والموجهة نحو ،رض 3.1ترتيبات لمجموعة واحاة أو أافر م  المراجعات )

 معي .

 ]ف، معال، تمإ إضافة صيا،ة إلى التعريISO 9000:2015, 3.13.4المصار: [

3.5  

 نطاق المراجعة

 (3.1نطاق وحاود المراجعة )

علننى الفقننرة: يشننمو نطنناق المراجعننة بشنن و عننام وصننفخا للمواقننع الفعليننة واالفتراضننية، والوظننائف،  1مالحظننة 

 والوحاات الموسسية، واألنشطة والعمليات، باإلضافة إلى الفترة الزمنية التي تتم تغطيتها.

الفتراضي هو الم ان الذي تقوم في  الموسسة بالعمو أو تقام خامنة باسنتداام بيئنة على الفقرة: الموقع ا 2مالحظة 

 .متصلة تسمح ل فراد بتنفيذ العمليات بغض النظر ع  المواقع الفعلية

 ]2على الفقرة، وتمإ إضافة المالحظة  1تم تعايو المالحظة  –، معال ISO 9000:2015, 3.13.5المصار: [

3.6  

 خطة المراجعة

 (3.1ألنشطة وترتيبات المراجعة )وصف 

 [ISO 9000:2015, 3.13.6المصار: [

3.7 

 معايير المراجعة

 (.3.8( التي تُستدام امرجع تجري مقارنة األدلة الموضوعية مقابل  )3.23مجموعة م  المتطلبات )

ة أو التنظيمينة(، فغالبخنا على الفقرة: إذا اانإ معايير المراجعة قانونية )بما فني ذلنك المتطلبنات القانونين 1مالحظة 

 (.3.10ما يُستدام تعبير "االمتفال" أو"عام االمتفال" في نتيجة المراجعة )

علننى الفقننرة: قننا تشننمو المتطلبننات السياسننات واإلجننراءات وتعليمننات العمننو والمتطلبننات القانونيننة  2مالحظننة 

 .وااللتزامات التعاقاية وما إلى ذلك

 إلى الفقرة[ 2و 1تم تغيير التعريف وتمإ إضافة المالحظتي   –، معال ISO 9000:2015, 3.13.7المصار: [



3.8 

 األدلة الموضوعية

 البيانات التي تاعم وجود أو حقيقة أيء ما

على الفقنرة: يم ن  الحصنول علنى األدلنة الموضنوعية من  خنالل المالحظنة أو القيناا أو االختبنار أو  1مالحظة 

 .بوسائو أخرى

( بشن و عنام من  السنجالت أو البياننات 3.1تتكلف األدلة الموضنوعية لغنرض المراجعنة )على الفقرة:  2مالحظة 

 .( والتي ت ون قابلة للتحق 3.7الوقائعية أو المعلومات األخرى ذات الصلة بمعايير المراجعة )

 [ISO 9000:2015, 3.8.3المصار: [

3.9 

 أدلة المراجعة

( والتنني ت ننون قابلننة 3.7ألخننرى ذات الصننلة بمعننايير المراجعننة )السننجالت أو البيانننات الوقائعيننة أو المعلومننات ا

 للتحق .

 [ISO 9000:2015, 3.13.8المصار: [

3.10 

 نتائج المراجعة

 (.3.7( مقابو معايير المراجعة )3.9نتائج تقييم أدلة المراجعة التي تم جمعها )

 (.3.21ام االمتفال )( أو ع3.20على الفقرة: تشير نتائج المراجعة إلى االمتفال ) 1مالحظة 

علننى الفقننرة: يم نن  أن تننودي نتننائج المراجعننة إلننى تحايننا المدننا ر والفننرص لتحسنني  أو تسننجيو  2مالحظننة 

 .الممارسات الجياة

على الفقرة: في اللغة اإلنجليزية، إذا تم اختيار معايير المراجعة من  المتطلبنات القانونينة أو المتطلبنات  3مالحظة 

 non-compliance. التواف أو عام   compliance بالتواف مراجعة تُسمى  التنظيمية، فإن نتائج

 على الفقرة[ 3و 2تم تعايو المالحظتي   –، معال ISO 9000:2015, 3.13.9المصار: [

3.11 

 استنتاج المراجعة

 (.3.10(، بعا النظر في أهااف المراجعة واافة نتائج المراجعة )3.1محصلة المراجعة )

 [ISO 9000:2015, 3.13.10المصار: [

3.12 

 عميل المراجعة

 (.3.1الموسسة أو الشدص الذي يطلب المراجعة )

على الفقرة: في حالة المراجعة الااخلية، يم   أن ي ون عميو المراجعة هو الجهة الداضعة للمراجعة  1مالحظة 

لمراجعنة الدارجينة من  مصنادر ( أو الفرد )األفراد( الذي ياير برننامج المراجعنة. يم ن  أن تنكتي  لبنات ا3.13)

 .مفو المنظمي  أو األ راف المتعاقاة أو العمالء المحتملي  أو الحاليي 

 على الفقرة[ 1تمإ إضافة المالحظة  –، معال ISO 9000:2015, 3.13.11المصار: [



3.13 

 الجهة الخاضعة للمراجعة

 الموسسة ا و أو أجزائها تتم مراجعتها.

 ]، معالISO 9000:2015, 3.13.12المصار: [

3.14 

 فريق المراجعة

 (.3.16(، باعم م  الدبراء الفنيي  إذا احتاج األمر ذلك )3.1أدص واحا أو أافر يقوم بإجراء مراجعة )

 .( اقائا لفري  المراجعة3.14( م  فري  المراجعة )3.15على الفقرة: يتم تعيي  مراجع واحا ) 1مالحظة 

 .و فري  المراجعة مراجعي  قيا التاريبعلى الفقرة: يم   أن يشم 2مالحظة 

 [ISO 9000:2015, 3.13.14المصار: [

3.15 

 المراجع

 (.3.1الشدص الذي يجري المراجعة )

 [ISO 9000:2015, 3.13.15المصار: [

3.16 

 الخبير الفني

 (3.14المراجعة< الشدص الذي يقام معرفة أو خبرة محادة لفري  المراجعة )<

تتعل  المعرفة أو الدبرة المعينة بالموسسة، أو النشا ، أو العملية، أو المننتج، أو الدامنة، على الفقرة:  1مالحظة 

 أو التدصص المطلوب مراجعت ، أو اللغة، أو الفقافة.

 (3.15( امراجع )3.14على الفقرة: ال يعمو الدبير الفني في فري  المراجعة ) 2مالحظة 

 [2و 1م تعايو المالحظتي  ت –، معال ISO 9000:2015, 3.13.9المصار: [

3.17 

 المراقب

 (3.15( ول ن  ال يعمو امراجع )3.14الفرد الذي يصاحب فري  المراجعة )

 ]، معالISO 9000:2015, 3.13.17المصار: [

3.18 

 نظام اإلدارة

ك ( لتحقي  تل3.24مجموعة م  العناصر المترابطة أو المتفاعلة في الموسسة لوضع سياسات وأهااف وعمليات )

 األهااف.

على الفقرة: يم   لنظنام إدارة أن يتعامنو منع تدصنص واحنا أو عناة تدصصنات، علنى سنبيو المفنال  1مالحظة 

 إدارة الجودة أو اإلدارة المالية أو اإلدارة البيئية.

على الفقرة: تحاد عناصر نظام اإلدارة هي و الموسسنة وأدوارهنا ومسنئولياتها، والتدطنيط والتشنغيو،  2مالحظة 

 لسياسات، والممارسات، والقواعا، والمعتقاات، واألهااف، والعمليات م  أجو تحقي  تلك األهااف.وا



علننى الفقننرة: يم نن  أن يشننمو نطنناق نظننام اإلدارة الموسسننة بكاملهننا، أو وظننائف معينننة ومحننادة فنني  3مالحظننة 

ا معينة ومحادة م  المنظمة، أو وظيفة واحاة أو أافر عبر م  .جموعة م  الموسساتالموسسة، أو أقسامخ

 على الفقرة[ 4تم حذف المالحظة  –، معال ISO 9000:2015, 3.5.3المصار: [

3.19 

 المخاطر

 تكثير عام اليقي .

 إيجابي أو سلبي. –على الفقرة: التكثير هو انحراف ع  المتوقع  1مالحظة 

لمتعلقنة بفهنم أو معرفنة حنا  منا على الفقرة: عام اليقي  هو حالة، ولو جزئية، من  نقنص المعلومنات ا 2مالحظة 

 وعاقبت  واحتمال حاوث .

 ISO Guideعلى الفقرة: ،البخا ما تتميز المدا ر باإلأارة إلى األحاا  المحتملة )اما هو محاد فني  3مالحظة 

والنتائج )اما هو محناد  ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3)( والعواقب )اما هو محاد في 3.5.1.3 ,73:2009

 ، أو مزيج م  ذلك.,ISO Guide 73:2009)في 

على الفقرة: ،البخا ما يتم التعبير ع  المدا ر امزيج م  عواقب حا  منا )بمنا فني ذلنك التغينرات فني  4مالحظة 

 ( للحاو .ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1الظروف( وما يرتبط بها م  احتمال )اما هو محاد في 

 على الفقرة[ 6و 5ذف المالحظتي  تم ح –، معال ISO 9000:2015, 3.7.9المصار: [

3.20 

 االمتثال

 .)3.23استيفاء متطلب )

 على الفقرة[ 1تم حذف المالحظة  –، معال ISO 9000:2015, 3.6.11المصار: [

3.21 

 عدم االمتثال

 (.3.23عام استيفاء متطلب )

 على الفقرة[ 1تم حذف المالحظة  –، معال ISO 9000:2015, 3.6.9المصار: [

3.22 

 فاءةالك

 القارة على تطبي  المعرفة والمهارات لتحقي  النتائج المرجوة

 تم حذف المالحظات على الفقرة[ –، معال ISO 9000:2015, 3.10.4المصار: [

3.23 

 المتطلب

 الحاجة أو التوقع التي تم ذاره، أو اإلأارة إلي  بش و عام، أو الذي ي ون إلزاميخا.

"اإلأارة إلي  بش و عام" أنن  عنرف أو ممارسنة أنائعة للموسسنة واأل نراف على الفقرة: تعني عبارة  1مالحظة 

 المهتمة بكن يتم تضمي  الحاجة أو التوقع قيا النظر.

 .على الفقرة: المتطلب المحاد هو أر  مذاور، على سبيو المفال في المعلومات الموثقة 2مالحظة 



 على الفقرة[ 6و 5و 4و 3ت تم حذف المالحظا –، معال ISO 9000:2015, 3.6.4المصار: [

3.24 

 العملية

 مجموعة م  األنشطة المترابطة أو التفاعلية التي تستدام ماخالت لتقايم نتيجة مقصودة.

 تم حذف المالحظات على الفقرة[ –، معال ISO 9000:2015, 3.1.1المصار: [

3.25 

 األداء

 نتيجة قابلة للقياا.

 .داء إما بالنتائج ال مية أو النوعيةعلى الفقرة: يم   أن يرتبط األ 1مالحظة 

 على الفقرة[ 1تم حذف المالحظة  –، معال ISO 9000:2015, 3.7.11المصار: [

( أو المنتجنات أو الدنامات أو 3.24على الفقنرة: يم ن  أن ينرتبط األداء بنإدارة األنشنطة أو العملينات ) 2مالحظة 

 .النظم أو الموسسات

3.26 

 الفاعلية

 ة المدطط لها وتحقي  النتائج المدطط لها.ماى تنفيذ األنشط

 على الفقرة[ 3تم حذف المالحظة  –، معال ISO 9000:2015, 3.7.8المصار: [

 مبادئ المراجعة 4

تتمينز المراجعنة باالعتمنناد علنى عنناد من  المبننادئ. ويجنب أن تسنناعا هنذه المبننادئ فني جعننو المراجعنة أداة فعالننة 

ة، وذلك م  خالل توفير المعلومات التي يم ن  لموسسنة منا أن تعمنو وفقخنا وموثوقة لاعم سياسات وضوابط اإلدار

لها م  أجو تحسي  أدائها. والتقيا بهذه المبنادئ هنو أنر  أساسني لتقنايم اسنتنتاجات المراجعنة المالئمنة وال افينة، 

اثلنة فني ولتم ي  المراجعي ، والذي  يعملون بش و مستقو عن  بعضنهم النبعض، من  الوصنول إلنى اسنتنتاجات مم

 ظروف مماثلة

 إلى المبادئ السبعة الموضحة أدناه. 7إلى  5تستنا التوجيهات الواردة في البنود م  

 أ( النزاهة: أساا االحترافية.

 على المراجعي  والفرد )األفراد( الذي ياير برنامج مراجعة:

 أداء أعمالهم بطريقة أخالقية، بكمانة ومسئولية؛ -

 فقط إذا اانوا موهلي  للقيام بذلك؛ القيام بكنشطة المراجعة -

 أداء عملهم بطريقة محاياة، أي أن يبقوا منصفي  و،ير متحيزي  في جميع معامالتهم؛ -

 أن ي ونوا حساسي  ألي تكثيرات قا تمارا على تقايرهم أثناء إجراء المراجعة. -

 ب( التقايم المنصف: االلتزام بإعااد التقارير بصاق ودقة.

فنادة بصناق ودقنة إلاينبغي تائج واستنتاجات وتقارير المراجعة أنشنطة المراجعنة بصناق ودقنة. ويجب أن تع س ن

م يتم لتي لالمتباينة راء اآلالمراجعنننة، امننا يجنننب اإلفنننادة عننن  اعملية ء ثناتننتم مواجهتهنننا ألتي الهامة ت العقبان اع



ا ودقيقخننا اننذلك يجننب أن ي ننوجعة. ق المراجعننة وبنني  الجهننة الداضننعة للمننرايرفن بيسننمها ح ن التواصننو صننريحخ

ا واامالخ وفي الوقإ المناسب.  وموضوعيخا وواضحخ

 ج( العناية المهنية الواجبة: تطبي  االجتهاد والتقاير في المراجعة.

يجننب أن يتننوخى المراجعننون الحننذر الواجننب وفقخننا ألهميننة المهمننة التنني يقومننون بهننا والفقننة التنني يضننعها عميننو 

األخرى. وأحا العوامنو المهمنة فني تنفينذ عملهنم بالعناينة المهنينة الواجبنة هنو القنارة المراجعة واأل راف المعنية 

 على إصاار أح ام مسببة في جميع حاالت المراجعة.

 د( السرية: أم  المعلومات.

يجننب أن يمننارا المراجعننون السننلطة التقايريننة فنني اسننتداام وحمايننة المعلومننات التنني يحصننلون عليهننا أثننناء أداء 

وال يجوز للمراجع أو عميو المراجعة استداام معلومات المراجعة بطريقة ،ير مالئمة لتحقي  م اسنب  واجباتهم.

ويشمو هذا المفهوم التعامو السليم مع جعة. أدصية، أو بطريقة تضر بالمصالح المشروعة للجهة الداضعة للمرا

 المعلومات الحساسة أو السرية.

 ضوعية استنتاجاتها.هـ( االستقالل: أساا حياد المراجعة ومو

يجب أن ي ون المراجعون مستقلي  ع  النشا  الذي تتم مراجعت  حيفما اان ذلنك عمليخنا، ويجنب أن يتصنرفوا فني 

جميع الحاالت بطريقة خالية م  التحيز وتضارب المصالح. وبالنسبة لعمليات المراجعة الااخلينة، يجنب أن ي نون 

راجعتهننا المننا أم نن  ذلننك. ويجننب علننى المننراجعي  الحفنناظ علننى المراجعننون مسننتقلي  عنن  الوظيفننة التنني يننتم م

 الموضوعية  وال عملية المراجعة للتكاا م  أن نتائج واستنتاجات المراجعة تستنا فقط إلى أدلة المراجعة.

بالنسبة للموسسات الصغيرة، ربما ال ي ون م  المم   أن ي ون المراجعون النااخليون مسنتقلي  بشن و اامنو عن  

 الذي تتم مراجعت ، ول   يجب بذل او جها إلزالة التحيز وتشجيع الموضوعية.النشا  

و( النهج القائم على األدلة: الطريقة العقالنية للتوصو إلنى اسنتنتاجات مراجعنة موثوقنة وقابلنة للت نرار فني عملينة 

 المراجعة المنهجية.

اة بشن و عنام علنى عيننات من  المعلومنات يجب أن ت ون أدلة المراجعة قابلة للتحق  منهنا. ويجنب أن ت نون معتمن

المتاحننة، حيننث أننن  يننتم إجننراء المراجعننة خننالل فتننرة زمنيننة محنناودة وبمننوارد محنناودة. ويجننب أن يننتم تطبينن  

 االستداام المناسب ألخذ العينات، ألن هذا يرتبط ارتبا خا وثيقخا بالفقة التي يم   وضعها في استنتاجات المراجعة.

 المدا ر: نهج المراجعة الذي يراعي المدا ر والفرص. )ز( النهج القائم على

  وإجنننراء المراجعنننة وعلنننى إعنننااد التقنننارير ي تخر علنننى کبيل بأک نننر لمخااعلی م لقائالنهج ر اثؤيأن ينبغي 

ق أهنننننااف لتحقي، وجعةرالمل الهامة لعميل المسائاجعة علی رالمت اعملياز کيرتن ضمال جن أمالداصنننننة بهنننننا 

 المراجعة.مج رناب

 إدارة برنامج المراجعة 5

 عام 5.1

يجننب وضننع برنننامج مراجعننة يم نن  أن يتضننم  عمليننات المراجعننة التنني تتننناول واحنناخا أو أافننر منن  معننايير نظننام 

 اإلدارة أو المتطلبات األخرى، والتي يتم إجراؤها إما بش و منفصو أو مجتمع )المراجعة المجمعة(.

حجم و بيعة الجهة الداضعة للمراجعة، واذلك على  بيعة ووظائف ينبغي أن يستنا حجم برنامج المراجعة على 

 وتعقيا ونوع المدا ر والفرص ومستوى نضج نظام )نظم( اإلدارة التي تتم مراجعتها.



يم نن  أن ت ننون وظننائف نظننام اإلدارة أافننر تعقينناخا عننناما يننتم إسننناد معظننم الوظننائف الهامننة وإدارتهننا تحننإ قيننادة 

  اهتمام خاص إلى الم ان الذي يتم في  اتداذ أهم القرارات وما يشن و اإلدارة العلينا موسسات أخرى. ويجب توجي

 لنظام اإلدارة.

في حالة وجود أماا  ي مواقع متعادة )مفو الاول المدتلفة(، أو عناما يتم إسناد وإدارة الوظائف الهامة تحإ قيادة 

 ج المراجعة والتحق  من .موسسة أخرى، ينبغي توجي  اهتمام خاص لتصميم وتدطيط برنام

 في حالة الموسسات األصغر أو األقو تعقياخا، يم   تحايا حجم برنامج المراجعة على النحو المالئم.

 لفهم سياق الجهة الداضعة للمراجعة، ينبغي أن يكخذ برنامج المراجعة في االعتبار ما يلي:

 األهااف الموسسية؛ -

 لة؛القضايا الدارجية والااخلية ذات الص -

 احتياجات وتوقعات األ راف المعنية ذات الصلة؛ -

 متطلبات أم  وسرية المعلومات. -

ويم نن  ترتيننب تدطننيط بننرامج المراجعننة الااخليننة و، فنني بعننض الحنناالت، بننرامج مراجعننة مقننامي الدننامات 

 الدارجيي ، للمساهمة في األهااف األخرى للموسسة.

رنامج المراجعة الحفاظ على نزاهة المراجعة وعام وجود تكثير ،ير ويجب أن يضم  الفرد )األفراد( الذي يابر ب

 ضروري على المراجعة.

وينبغني إعطناء أولوينة المراجعنة إلنى تدصنيص المنوارد واألسناليب لمسنائو نظنام إدارة ذات المدنا ر المتكصنلة 

 األعلى ومستوى األداء األقو.

 ي .يجب إسناد مهمة إدارة برنامج المراجعة ل فراد الموهل

ينبغي أن يتضم  برنامج المراجعة المعلومات وأن يحاد الموارد إلتاحة إجراء عمليات المراجعنة بفاعلينة وافناءة 

 ضم  األ ر الزمنية المحادة. ويجب أن تتضم  المعلومات:

 أ( أهااف برنامج المراجعة؛

 ة للتعامو معها؛( واإلجراءات المتدذ3-5ب( المدا ر والفرص المرتبطة ببرنامج المراجعة )انظر 

 ج( نطاق )حجم، حاود، أماا ( او عملية مراجعة في برنامج المراجعة؛

 د( الجاول الزمني )عاد ي ماة ي وتيرة( عمليات المراجعة؛

 هـ( أنواع المراجعة، داخلية أو خارجية؛

 و( معايير المراجعة؛

 ز( أساليب المراجعة التي سيتم استداامها؛

 ي  المراجعة؛ح( معايير اختيار أعضاء فر

  ( المعلومات الموثقة ذات الصلة.

 قا ال ت ون بعض هذه المعلومات متاحة حتى ي تمو التدطيط األافر تفصيالخ للمراجعة.

( لضنمان تحقين  أهاافن . امنا ينبغني 5.6ينبغي مراقبة تنفيذ برنامج المراجعة وقياسن  علنى أسناا مسنتمر )انظنر 

 (.5.7االحتياجات للتغييرات واذلك الفرص المم نة للتحسي  )انظر  مراجعة برنامج المراجعة م  أجو تحايا

 تاف  العملية إلدارة برنامج المراجعة. 1يوضح الش و 
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 تدفق العملية إلدارة برنامج المراجعة - 1شكل 

تصرف( فني  –افحص  –افعو  –" )خطط Plan-Do-Check-Actيوضح هذا الش و تطبي  دورة " 1مالحظة 

 ه الوثيقة.هذ

 يشير ترقيم البنا ي البنا الفرعي إلى البنود ي البنود الفرعية ذات الصلة في هذه الوثيقة. 2مالحظة 

 وضع أهداف برنامج المراجعة 5.2

يجننب أن يتكاننا عميننو المراجعننة منن  أن أهننااف برنننامج المراجعننة قننا وضننعإ لتوجينن  تدطننيط وإجننراء عمليننات 

برنامج المراجعة على نحنو فعنال. وينبغني أن ت نون أهنااف برننامج المراجعنة  المراجعة، وينبغي أن يضم  تنفيذ

 متسقة مع التوجي  االستراتيجي لعميو المراجعة وأن تاعم سياسة وأهااف نظام اإلدارة.

 يم   أن تستنا هذه األهااف على وضع ما يلي في االعتبار:

 ة والااخلية على حا سواء؛أ( احتياجات وتوقعات األ راف المعنية ذات الصلة، الدارجي

 ب( خصائص ومتطلبات العمليات والمنتجات والدامات والمشاريع وأي تغييرات تطرأ عليها؛

 ج( متطلبات نظام اإلدارة؛

 د( الحاجة إلى تقييم مقامي الدامات الدارجيي ؛



وذلنك علنى النحنو  هـ( مستوى األداء ومستوى نضج نظام اإلدارة )اإلدارة( الدناص بالجهنة الداضنعة للمراجعنة،

(، أو حناو  حناالت عنام امتفنال أو KPIsالمبي  في موأرات األداء ذات الصنلة )مفنو موأنرات األداء الرئيسنية 

 حواد  أو أ اوى م  األ راف المهتمة؛

 و( المدا ر والفرص المحادة للمراجع؛

 ز( نتائج عمليات المراجعة السابقة.

 جعة ما يلي:ويم   أن تتضم  أمفلة أهااف برنامج المرا

 تحايا الفرص لتحسي  نظام اإلدارة وتحسي  أدائ ؛ -

 تقييم قارة الجهة الداضعة للمراجعة على تحايا سياقها؛  -

تقييم قارة الجهة الداضعة للمراجعة على تحايا المدا ر والفرص وتحايا وتطبين  اإلجنراءات الفعالنة للتعامنو  -

 معها؛

لة، علنى سننبيو المفننال المتطلبننات القانونينة والتنظيميننة والتزامننات االمتفننال االمتفنال لجميننع المتطلبننات ذات الصنن -

 ومتطلبات المصادقة وفقخا لمعيار نظام اإلدارة؛

 ااتساب الفقة في قارة المورد الدارجي والمحافظة عليها؛ -

 تحايا ماى مالءمة وافاءة وفاعلية نظام مراجعة اإلدارة الداص بالجهة الداضعة للمراجعة؛ -

 تقييم تواف  وتماأي أهااف نظام اإلدارة مع التوجي  االستراتيجي للموسسة. -

 تحديد وتقييم مخاطر وفرص برنامج المراجعة 5.3

هناك مدا ر وفرص متعلقة بسياق الجهنة الداضنعة للمراجعنة يم ن  ربطهنا ببرننامج المراجعنة ويم ن  أن تنوثر 

يناير برننامج المراجعنة تحاينا المدنا ر والفنرص التني ينتم  على تحقي  أهاافها. يجب على الفنرد )األفنراد( النذي

أخننذها فنني االعتبننار عنننا وضننع برنننامج المراجعننة ومتطلبننات المننوارد، وتقننايمها لعميننو المراجعننة، بحيننث يم نن  

 معالجتها بش و مناسب.

 يم   أن ت ون هناك مدا ر مرتبطة بما يلي:

المراجعننة ذات الصننلة وتحايننا منناى عمليننات المراجعننة  أ( التدطننيط، علننى سننبيو المفننال الفشننو فنني تحايننا أهننااف

 وعادها وماتها ومواقعها وجاولها؛

ب( الموارد، على سبيو المفال التسليم بالوقإ والمعاات و ي أو التاريب ،ينر ال نافي لوضنع برننامج المراجعنة أو 

 إجراء المراجعة؛

 العامة إلجراء عمليات المراجعة بش و فعال؛ج( اختيار فري  المراجعة، على سبيو المفال عام افاية ال فاءة 

 د( التواصو، على سبيو المفال عمليات ي قنوات اتصال خارجية ي داخلية ،ير فعالة؛

هـ( التنفيذ، على سبيو المفال التنسي  ،ير الفعال لعمليات المراجعة داخنو برننامج المراجعنة، أو عنام وضنع أمن  

 وسرية المعلومات في االعتبار؛

م في المعلومنات الموثقنة، علنى سنبيو المفنال ،يناب الفاعلينة فني تحاينا المعلومنات الموثقنة الالزمنة التني و( التح 

يطلبها المراجعون واأل نراف المعنينة ذات الصنلة، وعنام تنوفير حماينة اافينة لسنجالت المراجعنة إلثبنات فاعلينة 

 برنامج المراجعة؛

 بيو المفال المراقبة ،ير الفعالة لنتائج برنامج المراجعة؛ز( مراقبة ومراجعة وتحسي  برنامج المراجعة، على س



 ح( تواجا وتعاون الجهة الداضعة للمراجعة وتوافر األدلة التي سيتم أخذ عينات منها.

 يم   أن تتضم  فرص تحسي  برنامج المراجعة ما يلي:

 السماح بإجراء عمليات مراجعة متعادة في زيارة واحاة؛ -

 فات عنا االنتقال إلى الم ان؛تقليو الوقإ والمسا -

 مطابقة مستوى افاءة فري  المراجعة مع مستوى ال فاءة الالزمة لتحقي  أهااف المراجعة؛ -

 تواف  مواعيا المراجعة مع توافر الموظفي  الرئيسيي  الداضعي  في الجهة الداضعة للمراجعة. -

 وضع برنامج المراجعة 5.4

 فراد( الذي يدير برنامج المراجعةأدوار ومسئوليات الفرد )األ 5.4.1

 يجب على الفرد )األفراد( الذي ياير برنامج المراجعة:

 ( وألي قيود معروفة؛5.2أ( تحايا نطاق برنامج المراجعة وفقخا ل هااف ذات الصلة )انظر 

وتنفينذ  ب( تحايا القضايا والمدنا ر والفنرص الدارجينة والااخلينة التني يم ن  أن تنوثر علنى برننامج المراجعنة،

 إجراءات لمعالجتها، ودمج هذه اإلجراءات في جميع أنشطة المراجعة ذات الصلة على النحو المناسب؛

ج( ضننمان اختيننار فرينن  المراجعننة وافاءتنن  العامننة ألنشننطة المراجعننة عنن   رينن  إسننناد األدوار والمسننئوليات 

 والسلطات ودعم القيادة على النحو المناسب؛

 ذات الصلة، بما في ذلك العمليات م  أجو:د( تحايا جميع العمليات 

 تنسي  وجاولة جميع عمليات المراجعة في برنامج المراجعة؛ -

تحايا أهااف المراجعة ونطاق )نطاقات( ومعايير عمليات المراجعة، وتحاينا أسناليب المراجعنة واختينار فرين   -

 المراجعة؛

 تقييم المراجعي . -

 ية على النحو المناسب؛إنشاء عمليات تواصو خارجية وداخل -

 تسوية النزاعات ومعالجة الش اوى؛ -

 متابعة عمليات المراجعة إن اان ذلك مم نخا؛ -

 تقايم التقارير إلى عميو المراجعة واأل راف المعنية ذات الصلة على النحو المناسب. -

 هـ( تحايا وضمان توفير جميع الموارد الضرورية؛

 لومات الموثقة المناسبة، بما في ذلك سجالت برنامج المراجعة؛و( التكاا م  إعااد وصيانة المع

 ز( مراقبة ومراجعة وتحسي  برنامج المراجعة؛

 ح( نقو برنامج المراجعة إلى عميو المراجعة و، حسب االقتضاء، إلى األ راف المعنية ذات الصلة.

 لمراجعة.يجب على الفرد )األفراد( الذي ياير برنامج المراجعة  لب موافقة عميو ا

 كفاءة الفرد )األفراد( الذي يدير برنامج المراجعة 5.4.2

ينبغنني أن ت ننون لنناى الفننرد )األفننراد( الننذي ينناير برنننامج المراجعننة ال فنناءة الالزمننة إلدارة البرنننامج والمدننا ر 

 والفرص والقضايا الدارجية والااخلية المرتبطة ب  بفاعلية وافاءة، بما في ذلك معرفة:

 ( المراجعة؛2و أ. 1( وأساليب وعمليات )انظر أ. 4نظر المادة أ( مبادئ )ا

 ب( معايير نظام اإلدارة، والمعايير األخرى ذات الصلة واذلك الوثائ  المرجعية ي التوجيهية؛



ج( معلومنننات بشنننكن الجهنننة الداضنننعة للمراجعنننة وسنننياقها )علنننى سنننبيو المفنننال، القضنننايا الدارجينننة ي الااخلينننة، 

ذات الصننلة واحتياجاتهننا وتوقعاتهننا، واألنشننطة والمنتجننات، والدننامات والعمليننات التجاريننة، واأل ننراف المعنيننة 

 الداصة بالجهة الداضعة للمراجعة(؛

د( المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بهنا والمتطلبنات األخنرى ذات الصنلة بكنشنطة أعمنال الجهنة الداضنعة 

 للمراجعة.

 (.ICTارة المدا ر والمشاريع والعمليات وت نولوجيا المعلومات واالتصاالت )عنا االقتضاء، يم   النظر في إد

يجب على الفرد )األفراد( الذي ياير برننامج المراجعنة المشناراة فني أنشنطة التطنوير المناسنبة المسنتمرة للحفناظ 

 على ال فاءة الالزمة إلدارة برنامج المراجعة.

 تحديد حجم برنامج المراجعة 5.4.3

الفرد )األفراد( الذي يقوم بإدارة برنامج المراجعة تحايا حجم برنامج المراجعة. ويم   أن يدتلف ذلك يجب على 

 (.5.3اعتمادخا على المعلومات المقامة م  الجهة الداضعة للمراجعة فيما يتعل  بسياقها )انظر 

قنا يت نون برننامج المراجعنة  مالحظة: في بعض الحاالت، بناءخ على هي و الجهة الداضعة للمراجعة أو أنشطتها،

 م  عملية مراجعة فقط )على سبيو المفال، مشروع صغير أو موسسة صغيرة(.

 يم   أن تشمو العوامو األخرى التي توثر على ماى برنامج المراجعة ما يلي:

حسنب أ( هاف ونطاق وماة او مراجعة وعاد عمليات المراجعة التي يتعي  إجراؤها، و ريقة تقنايم التقنارير و، 

 االقتضاء، متابعة المراجعة؛

 ب( معايير نظام اإلدارة أو المعايير األخرى المطبقة؛

 ج( عاد األنشطة التي يجب مراجعتها وأهميتها وتعقياها وتشابهها وأماانها؛

 د( تلك العوامو التي توثر على فاعلية نظام اإلدارة؛

عننايير نظننام اإلدارة ذي الصننلة، والمتطلبننات القانونيننة هننـ( معننايير المراجعننة المطبقننة، مفننو الترتيبننات الُمزمعننة لم

 والتنظيمية و،يرها م  المتطلبات التي تلتزم بها الموسسة؛

 و( نتائج المراجعات واالستعراضات السابقة لإلدارة، حسب االقتضاء؛

 ز( نتائج استعراض ساب  لبرنامج المراجعة؛

 ح( المسائو اللغوية والفقافية واالجتماعية؛

وف األ راف المعنية، مفو أ اوى العمنالء، وعنام االمتفنال للمتطلبنات القانونينة والتنظيمينة و،يرهنا من   ( مدا

 المتطلبات التي تلتزم بها الموسسة، أو قضايا سلسلة التوريا؛

 ي( تغييرات هامة في سياق الجهة الداضعة للمراجعة أو لعملياتها والمدا ر والفرص ذات الصلة؛

ا المعلومات واالتصاالت لاعم أنشطة المراجعة، وال سيما استداام أساليب المراجعنة عن  بعنا ك( توافر ت نولوجي

 (؛16)انظر أ.

ل( وقوع أحاا  داخلية وخارجية، مفو حاالت عام مطابقة المنتجات أو الدنامات، أو تسنريبات أمن  المعلومنات، 

 يئية؛أو حواد  الصحة والسالمة، أو األعمال اإلجرامية، أو الحواد  الب

 م( المدا ر والفرص التجارية، بما في ذلك اإلجراءات الالزمة لمعالجتها.

 تحديد موارد برنامج المراجعة 5.4.4



 عنا تحايا الموارد لبرنامج المراجعة، يجب على الفرد )األفراد( الذي ياير برنامج المراجعة مراعاة ما يلي:

 يذ وإدارة وتحسي  أنشطة المراجعة؛ة لتطوير وتنفموالزمنية الالزأ( الموارد المالية 

 (؛1ب( أساليب المراجعة )انظر أ.

 ج( التوافر الفردي والعام للمراجعي  والدبراء الفنيي  الذي  يتمتعون بال فاءة المناسبة ألهااف برنامج المراجعة؛

 (؛3-5( ومدا ر وفرص برنامج المراجعة )انظر 5.4.3د( ماى برنامج المراجعة )انظر 

 السفر والت لفة واإلقامة واحتياجات المراجعة األخرى؛هـ( وقإ 

 و( تكثير منا   التوقيإ المدتلفة؛

ز( تننوافر ت نولوجيننا المعلومننات واالتصنناالت )مفننو المننوارد التقنيننة الالزمننة إلعننااد مراجعننة عنن  بعننا باسننتداام 

 ت نولوجيات تاعم التعاون ع  بعا(؛

 بة؛ح( توافر أي أدوات وت نولوجيا ومعاات مطلو

 (؛5 ( توافر المعلومات الموثقة الالزمة، وذلك على النحو المحاد أثناء وضع برنامج المراجعة )انظر أ.

ي( المتطلبات المتعلقة بالمنشكة، بما في ذلك أي تصناريح أمنينة ومعناات )مفنو التحقن  من  المعلومنات األساسنية، 

 .ومعاات الحماية الشدصية، والقارة على ارتااء مالبس معقمة(

 تنفيذ برنامج المراجعة 5.5

 عام 5.5.1

(، من  الضنروري تنفينذ 5.4.4( وتحايا الموارد ذات الصنلة )انظنر 5.4.3بمجرد وضع برنامج المراجعة )انظر 

 التدطيط التشغيلي وتنسي  جميع األنشطة داخو البرنامج.

 يجب على الفرد )األفراد( الذي ياير برنامج المراجعة:

الصننلة منن  برنننامج المراجعننة، بمننا فنني ذلننك المدننا ر والفننرص المتضننمنة، إلننى األ ننراف )أ( نقننو األجننزاء ذات 

المعنيننة ذات الصننلة وإ العهننا بشنن و دوري علننى تقننامها، وذلننك باسننتداام قنننوات االتصننال الدارجيننة والااخليننة 

 الفابتة؛

 ب( تحايا األهااف والنطاق والمعايير ل و مراجعة فردية؛

 (؛1ة )انظر أ.ج( اختيار أساليب المراجع

 د( تنسي  وجاولة عمليات المراجعة واألنشطة األخرى ذات الصلة ببرنامج المراجعة؛

 (؛5.5.4ضمان أن تتمتع فرق المراجعة بال فاءة الالزمة )انظر ه( 

 (؛5.4.4و( توفير الموارد الفردية والعامة الالزمة لفرق المراجعة )انظر 

لبرنننامج المراجعننة، وإدارة جميننع مدننا ر التشننغيو، واننذلك الفننرص ز( ضننمان إجننراء عمليننات المراجعننة وفقخننا 

 والمسائو المتعلقة بالتشغيو )أي األحاا  ،ير المتوقعة(، عنا ظهورها أثناء نشر البرنامج؛

ح( التكاا م  أن المعلومات الموثقة ذات الصلة فيما يتعل  بكنشطة المراجعنة تنتم إدارتهنا والمحافظنة عليهنا بشن و 

 (؛5.5.7 صحيح )انظر

 ( الالزمة لمراقبة برنامج المراجعة؛5.6 ( تحايا وتنفيذ الضوابط التشغيلية )انظر 

ي( التكاا م  أن المعلومات الموثقنة ذات الصنلة فيمنا يتعلن  بكنشنطة المراجعنة تنتم إدارتهنا بشن و صنحيح )انظنر 

5.7.) 



 تحديد األهداف والنطاق والمعايير للمراجعة الفردية 5.5.2

تنا او مراجعة فردية على أهااف ونطاق ومعايير محادة للمراجعة. ويجب أن ت ون هنذه متوافقنة منع يجب أن تس

 األهااف العامة لبرنامج المراجعة.

 تحاد أهااف المراجعة ما الذي يجب إنجازه بواسطة المراجعة الفردي، ويم   أن تتضم  ما يلي:

 أو أجزاء من ، لمعايير المراجعة؛أ( تحايا ماى امتفال نظام اإلدارة المراد مراجعت ، 

ب( تقينننيم قنننارة نظنننام اإلدارة علنننى مسننناعاة الموسسنننة فننني تلبينننة المتطلبنننات القانونينننة والتنظيمينننة ذات الصنننلة 

 والمتطلبات األخرى التي تلتزم بها الموسسة؛

 ج( تقييم فاعلية نظام اإلدارة في تحقي  النتائج المرجوة من ؛

 ي  نظام اإلدارة؛د( تحايا الفرص المتاحة لتحس

 هـ( تقييم ماى مالءمة وافاية نظام اإلدارة فيما يتعل  بالسياق والتوجي  االستراتيجي للجهة الداضعة للمراجعة؛

و( تقيننيم قننارة نظننام اإلدارة علننى تحقينن  األهننااف وتحقيقهننا والتعامننو بفاعليننة مننع المدننا ر والفننرص فنني سننياق 

 الصلة. متغير، بما في ذلك تنفيذ اإلجراءات ذات

يجب أن ي ون نطاق المراجعة متوافقخا مع برنامج المراجعة وأهااف المراجعنة. وهنذا يشنمو عوامنو مفنو المواقنع 

 والوظائف واألنشطة والعمليات التي ستتم مراجعتها، باإلضافة إلى الفترة الزمنية التي تغطيها المراجعة.

ال مقابلن . وقنا تشنمو هنذه المعنايير واحناخا أو أافنر ممنا يتم استداام معايير المراجعة امرجع يجنري تحاينا االمتفن

يلي: السياسات، والعمليات، واإلجراءات، ومعايير األداء بما في ذلك األهااف، والمتطلبنات القانونينة والتنظيمينة، 

ومتطلبننات نظننام اإلدارة، والمعلومننات فيمننا يتعلنن  بالسننياق والمدننا ر والفننرص مفلمننا تحننادها الجهننة الداضننعة 

مراجعة )بما في ذلك متطلبات األ راف الدارجينة ي الااخلينة المعنينة ذات الصنلة(، ومناونات سنلوك القطناع أو لل

 ،يرها م  الترتيبات المدطط لها.

في حالة حاو  أي تغييرات في أهااف المراجعة أو نطاقها أو معاييرها، يجب أن يتم تعايو برنامج المراجعنة إذا 

 األ راف المعنية للموافقة علي  إذا اان ذلك مناسبخا.لزم األمر وإبالغ ذلك إلى 

عننناما تننتم مراجعننة أافننر منن  تدصننص واحننا فنني نفننس الوقننإ، منن  المهننم أن ت ننون مراجعننة األهننااف والنطنناق 

والمعننايير متسننقة مننع بننرامج المراجعننة ذات الصننلة ل ننو تدصننص. ويم نن  أن ي ننون لننبعض التدصصننات نطنناق 

ا فرعيخا م  الموسسة ا و.يع س الموسسة ا و، ويم   أن ي   ون لتدصصات أخرى نطاق يع س جزءخ

 اختيار وتحديد أساليب المراجعة 5.5.3

يجب على الفرد )األفراد( الذي ياير برنامج المراجعنة اختينار وتحاينا أسناليب إجنراء المراجعنة بفاعلينة وافناءة، 

 وذلك اعتمادخا على األهااف والنطاق والمعايير المحادي  للمراجعة.

يم نن  إجننراء عمليننات المراجعننة فنني الموقننع، أو عنن  بعننا، أو امننزيج منن  االثننني . ويجننب أن ي ننون اسننتداام هننذه 

ننا، من  بنني  أمننور أخننرى، علننى وضنع المدننا ر والفننرص المصنناحبة فنني  األسناليب متوازنخننا بشنن و مناسننب، وقائمخ

 االعتبار.

عة مشتراة لنفس الجهة الداضعة للمراجعة، في حالة قيام موسستي  أو أافر م  موسسات المراجعة بإجراء مراج

ينبغني علننى األفننراد النذي  يننايرون بننرامج المراجعننة المدتلفنة االتفنناق علننى أسنناليب المراجعنة والنظننر فنني اآلثننار 



المترتبة على توفير الموارد وتدطيط المراجعة. وإذا قام أحنا المنراجعي  بتشنغيو نظنامي  أو أافنر من  نظنم إدارة 

 تلفة، فقا يتم تضمي  عمليات المراجعة المجمعة في برنامج المراجعة.االختصاصات المد

 اختيار أعضاء فريق المراجعة 5.5.4

يجب على الفرد )األفراد( الذي ياير برننامج المراجعنة تعيني  أعضناء فرين  المراجعنة  بمنا فني ذلنك قائنا الفرين  

 وأي خبراء تقنيي  مطلوبي  لعملية المراجعة المحادة.

ر فري  المراجعة مع األخذ في االعتبار ال فاءة الالزمة لتحقي  أهااف المراجعة الفردية ضم  النطناق يجب اختيا

 المحاد. وإذا اان هناك مراجع واحا فقط، فيجب على المراجع أداء جميع واجبات قائا فري  المراجعة.

لمراجعنة ويصنف عملينات تقينيم إرأادات حول تحايا ال فاءة المطلوبنة ألعضناء فرين  ا 7مالحظة: يتضم  البنا 

 المراجعي .

 لضمان ال فاءة العامة لفري  المراجعة، يجب القيام بالدطوات التالية:

 تحايا ال فاءة الالزمة لتحقي  أهااف المراجعة؛ -

 اختيار أعضاء فري  المراجعة بحيث ت ون االختصاصات الالزمة موجودة في فري  المراجعة. -

 ي  المراجعة إلجراء عملية المراجعة المحادة، يجب مراعاة ما يلي:عنا تحايا حجم وت وي  فر

 أ( أن ال فاءة العامة لفري  المراجعة ضرورية لتحقي  أهااف المراجعة، مع مراعاة نطاق المراجعة ومعاييره؛

 ب( تعقيا المراجعة؛

 ج( ما إذا اانإ المراجعة هي مراجعة مجمعة أم مشتراة؛

 ارة؛د( أساليب المراجعة المدت

 هـ( ضمان الموضوعية والحياد لتجنب أي تضارب في المصالح في عملية المراجعة؛

و( قارة أعضاء فري  المراجعة علنى العمنو والتعامنو بفاعلينة منع ممفلني الجهنة الداضنعة للمراجعنة واأل نراف 

 المعنية ذات الصلة؛

مات االجتماعينة والفقافينة للمراجنع. ويم ن  ز( المسائو الدارجية ي الااخلية ذات الصلة، مفو لغة المراجعة، والسن

معالجة هذه القضايا إما م  خالل مهارات المراجع الداصة أو م  خالل دعم خبير تقني، مع مراعاة الحاجنة إلنى 

 مترجمي  فوريي .

 ح( نوع وتعقيا العمليات المراد مراجعتها.

راجعة التشاور مع قائا الفري  بشكن ت نوي  فرين  عنا االقتضاء، ينبغي على الفرد )األفراد( الذي ياير برنامج الم

 المراجعة.

إذا لم ت   االختصاصات الالزمة متضنمنة فني المنراجعي  فني فرين  المراجعنة، ينبغني تنوفير خبنراء فنيني  ذوي 

 اختصاصات إضافية لاعم الفري .

 وإرأاد مراجع. يم   تضمي  مراجعي  قيا التاريب في فري  المراجعة، ول   يجب المشاراة تحإ توجي 

يم نن  أن ت ننون التغييننرات فنني تشنن يو فرينن  المراجعننة ضننرورية أثننناء المراجعننة، علننى سننبيو المفننال إذا ظهننر 

تضارب في المصالح أو مش لة فيما يتعل  باالختصاص. وإذا ظهرت مفو هذه الحالة، فيجنب حلهنا منع األ نراف 

رد )األفننراد( الننذي ينناير برنننامج المراجعننة، أو عميننو المناسننبة )علننى سننبيو المفننال، قائننا فرينن  المراجعننة، أو الفنن

 المراجعة، أو الجهة الداضعة للمراجعة( قبو إجراء أي تغييرات.



 إسناد المسئولية عن المراجعة الفردية إلى قائد فريق المراجعة 5.5.5

الفردية إلى قائا فري  يجب على الفرد )األفراد( الذي ياير برنامج المراجعة إسناد المسئولية ع  إجراء المراجعة 

 المراجعة.

 ويجب أن يتم اإلسناد في وقإ ااف قبو الموعا المقرر للمراجعة، وذلك لضمان التدطيط الفعال لعملية المراجعة.

 لضمان فاعلية المراجعة الفردية، ينبغي تقايم المعلومات التالية إلى قائا فري  المراجعة:

 أ( أهااف المراجعة؛

 وأي معلومات موثقة ذات صلة؛ ب( معايير المراجعة

 ج( نطاق المراجعة، بما في ذلك تحايا الموسسة ووظائفها وعملياتها التي يتعي  مراجعتها؛

 د( عمليات المراجعة واألساليب المرتبطة بها؛

 هـ( ت وي  فري  المراجعة؛

طة المراجعنة التني يتعني  و( تفاصيو االتصال بالجهة الداضعة للمراجعة، والمواقع، واإل ار الزمنني، ومناة أنشن

 إجراؤها؛

 ز( الموارد الالزمة إلجراء المراجعة؛

 ح( المعلومات الالزمة لتقييم ومعالجة المدا ر والفرص المحادة لتحقي  أهااف المراجعة؛

( المعلومات التي تاعم قائا )قنادة( فرين  المراجعنة فني تفاعلن  منع الجهنة الداضنعة للمراجعنة من  أجنو فاعلينة  

 المراجعة.برنامج 

ا، حسب االقتضاء، ما يلي:  يجب أن تغطي معلومات اإلسناد أيضخ

لغة إجراء المراجعة وإعااد تقارير المراجعة عناما ت ون مدتلفة ع  لغة المراجع أو الجهة الداضعة للمراجعة  -

 أو اليهما؛

 م توزيعها عليها؛مدرجات إعااد التقارير الداصة بالمراجعة على النحو المطلوب والجهات التي سيت -

 المسائو المتعلقة بسرية وأم  المعلومات، وذلك اما هو مطلوب في برنامج المراجعة؛ -

 أي ترتيبات خاصة بالصحة والسالمة وترتيبات بيئية خاصة بالمراجعي ؛ -

 متطلبات السفر أو الوصول إلى المواقع البعياة؛ -

 تصاريح؛أي متطلبات أمنية وترتيبات متعلقة بالحصول على  -

 أي إجراءات يجب استعراضها، على سبيو المفال إجراءات المتابعة م  مراجعة سابقة؛ -

التنسي  مع أنشطة المراجعة األخرى، على سنبيو المفنال عنناما تقنوم فنرق مدتلفنة بمراجعنة عملينات مماثلنة أو  -

 ذات صلة في مواقع مدتلفة أو في حالة إجراء مراجعة مشتراة.

ة مشتراة، م  المهم التوصو إلى اتفاق بي  الموسسات التي تجري عمليات المراجعة، قبو بناء عنا إجراء مراجع

 المراجعة، حول المسئوليات المحادة ل و  رف، خاصةخ فيما يتعل  بسلطة رئيس الفري  المعي  للمراجعة.

 إدارة نتائج برنامج المراجعة 5.5.6

 راجعة التكاا م  تنفيذ األنشطة التالية:يجب على الفرد )األفراد( الذي ياير برنامج الم

 أ( تقييم تحقي  أهااف او مراجعة في برنامج المراجعة؛

 ب( مراجعة واعتماد تقارير المراجعة فيما يتعل  بتنفيذ نطاق وأهااف المراجعة؛



 ج( استعراض فاعلية اإلجراءات المتدذة لمعالجة نتائج المراجعة؛

  راف المعنية ذات الصلة؛د( توزيع تقارير المراجعة على األ

 هـ( تحايا ضرورة إجراء أي متابعة للمراجعة.

 وينبغي على الفرد الذي ياير برنامج المراجعة أن ينظر، عنا االقتضاء، في:

 نقو نتائج المراجعة وأفضو ممارساتها إلى جهات أخرى في الموسسة، و -

 االنع اسات على العمليات األخرى. -

 امج المراجعة واالحتفاظ بهاإدارة سجالت برن 5.5.7

ينبغي أن يضم  الفرد )األفراد( الذي  يناير برننامج المراجعنة إنشناء سنجالت المراجعنة وإدارتهنا والحفناظ عليهنا 

إلثبننات تنفيننذ برنننامج المراجعننة. ويجننب إنشنناء العمليننات لضننمان معالجننة أي احتياجننات خاصننة بننكم  وسننرية 

 المعلومات ومرتبطة بسجالت المراجعة.

    أن تتضم  السجالت ما يلي:يم

 أ( السجالت المتعلقة ببرنامج المراجعة، مفو:

 جاول عمليات المراجعة -

 أهااف برنامج المراجعة وحجم ؛ -

 تلك التي تتناول مدا ر وفرص برنامج المراجعة، والقضايا الدارجية والااخلية ذات الصلة؛ -

 استعراض فاعلية برنامج المراجعة. -

 لمتعلقة ب و مراجعة، مفو:ب( السجالت ا

 خطط المراجعة وتقارير المراجعة؛ -

 األدلة والنتائج الموضوعية للمراجعة؛ -

 تقارير عام االمتفال؛ -

 اإلصالحات وتقارير اإلجراءات التصحيحية؛ -

 تقارير متابعة المراجعة. -

 ج( السجالت المتعلقة بفري  المراجعة والتي تغطي موضوعات مفو:

 ءة وأداء أعضاء فري  المراجعة؛تقييم افا -

 معايير اختيار فرق المراجعة وأعضاء الفري  وتش يو فري  المراجعة؛ -

 الحفاظ على ال فاءة وتحسينها. -

 ينبغي أن يوضح أ و ومستوى تفاصيو السجالت أن أهااف برنامج المراجعة قا تحققإ.

 مراقبة برنامج المراجعة 5.6

 ( الذي ياير برنامج المراجعة تقييم ما يلي:ينبغي أن يضم  الفرد )األفراد

 أ( ما إذا اان يتم الوفاء بالجااول الزمنية وتحقي  أهااف برنامج المراجعة؛

 ب( أداء أعضاء فري  المراجعة بما في ذلك قائا فري  المراجعة والدبراء الفنيي ؛

 ج( قارة فرق المراجعة على تنفيذ خطة المراجعة؛



عمالء المراجعة، والجهات الداضعة للمراجعة، والمراجعي ، والدبراء الفنيي  واأل راف  د( التغذية الراجعة م 

 األخرى ذات الصلة؛

 هـ( افاية ومالءمة المعلومات الموثقة في عملية المراجعة بكاملها.

 يم   أن تشير بعض العوامو إلى الحاجة إلى تعايو برنامج المراجعة. ويم   أن يتضم  هذا تغييرات في:

 نتائج المراجعة -

 مستوى فاعلية ونضج نظام اإلدارة الذي جرى إظهاره؛ -

 فعالية برنامج المراجعة؛ -

 نطاق المراجعة أو نطاق برنامج المراجعة؛ -

 نظام إدارة الجهة الداضعة المراجعة؛ -

 المعايير والمتطلبات األخرى التي تلتزم بها الموسسة؛ -

 مقامي الدامات الدارجيي ؛ -

 يا تضارب المصالح؛تحا -

 متطلبات عميو المراجعة. -

 استعراض وتحسين برنامج المراجعة 5.7

ينبغي على او م  الفرد )األفنراد( النذي يناير برننامج المراجعنة وعمينو المراجعنة اسنتعراض برننامج المراجعنة 

نننامج المراجعننة لتقيننيم مننا إذا اانننإ أهاافنن  قننا تحققننإ. وينبغنني اسننتداام النناروا المسننتفادة منن  اسننتعراض بر

 اماخالت لتحسي  البرنامج.

 يجب أن يضم  الفرد )األفراد( الذي ياير برنامج المراجعة ما يلي:

 استعراض التنفيذ الشامو لبرنامج المراجعة؛ -

 تحايا مجاالت وفرص التحسي ؛ -

 تطبي  التغييرات على برنامج المراجعة إذا لزم األمر؛ -

 ؛7.6مر للمراجعي ، وذلك وفقخا لـ استعراض التطوير المهني المست -

إعنااد تقنارير عن  نتنائج برننامج المراجعنة واستعراضنها منع عمينو المراجعنة واأل نراف المعنينة ذات الصنلة،  -

 حسب االقتضاء.

 ينبغي أن ينظر استعراض برنامج المراجعة فيما يلي:

 أ( النتائج واالتجاهات م  مراقبة برنامج المراجعة؛

 ليات برنامج المراجعة والمعلومات الموثقة ذات الصلة؛ب( التواف  مع عم

 ج( االحتياجات والتوقعات الناأئة ل  راف المعنية ذات الصلة؛

 د( سجالت برنامج المراجعة؛

 هـ( أساليب مراجعة بايلة أو جاياة؛

 و( أساليب بايلة أو جاياة لتقييم المراجعي ؛

والفننرص والمسننائو الااخليننة والدارجيننة المرتبطننة ببرنننامج ز( فاعليننة اإلجننراءات الداصننة بمعالجننة المدننا ر 

 المراجعة؛



 ح( قضايا سرية وأم  المعلومات المتعلقة ببرنامج المراجعة.

 إجراء المراجعة 6

 عام 6.1

 2يحتوي هذا البنا على توجيهات بشكن إعااد وإجراء مراجعة محادة اجزء م  برننامج المراجعنة. ويقنام الشن و 

ألنشطة التي يتم القيام بها فني المراجعنة النموذجينة. ويعتمنا مناى سنريان أح نام هنذا البننا علنى نظرة عامة على ا

 أهااف ونطاق المراجعة المحادة.

 بدء المراجعة 6.2

 عام 6.2.1

( حتنى ينتم االنتهناء 5.5.5يجب أن تبقى مسئولية إجراء المراجعة على عات  قائا فري  المراجعة الم لنف )انظنر 

 (.6.6)انظر م  المراجعة 

؛ ومع ذلك، يم ن  أن يدتلنف التسلسنو وفقخنا للجهنة 1لباء المراجعة، ينبغي النظر في الدطوات الواردة في الش و 

 الداضعة للمراجعة والعمليات والظروف الداصة بالمراجعة.

 إقامة اتصال مع الجهة الخاضعة للمراجعة 6.2.2

 ال مع الجهة الداضعة للمراجعة م  أجو:ينبغي أن يتكاا قائا فري  المراجعة م  إقامة اتص

 أ( تكايا قنوات االتصال مع ممفلي الجهة الداضعة للمراجعة؛

 ب( تكايا السلطة إلجراء المراجعة؛

ج( تقايم معلومات ذات صلة بكهااف المراجعة ونطاقها ومعاييرها وأساليب تش يو فري  المراجعة، بمنا فني ذلنك 

 أي خبراء فنيي ؛

لى المعلومات ذات الصلة أل،راض التدطيط بما فني ذلنك المعلومنات عن  المدنا ر والفنرص د(  لب الوصول إ

 التي حادتها الموسسة وايفية معالجتها؛

تحايا المتطلبات القانونية والتنظيمينة المعمنول بهنا والمتطلبنات األخنرى المتعلقنة بكنشنطة وعملينات ومنتجنات ه( 

 وخامات الجهة الداضعة للمراجعة؛

 االتفاق مع الجهة الداضعة للمراجعة فيما يتعل  بماى اإلفصاح والتعامو مع المعلومات السرية؛و( تكايا 

 ز( اتداذ الترتيبات الالزمة للمراجعة بما في ذلك الجاول الزمني؛

 ح( تحايا أي ترتيبات خاصة بالموقع م  أجو الوصول، والصحة والسالمة، واألم ، والسرية أو ،يرها؛

 حضور المراقبي  والحاجة إلى مرأاي  أو مترجمي  فوريي  لفري  المراجعة؛ ( الموافقة على 

 ي( تحايا أي مجاالت اهتمام أو قل  أو مدا ر بالنسبة للجهة الداضعة للمراجعة فيما يتعل  بالمراجعة المحادة؛

 راجعة.ك( حو المسائو المتعلقة بت وي  فري  المراجعة مع الجهة الداضعة للمراجعة أو مع عميو الم

 تحديد جدوى المراجعة 6.2.3

 يجب تحايا جاوى المراجعة لتوفير ثقة معقولة بكن  يم   تحقي  أهااف المراجعة.

 يجب أن يكخذ تحايا الجاوى في االعتبار عوامو مفو توفر ما يلي:

 أ( معلومات اافية ومناسبة لتدطيط وإجراء المراجعة؛

 ب( تعاون ااف م  الجهة الداضعة للمراجعة؛



 ج( الوقإ ال افي والموارد الالزمة إلجراء المراجعة.

 مالحظة: تشمو الموارد الوصول إلى ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت ال افية والمالئمة.

عننناما ت ننون المراجعننة ،يننر مجايننة، ينبغنني اقتننراح بننايو لعميننو المراجعننة، وذلننك باالتفنناق مننع الجهننة الداضننعة 

 للمراجعة.

 مراجعةإعداد أنشطة ال 6.3

 إجراء عملية استعراض للمعلومات الموثقة 6.3.1

 ينبغي أن يتم استعراض المعلومات الموثقة لنظام اإلدارة المعني الداص بالجهة الداضعة للمراجعة م  أجو:

جمع المعلومات لفهم عمليات المراجعة الداصة بالجهة الداضنعة للمراجعنة وإلعنااد أنشنطة المراجعنة ووثنائ   -

 (، على سبيو المفال على العمليات والوظائف؛6.3.4جعة القابلة للتطبي  )انظر عمو المرا

القيام باستعراض عام لحجم المعلومات الموثقة لتحاينا مناى االمتفنال المحتمنو لمعنايير المراجعنة وال شنف عن   -

 المجاالت المحتملة المفيرة للقل ، مفو أوج  القصور أو السهو أو النزاعات.

المعلومات الموثقة، على سبيو المفنال ال الحصنر، وثنائ  وسنجالت نظنام اإلدارة، باإلضنافة إلنى  يجب أن تتضم 

تقارير المراجعة السابقة. ويجب أن تكخذ المراجعة في االعتبار سياق الموسسة الداضعة للمراجعنة، بمنا فني ذلنك 

بعني  االعتبنار نطناق المراجعنة  حجمها و بيعتها وتعقياها والمدا ر والفرص المرتبطنة بهنا. امنا يجنب أن تكخنذ

 ومعاييرها وأهاافها.

 .5مالحظة: يتم توفير إرأادات حول ايفية التحق  م  المعلومات في أ.

 تخطيط المراجعة 6.3.2

 نهج التخطيط القائم على المخاطر 6.3.2.1

اا المعلومنات يجب على قائا فري  المراجعة اعتماد نهج قنائم علنى المدنا ر لتدطنيط عملينة المراجعنة علنى أسن

 الواردة في برنامج المراجعة والمعلومات الموثقة التي تقامها الجهة الداضعة للمراجعة.

ويجب أن يكخذ تدطيط المراجعة في االعتبار مدا ر أنشطة المراجعنة علنى عملينات الجهنة الداضنعة للمراجعنة 

جهنة الداضنعة للمراجعنة فيمنا يتعلن  وأن يوفر األساا لالتفاق بي  او م  عميو المراجعنة وفرين  المراجعنة وال

بننإجراء المراجعننة. امننا يجننب أن يسننهو التدطننيط الجاولننة والتنسنني  الفعننالي  ألنشننطة المراجعننة منن  أجننو تحقينن  

 األهااف بصورة فعالة.

وينبغي أن يع س حجم التفاصيو الواردة في خطنة المراجعنة نطناق وتعقينا عملينة المراجعنة، فضنالخ عن  مدنا ر 

 ااف المراجعة. وعنا التدطيط لعملية المراجعة، يجب على قائا فري  المراجعة مراعاة ما يلي:عام تحقي  أه

 أ( ت وي  فري  المراجعة وافاءت  العامة؛

 (؛6ب( أساليب أخذ العينات المناسبة )انظر أ.

 ج( فرص تحسي  فاعلية وافاءة أنشطة المراجعة؛

 لناأئة ع  التدطيط ،ير الفعال للمراجعة؛د( المدا ر التي تواج  تحقي  أهااف المراجعة وا

 هـ( المدا ر التي تتعرض لها الجهة الداضعة للمراجعة نتيجة إجراء المراجعة.



ويم   أن تنتج المدا ر التني تتعنرض لهنا الجهنة الداضنعة للمراجعنة من  وجنود أعضناء فرين  المراجعنة النذي  

ا يتعلنن  بالصننحة والسننالمة والبيئننة والجننودة وعلننى يننوثرون سننلبخا علننى ترتيبننات الجهننة الداضننعة للمراجعننة فيمنن

 منتجاتها أو خاماتها أو موظفيها أو بنيتها األساسية )مفو التلو  في مراف  الغرف النظيفة(.

وبالنسبة لعمليات المراجعة المجمعة، ينبغي توجين  اهتمنام خناص للتفناعالت بني  العملينات التشنغيلية وأي أهنااف 

 اإلدارة المدتلفة. وأولويات متضاربة في نظم

 تفاصيل تخطيط المراجعة 6.3.2.2

يم   أن يدتلف مستوى ومحتوى تدطيط المراجعة، على سبيو المفنال بني  عملينات المراجعنة األولينة والالحقنة، 

واننذلك بنني  عمليننات المراجعننة الااخليننة والدارجيننة. ويجننب أن ي ننون تدطننيط المراجعننة مرنخننا بمننا ي فنني للسننماح 

 ي قا تصبح ضرورية مع تقام أنشطة المراجعة.بالتغييرات الت

 يجب أن يتناول تدطيط المراجعة أو يشير إلى ما يلي:

 أ( أهااف المراجعة؛

 ب( نطاق المراجعة، بما في ذلك تحايا الموسسة ووظائفها، واذلك العمليات المراد مراجعتها؛

 ج( معايير المراجعة وأي معلومات مرجعية موثقة؛

دية واالفتراضية( والتواريخ والوقإ المتوقع وماة أنشطة المراجعة التي يتعي  إجراؤها، بمنا فني )د( المواقع )الما

 ذلك االجتماعات مع إدارة الجهة الداضعة للمراجعة؛

هـ( ضرورة أن يتعرف فري  المراجعنة علنى المرافن  والعملينات الداصنة بالمراجعنة )علنى سنبيو المفنال، القينام 

 قع( الفعلي، أو استعراض ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت(؛بجولة في الموقع )الموا

و( أساليب المراجعة الواجب استداامها، بما في ذلك ماى الحاجة إلى أخنذ عيننات المراجعنة للحصنول علنى أدلنة 

 مراجعة اافية؛

 ز( أدوار ومسئوليات أعضاء فري  المراجعة، واذلك المرأاي  والمراقبي  أو المترجمي  الفوريي ؛

 ح( تدصيص الموارد المناسبة على أساا النظر في المدا ر والفرص المرتبطة باألنشطة التي ستتم مراجعتها.

 يجب أن يكخذ تدطيط المراجعة في االعتبار، حسب االقتضاء:

 تحايا ممفو )ممفلي( الجهة الداضعة للمراجعة في المراجعة؛ -

دتلفننة عنن  لغننة المراجننع أو الجهننة الداضننعة للمراجعننة أو لغننة العمننو وإعننااد تقننارير المراجعننة عننناما ت ننون م -

 اليهما؛ 

 موضوعات تقارير المراجعة؛ -

 الترتيبات اللوجستية وترتيبات االتصاالت، بما في ذلك الترتيبات المحادة للمواقع التي تتعي  مراجعتها؛ -

هننااف والفننرص الناأننئة فنني أي إجننراءات محننادة يجننب اتداذهننا لمعالجننة المدننا ر التنني تحننول دون تحقينن  األ -

 المراجعة؛

 المسائو المتعلقة بسرية وأم  المعلومات؛ -

أي إجننراءات متابعننة منن  مراجعننة سننابقة أو مصننار )مصننادر( آخننر، علننى سننبيو المفننال النناروا المسننتفادة،  -

 استعراض المشاريع؛

 أي أنشطة متابعة للمراجعة المدطط لها؛ -



 ، وذلك في حالة إجراء مراجعة مشتراة.التنسي  مع أنشطة المراجعة األخرى -

ينبغي تقايم خطط المراجعة إلى الجهة الداضعة للمراجعنة. ويجنب حنو أي مشن لة فني خطنط المراجعنة بني  قائنا 

 فري  المراجعة والجهة الداضعة للمراجعة، و، إذا لزم األمر، الفرد )األفراد( الذي ياير برنامج المراجعة.

 مل لفريق المراجعةإسناد الع 6.3.3

يجب على قائا فري  المراجعة، بالتشاور مع فري  المراجعة، أن ي لنف انو عضنو من  أعضناء فرين  بالمسنئولية 

ع  مراجعة عمليات أو أنشنطة أو وظنائف أو مواقنع محنادة، وانذلك، حسنب االقتضناء، بسنلطة اتدناذ القنرارات. 

وضنوعية وافناءة المنراجعي ، واالسنتداام الفعنال للمنوارد، ينبغي أن تكخنذ هنذه الت ليفنات بعني  االعتبنار حيناد وم

 فضالخ ع  األدوار والمسئوليات المدتلفة للمراجعي  والمراجعي  قيا التاريب والدبراء الفنيي .

ينبغي عقا اجتماعات فري  المراجعة، حسب االقتضاء، بواسطة قائا فري  المراجعنة من  أجنو إسنناد مهنام العمنو 

المم نة. ويم   إجنراء التغيينرات فني مهنام العمنو أثنناء تقنام المراجعنة لضنمان تحقين  أهنااف وتحايا التغييرات 

 المراجعة.

 إعداد المعلومات الموثقة للمراجعة 6.3.4

يجب على أعضاء فري  المراجعة جمع واستعراض المعلومات ذات الصلة بمهام المراجعنة الداصنة بهنم وإعنااد 

اسنتداام أي وسنائط مناسنبة. ويم ن  أن تتضنم  المعلومنات الموثقنة للمراجعنة معلومات موثقة للمراجعنة، وذلنك ب

 على سبيو المفال ال الحصر ما يلي:

 أ( القوائم المرجعية المادية أو الرقمية؛

 ب( تفاصيو أخذ العينات للمراجعة؛

 ج( المعلومات السمعية والبصرية.

عنة والتني يم ن  أن تتغينر نتيجنة للمعلومنات التني ينتم ينبغي أال يحا استداام هذه الوسائط م  حجنم أنشنطة المراج

 جمعها أثناء المراجعة.

 توجيهات بشكن إعااد وثائ  عمو المراجعة. 13مالحظة: ترد في الجزء أ.

يجب االحتفاظ بالمعلومات الموثقة المعاة للمراجعة والناتجة عنها على األقو حتى االنتهاء م  عملية المراجعنة أو 

. 6.6برننامج المراجعنة. وينتم وصنف االحتفناظ بالمعلومنات الموثقنة بعنا ااتمنال المراجعنة فني اما هو محناد فني 

ويجب حماية المعلومات الموثقة التي تم إنشناؤها أثنناء عملينة المراجعنة والتني تتضنم  معلومنات سنرية أو مل ينة 

 خاصة في جميع األوقات بواسطة أعضاء فري  المراجعة.

 إجراء أنشطة المراجعة 6.4

 عام 6.4.1

. وقا يدتلنف هنذا التسلسنو ليناسنب ظنروف 1تجري أنشطة المراجعة عادةخ بتسلسو محاد اما هو مبي  في الش و 

 عمليات المراجعة المحادة.

 تحديد أدوار ومسئوليات المرشدين والمراقبين 6.4.2

عمينو المراجعنة و ي أو قا يراف  المرأاون والمراقبون فري  المراجعنة منع موافقنات من  قائنا فرين  المراجعنة و

الجهة الداضعة للمراجعة إذا لزم األمر. ويجب أال يوثروا أو يتاخلوا في إجراء المراجعة. فإذا لم ي   م  المم   



ضننمان ذلننك، يجننب أن ي ننون لقائننا فرينن  المراجعننة الحنن  فنني منننع المننراقبي  منن  الحضننور أثننناء بعننض أنشننطة 

 المراجعة.

ة أي ترتيبات للوصول والصحة والسالمة والبيئة واألم  والسرية بي  او م  عمينو بالنسبة للمراقبي ، ينبغي إدار

 المراجعة والمراجع.

يجب على المرأاي  المعيني  م  قبو الجهة الداضعة للمراجعة أن يسناعاوا فرين  المراجعنة وأن يتصنرفوا بنناءخ 

 أن تشمو مسئولياتهم ما يلي: على  لب قائا فري  المراجعة أو المراجع الذي تم انتاابهم مع . ويجب

 أ( مساعاة المراجعي  في تحايا األفراد للمشاراة في المقابالت وتكايا المواعيا والمواقع؛

 ب( ترتيب الوصول إلى المواقع المحادة للجهة الداضعة للمراجعة؛

ترتيبنات الداصننة ج( التكانا من  أن أعضناء فرين  المراجعنة والمراقبنون يعرفنون ويحترمنون القواعنا المتعلقنة بال

بالموقع فيما يتعل  بالوصول والصحة والسالمة والبيئة والمسائو المتعلقة بناألم  والسنرية و،يرهنا من  المسنائو، 

 وم  أن  تتم معالجة أي مدا ر؛

 د( متابعة المراجعة نيابةخ ع  الجهة الداضعة للمراجعة عنا االقتضاء؛

 مات عنا الحاجة.هـ( تقايم التوضيح أو المساعاة في جمع المعلو

 عقد االجتماع االفتتاحي 6.4.3

 الغرض م  االجتماع االفتتاحي هو:

 أ( تكايا موافقة جميع المشاراي  )على سبيو المفال، المراجعي ، فري  المراجعة( على خطة المراجعة؛

 ب( التعريف بفري  المراجعة وأدواره؛

 طط لها.ج( التكاا م  إم انية تنفيذ جميع أنشطة المراجعة المد

وينبغي عقا االجتماع االفتتاحي مع إدارة الجهة الداضنعة للمراجعنة و، عننا االقتضناء، المسنئولي  عن  المهنام أو 

 العمليات التي تتعي  مراجعتها. وينبغي توفير فرصة لطرح األسئلة خالل االجتماع.

عملينة المراجعنة. فني افينر من  ينبغي أن ت ون درجة التفصيو متسقة منع مناى إلمنام الجهنة الداضنعة للمراجعنة ب

الحاالت، على سبيو المفال في عمليات المراجعة الااخلية في موسسة صغيرة، قا يت ون االجتماع االفتتناحي فقنط 

 م  اإلبالغ بكن  يتم إجراء مراجعة وتوضيح  بيعة المراجعة.

جالت الحضننور. ويجننب أن بالنسننبة لحنناالت المراجعننة األخننرى، قننا ي ننون االجتمنناع رسننميخا ويجننب االحتفنناظ بسنن

 يرأا االجتماع قائا فري  المراجعة.

 ينبغي النظر في تقايم ما يلي، حسب االقتضاء:

 المشاراون اآلخرون، بما في ذلك المراقبي  والمرأاي  والمترجمي  الفوريي  ونبذة ع  أدوارهم؛ -

 عضاء فري  المراجعة.أساليب المراجعة إلدارة المدا ر على الموسسة والتي قا تنتج ع  وجود أ -

 يجب النظر في تكايا البنود التالية، حسب االقتضاء:

 أهااف المراجعة ونطاقها ومعاييرها؛ -

خطة المراجعة والترتيبات األخرى ذات الصنلة منع الجهنة الداضنعة للمراجعنة، مفنو تناريخ االجتمناع الدتنامي  -

هننة الداضننعة للمراجعننة، وأي تغييننر )تغييننرات( ووقتنن ، وأي اجتماعننات موقتننة بنني  فرينن  المراجعننة وإدارة الج

 مطلوب؛



 قنوات االتصال الرسمية بي  فري  المراجعة والجهة الداضعة للمراجعة؛ -

 اللغة المستدامة أثناء المراجعة؛ -

 إبقاء الجهة الداضعة للمراجعة على إ الع بالتقام الذي تم إحرازه في المراجعة أثناء عملية المراجعة؛ -

 لموارد والتسهيالت التي يحتاج إليها فري  المراجعة؛توافر ا -

 المسائو المتعلقة بالسرية وأم  المعلومات؛ -

مسننائو الوصننول، والصننحة والسننالمة، واألمنن ، وحنناالت الطننوارئ، والترتيبننات األخننرى ذات الصننلة بفرينن   -

 المراجعة؛

 األنشطة في الموقع التي يم   أن توثر على إجراء المراجعة. -

 ي النظر في تقايم المعلومات المتعلقة بالبنود التالية، حسب االقتضاء:ينبغ

  ريقة اإلبالغ ع  نتائج المراجعة بما في ذلك معايير التصنيف، إن وجات؛ -

 الشرو  التي يجوز بموجبها إنهاء المراجعة؛ -

 ايفية التعامو مع النتائج المحتملة أثناء المراجعة؛ -

ة منن  الجهننة الداضننعة للمراجعننة بشننكن النتننائج أو االسننتنتاجات التنني خلصننإ إليهننا أي نظننام للتغذيننة الراجعنن -

 المراجعة، بما في ذلك الش اوى أو الطعون.

 التواصل أثناء المراجعة 6.4.4

أثناء المراجعة، قا ي ون م  الضروري وضع ترتيبات رسمية للتواصو داخو فري  المراجعة، واذلك منع الجهنة 

عميو المراجعة، وربما مع األ نراف الدارجينة المعنينة )مفنو الجهنات التنظيمينة(، خاصنةخ الداضعة للمراجعة، و

 عناما تستلزم المتطلبات القانونية والتنظيمية اإلبالغ اإلجباري ع  عام االمتفال.

ينع يجب أن يقوم فري  المراجعة بالتشاور بش و دوري لتبادل المعلومات وتقييم تقام عملية المراجعنة وإعنادة توز

 العمو بي  أعضاء فري  المراجعة حسب الحاجة.

أثناء المراجعة، يجب على قائا فرين  المراجعنة أن يقنوم بشن و دوري بنإبالغ الجهنة الداضنعة للمراجعنة وعمينو 

لتي تم جمعها الة دألاع  غ إلبالايجب المراجعة بالتقام وأي نتائج مهمنة وأي مدناوف، وذلنك حسنب االقتضناء. و

الجهننة الداضننعة للتحقينن  و، لى ء إبطامباأننرة وملموسننة دون إمداطر تشننير إلننى لتي وا المراجعننةعملية ل خال

ق المراجعنة ا نرج مأکلة خاويجنب مالحظنة أي مدناوف بشنكن أي جعة. المرالعميو حسبما ي نون ذلنك مناسنبخا، 

ضننننعة ل المراجعننننة والجهننننة الدامع عميل صوالتامکانية ، وذلننننك منننن  أجننننو إبهاق المراجعننننة يرفا ئيغ ربالوإ

 للمراجعة.

عناما تشير أدلة المراجعة المتاحة إلى أن أهااف المراجعنة ،ينر قابلنة للتحقين ، يجنب علنى قائنا فرين  المراجعنة 

اإلبالغ ع  أسنباب ذلنك لعمينو المراجعنة والجهنة الداضنعة للمراجعنة لتحاينا اإلجنراء المناسنب. وقنا يشنمو هنذا 

 لمراجعة أو نطاق المراجعة أو قا يشمو إنهاء المراجعة.اإلجراء تغييرات في تدطيط المراجعة أو أهااف ا

ويجب استعراض وقبول أي حاجة إلجراء تغييرات في خطة المراجعة، والتي قا تصبح واضحة منع تقنام أنشنطة 

المراجعة، حسب االقتضاء، بواسطة الفنرد )األفنراد( النذي يناير برننامج المراجعنة وعمينو المراجعنة، وعرضنها 

 عة للمراجعة.على الجهة الداض

 توفر معلومات المراجعة والوصول إليها 6.4.5



تعتما أساليب المراجعة المدتارة لعملية المراجعة على أهنااف المراجعنة ونطاقهنا ومعاييرهنا المحنادة، باإلضنافة 

إلننى المنناة والموقننع. والموقننع هننو الم ننان الننذي تتننوفر فينن  المعلومننات الالزمننة لنشننا  المراجعننة المحنناد لفرينن  

 لمراجعة. وقا يشمو ذلك المواقع الفعلية واالفتراضية.ا

تحايا أي  ومتى وايف يم ن  الوصنول إلنى معلومنات المراجعنة أمنر حاسنم بالنسنبة للمراجعنة. وهنذا مسنتقو عن  

م ان إنشناء المعلومنات واسنتداامها و ي أو تدزينهنا. واسنتنادخا إلنى هنذه المسنائو، يتعني  تحاينا أسناليب المراجعنة 

ننا منن  األسنناليب. اننذلك قننا تعننني ظننروف المراجعننة أن 1جنناول أ.)انظننر ال (. ويم نن  أن تسننتدام المراجعننة مزيجخ

 األساليب تحتاج إلى تغيير أثناء المراجعة.

 استعراض المعلومات الموثقة أثناء إجراء المراجعة 6.4.6

 يجب استعراض المعلومات الموثقة ذات الصلة بالجهة الداضعة للمراجعة م  أجو:

 ايا تواف  النظام، بقار ما هو موث ، مع معايير المراجعة؛تح -

 جمع المعلومات لاعم أنشطة المراجعة. -

 .5مالحظة: يتم توفير توجيهات حول ايفية التحق  م  المعلومات في أ.

يم   أن يتم دمج االستعراض مع أنشطة المراجعنة األخنرى وقنا يسنتمر  نوال فتنرة المراجعنة، بشنر  أال ي نون 

ا بفاعلية إجراء المراجعة.ذلك ض  ارخ

إذا تعنذر تقنايم معلومنات موثقنة اافينة ضنم  اإل نار الزمنني المحناد فني خطنة المراجعنة، يجنب علنى قائنا فرينن  

المراجعة إبالغ او م  الفرد )األفراد( الذي يناير برننامج المراجعنة والجهنة الداضنعة للمراجعنة. واعتمنادخا علنى 

داذ قرار بشكن ما إذا اان يجب مواصلة المراجعة أو تعليقهنا حتنى تنتم معالجنة أهااف المراجعة ونطاقها، يجب ات

 دواعي القل  المتعلقة بالمعلومات الموثقة.

 جمع المعلومات والتحقق منها 6.4.7

أثناء المراجعة، ينبغي جمع المعلومات ذات الصلة بكهااف المراجعة ونطاقها ومعاييرها، بما فني ذلنك المعلومنات 

بالواجهات البينية بي  الوظائف واألنشطة والعمليات ع   ري  أخذ العينات المناسبة والتي ينبغي التحقن  المتعلقة 

 منها قار اإلم ان.

 .5: للتحق  م  المعلومات، انظر أ.1مالحظة 

 .6: ترد التوجيهات المتعلقة بكخذ العينات في أ.2مالحظة 

معيننة من  التحقن  اكدلنة مراجعنة. وعنناما ت نون درجنة  يجب فقط قبول المعلومات التني يم ن  أن تدضنع لارجنة

التحقن  مندفضنة، يجنب علنى المراجنع اسنتداام تقنايره المهنني لتحاينا درجنة االعتمناد التني يم ن  وضنعها علينن  

االيو. ويجب تسجيو أدلة المراجعنة المودينة إلنى نتنائج المراجعنة. وإذا أدرك فرين  المراجعنة، أثنناء جمنع األدلنة 

أي ظننروف أو تغيننرات أو فننرص جاينناة أو متغيننرة، فيجننب علننى الفرينن  التعامننو معهننا علننى هننذا الموضننوعية، 

 األساا.

 لمحة عامة ع  عملية نموذجية، م  جمع المعلومات وصوالخ إلى استنتاجات المراجعة. 2يقام الش و 
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 نظرة عامة على عملية نموذجية لجمع المعلومات والتحقق منها – 2الشكل 

 

 تشمو أساليب جمع المعلومات، على سبيو المفال ال الحصر، ما يلي:

 المقابالت -

 المالحظات -

 استعراض المعلومات الموثقة. -



 .14: ترد التوجيهات بشكن اختيار مصادر المعلومات والمالحظة في أ.3مالحظة 

 .15: ترد التوجيهات بشكن زيارة موقع الجهة الداضعة للمراجعة في أ.4مالحظة 

 .17: ترد التوجيهات بشكن إجراء المقابالت في التوصية أ.5مالحظة 

 توليد نتائج المراجعة 6.4.8

ئج المراجعنة يجب تقييم أدلة المراجعة وفقخا لمعايير المراجعة م  أجو تحايا نتائج المراجعنة. ويم ن  أن تشنير نتنا

إلى التواف  أو عام التواف  مع معايير المراجعة. وعناما تحاد خطة المراجعنة نتنائج المراجعنة الفردينة، يجنب أن 

تتضنم  تلنك النتننائج التوافن  والممارسنات الجينناة إلنى جاننب األدلننة الااعمنة لهنا وفننرص التحسني  وأي توصننيات 

 للجهة الداضعة للمراجعة.

 لتواف  وأدلة المراجعة الموياة لها.يجب تسجيو حاالت عام ا

يم   تصنيف حاالت عام التواف  وفقخا لسنياق الموسسنة والمدنا ر التني تواجههنا. ويم ن  أن ي نون هنذا تصننيف 

( ووصفيخا )على سبيو المفال، ثانوي، رئيسي(. ويجب أن يتم استعراض هذه 5إلى  1اميخا )على سبيو المفال، م  

للمراجعة م  أجو الحصنول علنى إقنرار بنكن أدلنة المراجعنة دقيقنة وأن حناالت عنام  الحاالت مع الجهة الداضعة

التواف  مفهومة. وينبغي بذل او جها لحسم أي آراء متباينة بشكن أدلة أو نتائج المراجعة. ويجنب تسنجيو المسنائو 

 التي لم يتم حسمها في تقرير المراجعة.

ة نتننائج المراجعننة فنني المراحننو المناسننبة أثننناء عمليننة يجننب أن يجتمننع فرينن  المراجعننة حسننب الحاجننة لمراجعنن

 المراجعة.

 توجي  إضافي بشكن تحايا وتقييم نتائج المراجعة. 18: يرد في أ.1مالحظة 

: يشار إلى التواف  أو عام التوافن  منع معنايير المراجعنة المتعلقنة بالمتطلبنات القانونينة أو التنظيمينة أو 2مالحظة 

 ا على أنها امتفال أو عام امتفال.المتطلبات األخرى أحيانخ 

 التوصل إلى نتائج المراجعة 6.4.9

 التحضير لالجتماع الختامي 6.4.9.1

 يجب أن يتشاور فري  المراجعة قبو االجتماع الدتامي م  أجو:

 أ( استعراض نتائج المراجعة وأي معلومات مناسبة أخرى تم جمعها أثناء المراجعة مقابو أهااف المراجعة؛

 لموافقة على استنتاجات المراجعة، مع مراعاة عام اليقي  المتكصو في عملية المراجعة؛ب( ا

 ج( إعااد التوصيات، إذا حادتها خطة المراجعة؛

 د( مناقشة متابعة المراجعة حسب االقتضاء.

 محتوى استنتاجات المراجعة 6.4.9.2

 يجب أن تتناول استنتاجات المراجعة مسائو مفو ما يلي:

لتوافنن  مننع معننايير المراجعننة وقننوة نظننام اإلدارة، بمننا فنني ذلننك فاعليننة نظننام اإلدارة فنني تحقينن  النتننائج أ( منناى ا

 المنشودة، وتحايا المدا ر، وفاعلية اإلجراءات التي اتدذتها الجهة الداضعة للمراجعة لمعالجة المدا ر؛

 ب( تطبي  نظام اإلدارة والحفاظ علي  وتحسين  بش و فعال؛

 اف المراجعة وتغطية نطاق المراجعة وتحقي  معايير المراجعة؛ج( تحقي  أها

 د( نتائج مماثلة في مجاالت مدتلفة تمإ مراجعتها أو م  مراجعة مشتراة أو سابقة بغرض تحايا االتجاهات.



إذا حادت خطة المراجعة ذلك، يم   أن تودي استنتاجات المراجعة إلى توصيات للتحسي ، أو ألنشطة المراجعنة 

 تقبلية.المس

 عقد االجتماع الختامي 6.4.10

 ينبغي عقا اجتماع ختامي لتقايم نتائج النتائج واالستنتاجات.

ينبغنني أن يننرأا االجتمنناع الدتننامي رئننيس فرينن  المراجعننة وأن تحضننره إدارة الجهننة الداضننعة للمراجعننة، وأن 

 تتضم  حسب االقتضاء:

 عتها؛المسئولي  ع  الوظائف أو العمليات التي تمإ مراج -

 عميو المراجعة -

 األعضاء اآلخري  في فري  المراجعة؛ -

 األ راف المعنية األخرى ذات الصلة اما يحادها عميو المراجعة و ي أو الجهة الداضعة للمراجعة. -

إذا اان ذلك مم نخا، يجب على قائا فري  المراجعنة تقنايم المشنورة للجهنة الداضنعة للمراجعنة عن  الحناالت التني 

جهتها أثناء عملينة المراجعنة والتني قنا تقلنو الفقنة التني يم ن  وضنعها فني اسنتنتاجات المراجعنة. وإذا تنم تمإ موا

تحايا ذلك في نظام اإلدارة أو باالتفاق مع عميو المراجعة، يجب أن يتف  المشاراون على اإل نار الزمنني لدطنة 

 عمو لمعالجة نتائج المراجعة.

عتبار فاعلية نظام اإلدارة في تحقي  أهااف المراجعة، بما في ذلك النظر في ينبغي أن تكخذ درجة التفصيو في اال

 سياقها ومدا رها وفرصها.

اما يجب أن يوخذ في االعتبار إلمام الجهة الداضعة للمراجعة بعملية المراجعنة خنالل االجتمناع الدتنامي، وذلنك 

 لضمان توفير المستوى الصحيح م  التفاصيو للمشاراي .

عض حاالت المراجعة، يم   أن ي ون االجتماع رسميخا ويجب االحتفناظ بالوقنائع، بمنا فني ذلنك سنجالت بالنسبة لب

الحضور. وفي حاالت أخرى، على سبيو المفال عمليات المراجعة الااخلية، يم   أن ي ون االجتماع الدتامي أقو 

 رسمية وأن يتكلف فقط م  نقو نتائج المراجعة واستنتاجاتها.

 ء، ينبغي توضيح ما يلي للجهة الداضعة للمراجعة في االجتماع الدتامي:حسب االقتضا

أ( اإلأنارة إلننى أن أدلنة المراجعننة التني تننم جمعهنا تسننتنا إلنى عينننة المعلومنات المتاحننة وليسنإ بالضننرورة ممفلننة 

 بال امو للفاعلية الشاملة لعمليات الجهة الداضعة للمراجعة؛

 ب(  ريقة إعااد التقارير

 معالجة نتائج المراجعة استنادخا إلى العملية المتف  عليها؛ج( ايفية 

 د( العواقب المحتملة لعام معالجة نتائج المراجعة على النحو المناسب؛

)هننـ( عننرض نتننائج المراجعننة واسننتنتاجاتها بحيننث ت ننون مفهومننة ومعترفخننا بهننا منن  قةبننو إدارة الجهننة الداضننعة 

 للمراجع؛

بعا المراجعة )مفو تنفينذ واسنتعراض اإلجنراءات التصنحيحية، ومعالجنة أن اوى و( أي أنشطة متعلقة بمرحلة ما 

 المراجعة، وعمليات الطع (.

ينبغننني مناقشنننة أي آراء متبايننننة بشنننكن نتنننائج أو اسنننتنتاجات المراجعنننة بننني  فريننن  المراجعنننة والجهنننة الداضنننعة 

 للمراجعة، وحلها إن أم  . وإذا لم يتم حلها، فيجب تسجيو ذلك.



أهااف المراجعة ذلك، يم   أن يتم تقايم فرص تحسي  التوصيات. وينبغني التكاينا علنى أن التوصنيات  إذا حادت

 ليسإ ملزمة.

 إعداد وتوزيع تقرير المراجعة 6.5

 إعداد تقرير المراجعة 6.5.1

فر يجب على قائنا فرين  المراجعنة تقنايم تقرينر عن  اسنتنتاجات المراجعنة وفقخنا لبرننامج المراجعنة. ويجنب أن ينو

ا  ا ع  المراجعة، ويجب أن يتضم  أو يشير إلى ما يلي: تقرير المراجعة سجالخ اامالخ ودقيقخا وموجزخ  وواضحخ

 أ( أهااف المراجعة؛

ب( نطنناق المراجعننة، ال سننيما تحايننا الموسسننة )الجهننة الداضننعة للمراجعننة( والوظننائف أو العمليننات التنني تمننإ 

 مراجعتها؛

 ج( تحايا عميو المراجعة؛ 

 تحايا فري  المراجعة والمشاراي  في المراجعة م  الجهة الداضعة للمراجعة؛د( 

 هـ( التواريخ والمواقع التي أجريإ فيها أنشطة المراجعة؛

 و( معايير المراجعة؛

 ز( نتائج المراجعة واألدلة ذات الصلة؛

 ح( استنتاجات المراجعة؛

 ( بيان بشكن درجة استيفاء معايير المراجعة؛ي

 ء متباينة ،ير محسومة بي  فري  المراجعة والجهة الداضعة للمراجعة؛ي( أي آرا

ك( عمليات المراجعة هي بطبيعتها عملية أخذ عينات؛ وعلى هذا النحو، هناك خطر يتمفنو فني أن أدلنة المراجعنة 

 التي تم فحصها ليسإ ممفلة.

ا أن يتضم  تقرير المراجعة أو يشير إلى ما يلي، حسب االقتضاء  :يم   أيضخ

 خطة المراجعة بما في ذلك الجاول الزمني؛  -

 ملدص لعملية المراجعة، بما في ذلك أي عقبات تواج  قا تقلو م  موثوقية استنتاجات المراجعة؛ -

 التكاا م  أن أهااف المراجعة قا تحققإ ضم  نطاق المراجعة وفقخا لدطة المراجعة؛ -

في ذلك أي قضايا تتعل  بتوافر األدلة أو الموارد أو السنرية، أي جوانب داخو نطاق المراجعة ،ير مشمولة بما  -

 مع المبررات ذات الصلة؛

 ملدص يغطي استنتاجات المراجعة ونتائج المراجعة الرئيسية التي تاعمها؛ -

 تحايا الممارسات الجياة؛ -

 متابعة خطة العمو المتف  عليها، إن وجات؛ -

 بيان بالطبيعة السرية للمحتويات؛ -

 تبعات بالنسبة لبرنامج المراجعة أو عمليات المراجعة الالحقة. أي -

 توزيع تقرير المراجعة 6.5.2

يجب إصاار تقرير المراجعة خالل فترة زمنينة متفن  عليهنا. وفني حالنة تنكخره، يجنب إبنالغ األسنباب إلنى الجهنة 

 الداضعة للفحص والفرد )األفراد( الذي ياير برنامج المراجعة.



 رير المراجعة واستعراض  وقبول ، حسب االقتضاء، وفقخا لبرنامج المراجعة.ينبغي تكريخ تق

أو خطنة المراجعنة علنى األ نراف المعنينة المهتمنة المحنادة فني برننامج المراجعنة وينبغي بعا ذلك توزينع تقرينر 

 .المراجعة

 .، ينبغي النظر في اتداذ التاابير المناسبة لضمان السريةالمراجعةعنا توزيع تقرير 

 استكمال المراجعة 6.6 

المدطننط لهنا، أو امنا هننو متفن  علينن  منع عميننو  المراجعنةعنناما يننتم تنفينذ جمينع أنشننطة  المراجعننةت تمنو عملينة 

 .)المراجعةوفقخا لدطة  است مال المراجعة)على سبيو المفال، قا ي ون هناك موقف ،ير متوقع يمنع  المراجعة

قنة بالمراجعنة أو التصنرف فيهنا باالتفناق بني  األ نراف المشناراة ووفقخنا يجب االحتفاظ بالمعلومات الموثقة المتعل

 .ومتطلبات السرية المراجعةلبرنامج 

اإلفصناح عن  أي معلومنات تنم الحصنول  المراجعنةوالفرد )األفراد( الذي يناير برننامج  المراجعةال ينبغي لفري  

و، إذا  المراجعنةون موافقة صنريحة من  عمينو ، ألي  رف آخر باالمراجعةعليها أثناء المراجعة، أو ع  تقرير 

حسب االقتضناء، موافقنة الجهنة الداضنعة للمراجعنة. وإذا انان اإلفصناح عن  محتوينات أي مسنتنا فني المراجعنة 

 .مطلوبخا، فيجب إبالغ عميو المراجعة والجهة الداضعة للمراجعة في أقرب وقإ مم  

 .والجهة الداضعة للمراجعة المراجعةر والفرص لبرنامج تحايا المدا  المراجعةيم   للاروا المستفادة م  

 إجراء متابعة المراجعة 6.7

، إلى الحاجة إلى إصالحات أو إجنراءات تصنحيحية أو المراجعة، بناءخ على أهااف المراجعةيم   أن تشير نتائج 

ضنم  إ نار  للمراجعنةعة فرص للتحسي . وعادةخ ما يتم اتداذ مفو هذه اإلجراءات وتنفيذها م  قةبو الجهنة الداضن

إبقاء الفرد )األفراد( الذي ياير برنامج  للمراجعةزمني متف  علي . وحسب االقتضاء، ينبغي على الجهة الداضعة 

 .إ الع على حالة هذه اإلجراءاتالمراجعة على و ي أو فري   المراجعة

ا من  عملينة مراجعنة الحقنة. وينبغني  يجب التحق  م  ااتمال وفاعلية هذه اإلجراءات. قا ي نون هنذا التحقن  جنزءخ

 إبالغ النتائج إلى الفرد الذي ياير برنامج المراجعة وإبالغ عميو المراجعة م  أجو االستعراض اإلداري.

 كفاءة وتقييم المراجعين 7

 عام 7.1

لينات تعتما الفقة فني عملينة المراجعنة والقنارة علنى تحقين  أهناافها علنى افناءة األفنراد المشناراي  فني إجنراء عم

المراجعة، بما في ذلك المراجعي  وقادة فري  المراجعة. وينبغي تقييم ال فاءة بش و منتظم م  خنالل عملينة تنظنر 

في السلوك الشدصي والقارة على تطبي  المعرفة والمهارات الم تسبة ع   ري  التعلنيم وخبنرة العمنو وتناريب 

بعني  االعتبننار احتياجننات برننامج المراجعننة وأهاافنن . المنراجعي  وخبننرة المراجعنة. ويجننب أن تكخننذ هنذه العمليننة 

مكلوفة لمراجعني أي نظنام من  أنظمنة اإلدارة؛ والنبعض  7.2.3وتُعتبر بعض المعارف والمهارات الموصوفة في 



اآلخر خاص بفروع نظام اإلدارة الفردينة. ولنيس من  الضنروري أن ت نون لناى انو مراجنع فني فرين  المراجعنة 

 ، يجب أن ت ون ال فاءة العامة لفري  المراجعة اافية لتحقي  أهااف المراجعة.نفس ال فاءة. ومع ذلك

يجب تدطيط وتقييم افاءة وتوثي  افاءة المراجع بحيث ت ون النتيجة موضوعية ومتسقة وعادلة وموثوقة. ويجنب 

 أن تتضم  عملية التقييم أربع خطوات رئيسية، وذلك على النحو التالي:

 طلوبة لتلبية احتياجات برنامج المراجعة؛أ( تحايا ال فاءة الم

 ب( تحايا معايير التقييم؛

 ج( اختيار  ريقة التقييم المناسبة؛

 د( إجراء التقييم.

 يجب أن توفر نتائج عملية التقييم أساسخا لما يلي:

 (؛5.5.4اختيار أعضاء فري  المراجعة )اما هو موضح في  -

 لتاريب اإلضافي(؛تحايا الحاجة إلى تحسي  ال فاءة )مفو ا -

 التقييم المستمر ألداء المراجعي . -

يجب على المراجعي  تطوير افناءاتهم والحفناظ عليهنا وتحسنينها من  خنالل التطنوير المهنني المسنتمر والمشناراة 

 (.7.6المنتظمة في عمليات المراجعة )انظر 

 .7.5و 7.4و 7.3تم وصف عملية تقييم المراجعي  وقادة فري  المراجعة في 

باإلضننافة إلننى المعننايير  7.2.3و 7.2.2يجننب تقيننيم المننراجعي  وقننادة فننرق المراجعننة وفقخننا للمعننايير المحننادة فنني 

 .7.1الموضوعة في 

 .5.4.2تم وصف االختصاص المطلوب للفرد )األفراد( ياير برنامج المراجعة في 

 تحديد كفاءة المراجع 7.2

 عام 7.2.1

 ، ينبغي النظر في معرفة ومهارات المراجع فيما يتعل  بما يلي:عنا تحايا ال فاءة الالزمة للمراجعة

 أ( حجم و بيعة وتعقيا ومنتجات وخامات وعمليات الجهات الداضعة للمراجعة؛

 ب(  رق المراجعة؛

 ج( نظم إدارة النظام المراد مراجعتها؛

 د( تعقيا وعمليات نظام اإلدارة المراد مراجعتها؛

 والفرص التي يعالجها نظام اإلدارة؛هـ( أنواع ومستويات المدا ر 

 و( أهااف وماى برنامج المراجعة؛

 ز( عام التيق  م  تحقي  أهااف المراجعة؛

ح( متطلبات أخرى، مفو المتطلبات التي يفرضها عميو المراجعة أو ،يره م  األ راف المعنية ذات الصلة، عنا 

 االقتضاء.

 .7.2.3 يجب مطابقة هذه المعلومات مع تلك المذاورة في

 السلوك الشخصي 7.2.2



يجب أن يمتلك المراجعون السمات الضرورية لتم ينهم م  التصرف وفقخا لمبنادئ المراجعنة امنا هنو موضنح فني 

. ويجننب علننى المننراجعي  إبننااء سننلوك مهننني أثننناء أداء أنشننطة المراجعننة. وتشننمو السننلوايات المهنيننة 4البنننا 

 المر،وبة:

 لصاق والفقة واإلخالص واألمانة والح مة؛أ( األخالقيات، أي اإلنصاف وا

 ب( سعة األف ، أي االستعااد للنظر في أف ار أو وجهات نظر بايلة؛

 ج( الابلوماسية ، أي اللباقة في التعامو مع األفراد؛

 د( المالحظة، أي مراقبة البيئة واألنشطة المادية بنشا ؛

 هـ( اإلدراك، أي الوعي بالمواقف والقارة على فهمها؛

 و( المرونة، أي القارة على الت يف بسهولة مع المواقف المدتلفة؛

 ز( الاأب، أي المفابرة والترايز على تحقي  األهااف؛

 ح( الحسم، أي القارة على التوصو إلى استنتاجات في الوقإ المناسب على أساا االستاالل والتحليو المنطقي؛

 لعمو بش و مستقو أثناء التفاعو مع اآلخري  بش و نشط؛ ( االعتماد على الذات، أي القارة على التصرف وا

ي( القننارة علننى التصننرف بفبننات، أي القننارة علننى التصننرف بصننورة تتسننم بالمسننئولية واألخننالق، ر،ننم أن هننذه 

ا مقبولة وقا تودي في بعض األحيان إلى خالف أو مواجهة؛  التصرفات قا ال ت ون دائمخ

 ستعااد للتعلم م  المواقف؛ك( االنفتاح على للتحسي ، أي على اال

 ل( الحساسية الفقافية، أي مراعاة واحترام ثقافة الجهة الداضعة للمراجعة؛

م( التعاون، أي التفاعو مع اآلخري  بش و نشط، بما في ذلنك أعضناء فرين  المراجعنة ومنوظفي الجهنة الداضنعة 

 للمراجعة.

 المعرفة والمهارات 7.2.3

 عام 7.2.3.1

 جعون:يجب أن يمتلك المرا

 أ( المعرفة والمهارات الالزمة لتحقي  النتائج المرجوة م  عمليات المراجعة التي يتوقع منهم القيام بها؛

 ب( ال فاءة العامة ومستوى االنضبا  والمعرفة والمهارات الداصة ب و قطاع.

 ة لفري  المراجعة.يجب أن يتمتع قادة فري  المراجعة بالمعرفة والمهارات اإلضافية الالزمة لتوفير القياد

 المعرفة والمهارات العامة لمراجعي نظام اإلدارة 7.2.3.2

 يجب أن ت ون لاى المراجعي  المعرفة والمهارات في المجاالت المبينة أدناه.

أ( مبادئ المراجعة وعملياتهنا وأسناليبها: تم ن  المعرفنة والمهنارات فني هنذا المجنال المراجنع من  ضنمان إجنراء 

 بطريقة منتظمة ومنسقة. عمليات المراجعة

ا على:  ينبغي أن ي ون المراجع قادرخ

 فهم أنواع المدا ر والفرص المرتبطة بالمراجعة ومبادئ النهج القائم على المدا ر في المراجعة؛ -

 تدطيط وتنظيم العمو بفاعلية؛ -

 إجراء المراجعة في ،ضون الجاول الزمني المتف  علي ؛ -

 على المسائو ذات األهمية؛ تحايا األولويات والترايز -



 التواصو بفاعلية، أفهيخا واتابيخا )سواء بش و أدصي، أو م  خالل استداام المترجمي  الفوريي (؛ -

جمع المعلومات م  خالل إجراء المقابالت واالستماع والمراقبة ومراجعة المعلومنات الموثقنة بشن و نشنط، بمنا  -

 في ذلك السجالت والبيانات؛

 ءمة ونتائج استداام تقنيات أخذ العينات في المراجعة؛فهم ماى مال -

 فهم آراء الدبراء الفنيي  والنظر فيها؛ -

مراجعة عملية م  البااية إلى النهاية، بما في ذلك العالقات المتبادلة مع العمليات األخنرى والوظنائف المدتلفنة،  -

 عنا االقتضاء؛

 معها؛التحق  م  مالءمة ودقة المعلومات التي تم ج -

 التكاا م  افاية ومالئمة أدلة المراجعة لاعم نتائج المراجعة واستنتاجاتها؛ -

 تقييم تلك العوامو التي قا توثر على موثوقية نتائج واستنتاجات المراجعة؛ -

 توثي  أنشطة المراجعة ونتائج المراجعة وإعااد التقارير؛ -

 الحفاظ على سرية وأم  المعلومات. -

اإلدارة والمرجعيات األخرى: تم   المعرفة والمهارات في هذا المجنال المراجنع من  فهنم نطناق  ب( معايير نظام

 المراجعة وتطبي  معايير المراجعة، ويجب أن تغطي ما يلي:

معايير نظام اإلدارة أو ،يرها م  الوثائ  المعيارية أو التوجيهية ي الااعمة المستدامة لوضع معايير أو أسناليب  -

 للمراجعة؛

 تطبي  معايير نظام اإلدارة م  جانب الجهة الداضعة للمراجعة والموسسات األخرى؛ -

 العالقات والتفاعالت بي  عملية نظام )نظم( اإلدارة؛ -

 فهم أهمية وأولوية المعايير أو المرجعيات المتعادة؛ -

 تطبي  معايير أو مرجعيات على حاالت مراجعة مدتلفة. -

المعرفة والمهارات في هذا المجال المراجع م  فهم هي و الجهة الداضعة للمراجعنة  ج( الموسسة وسياقها: تم  

 و،رضها وممارساتها اإلدارية، وينبغي أن يشمو ذلك ما يلي:

 احتياجات وتوقعات األ راف المعنية ذات الصلة التي توثر على نظام اإلدارة؛ -

 قات؛نوع التنظيم والحوامة والحجم والهي و والوظائف والعال -

المفاهيم العامة ل عمال واإلدارة والعمليات والمصطلحات ذات الصلة، بما فني ذلنك التدطنيط وإعنااد الميزانينة  -

 وإدارة األفراد؛

 الجوانب الفقافية واالجتماعية للجهة الداضعة للمراجعة. -

لمهارات في هذا المجال المراجع د( المتطلبات القانونية والتنظيمية والمتطلبات المطبقة األخرى: تم   المعرفة وا

م  أن ي ون على دراية باحتياجات الموسسة والعمو في إ ارها. وينبغني أن تشنمو المعرفنة والمهنارات الداصنة 

 بالوالية القضائية أو باألنشطة والعمليات والمنتجات والدامات الداصة بالجهة الداضعة للمراجعة ما يلي:

 ة والوااالت المنظمة لها؛المتطلبات القانونية والتنظيمي -

 المصطلحات القانونية األساسية؛ -

 التعاقا والمسئولية. -



مالحظة: ال يعني النوعي بالمتطلبنات القانونينة والتنظيمينة وجنود خبنرة قانونينة ويجنب عنام التعامنو منع مراجعنة 

 نظام اإلدارة باعتبارها مراجعة امتفال قانوني.

 ق باختصاص وقطاع معينكفاءة المراجعين فيما يتعل 7.2.3.3

يجب أن ت ون لاى فرق المراجعة ال فاءة الجماعية فيما يتعل  باالختصاص والقطاع المعني  بمنا يناسنب مراجعنة 

 أنواع معينة م  أنظمة وقطاعات اإلدارة.

 وتشمو افاءة المراجعي  فيما يتعل  باختصاص وقطاع معي  ما يلي:

 ا؛أ( متطلبات ومبادئ نظام اإلدارة وتطبيقه

ب( أساسننيات االختصنناص )االختصاصننات( والقطنناع )القطاعننات( ذات الصننلة بمعننايير نظننم اإلدارة امننا يطبقهننا 

 الطرف الداضع للمراجعة؛

ج( تطبينن  المنهجيننات والتقنيننات والعمليننات والممارسننات الداصننة ب ننو قطنناع لتم نني  فرينن  المراجعننة منن  تقيننيم 

 تائج واستنتاجات المراجعة المناسبة؛التواف  ضم  نطاق المراجعة المحاد وتوليا ن

د( المبادئ واألساليب والتقنيات ذات الصلة بالتدصص والقطاع، بحيث يسنتطيع المراجنع تحاينا وتقينيم المدنا ر 

 والفرص المرتبطة بكهااف المراجعة.

 الكفاءة العامة لقائد فريق المراجعة 7.2.3.4

 يجب أن ت ون لاى قائا فري  المراجعة ال فاءة للقيام بما يلي:م  أجو تسهيو عملية المراجعة الناجحة والفعالة، 

 أ( تدطيط المراجعة وإسناد مهام المراجعة وفقخا لالختصاص المحاد ل و عضو م  أعضاء فري  المراجعة؛

هنذه ب( مناقشة القضايا اإلستراتيجية مع اإلدارة العليا للجهة الداضعة للمراجعة لتحايا ما إذا اانوا قا نظروا في 

 القضايا عنا تقييم المدا ر والفرص؛

 ج( إقامة عالقة عمو تعاونية بي  أعضاء فري  المراجعة والحفاظ عليها؛

 د( إدارة عملية المراجعة، بما في ذلك:

 االستداام الفعال للموارد أثناء المراجعة؛ -

 إدارة عام التيق  م  تحقي  أهااف المراجعة؛ -

  المراجعنة أثنناء عملينة المراجعنة، بمنا فني ذلنك ضنمان امتفنال المنراجعي  حماينة صنحة وسنالمة أعضناء فرين -

 لترتيبات السالمة والصحة والسالمة ذات الصلة؛

 توجي  أعضاء فري  المراجعة؛ -

 توفير التوجي  واإلرأاد للمراجعي  قيا التاريب؛ -

ذلنك تلنك الموجنودة داخنو فرين  منع وحنو النزاعنات والمشنااو التني يم ن  أن تحنا  أثنناء المراجعنة، بمنا فني  -

 المراجعة ، حسب الضرورة.

هننـ( تمفيننو فرينن  المراجعننة فنني االتصنناالت مننع الفننرد )األفننراد( الننذي ينناير برنننامج المراجعننة وعميننو المراجعننة 

 والجهة الداضعة للمراجعة؛

 و( قيادة فري  المراجعة للوصول إلى استنتاجات المراجعة؛

 جعة.ز( إعااد واست مال تقرير المرا

 المعرفة والمهارات الالزمة لمراجعة تخصصات متعددة 7.2.3.5



عنا مراجعة أنظمنة إدارة متعنادة التدصصنات، يجنب أن ي نون لناى عضنو فرين  المراجعنة فهنم ألوجن  التفاعنو 

 والتالحم بي  أنظمة اإلدارة المدتلفة.

دارة النذي تنتم مراجعتن  وإدراك حناود يجب على قادة فري  المراجعة فهم متطلبات او معيار م  معايير نظنام اإل

 افاءة الفري  في او تدصص م  التدصصات.

مالحظة: يم   إجراء عمليات المراجعة في التدصصات المتعادة في وقإ واحا امراجعة مشنتراة أو امراجعنة 

 لنظام إدارة مت امو يغطي تدصصات متعادة.

 تحقيق كفاءة المراجع 7.2.4

 استداام مجموعة م  العناصر التالية:يم   تحقي  افاءة المراجع ب

 أ( إتمام برامج التاريب التي تغطي المعارف والمهارات العامة للمراجع بنجاح؛

ب( الدبرة في مجال فني أو إداري أو مهنني ذي صنلة يشنمو ممارسنة التقناير واتدناذ القنرارات وحنو المشن الت 

  راف المعنية األخرى ذات الصلة؛والتواصو مع المايري  والمهنيي  واألقران والعمالء واأل

 ج( التعليم ي التاريب والدبرة في تدصص وقطاع معي  في نظام اإلدارة بما يساهم في تطوير ال فاءة ال لية؛

 د( خبرة المراجعة الم تسبة تحإ إأراف مراجع موهو في نفس التدصص.

بالنسبة للاورات التي تشمو عنصر اختبنار،  مالحظة: يعتما إتمام دورة تاريبية ناجحة على نوع الاورة التاريبية.

يم   أن يعني ذلك النجاح في اجتياز االختبار بنجناح. وبالنسنبة للناورات األخنرى، يم ن  أن يعنني المشناراة فني 

 الاورة التاريبية وإتمامها.

 تحقيق كفاءة قائد فريق المراجعة 7.2.5

. 7.2.3.4ي المراجعنة لتنمينة ال فناءة الموضنحة فني يجب أن ي ون قائا فري  المراجع قا ااتسب خبرة إضنافية فن

 وينبغي ااتساب هذه الدبرة اإلضافية م  خالل العمو تحإ توجي  وتوجي  قائا فري  مراجعة مدتلف.

 وضع معايير لتقييم المراجع 7.3

ء التاريب أو فني يجب أن ت ون المعايير نوعية )مفو إبااء السلوك أو المعرفة أو المهارات األدائية المر،وبة، أثنا

م ان العمو( وامية )مفو سنوات الدبرة في العمو والتعليم، وعاد عمليات المراجعة التني تنم إجراؤهنا، وسناعات 

 التاريب على المراجعة(.

 اختيار األسلوب المناسبة لتقييم المراجع 7.4

، 2. وعننا اسنتداام الجناول 2 ينبغي إجنراء التقينيم باسنتداام أسنلوبي  أو أافنر من  األسناليب النواردة فني الجناول

 يجب مالحظة ما يلي:

 أ( تمفو األساليب الموضحة مجموعة م  الديارات وقا ال تنطب  في جميع الحاالت؛

 ب( قا تدتلف األساليب المدتلفة المحادة في موثوقيتها؛

 وقة.ج( ينبغي استداام مجموعة م  األساليب لضمان النتيجة الموضوعية والمتسقة والمنصفة والموث

 

 أساليب تقييم المراجع - 2جدول 

 أمثلة األهداف أسلوب التقييم

تحليو سجالت التعليم والتاريب  المراجعالتحق  م  خلفية  مراجعة السجالت



والتوظيف والوثائ  المهنية 

 والدبرة في المراجعة

تقايم معلومات حول ال يفية التي يتم بها النظر إلى  التغذية الراجعة

 عأداء المراج

االستقصاءات، واالستبيانات، 

واإلحاالت الشدصية، 

والشهادات، والش اوى، وتقييم 

 األداء، واستعراض األقران

تقييم السلوك المهني ومهارات االتصال المطلوبة،  إجراء المقابالت

والتحق  م  المعلومات واختبار المعرفة، 

 والحصول على معلومات إضافية

 المقابالت الشدصية

تقييم السلوك المهني المطلوبة والقارة على تطبي   المالحظة

 المعرفة والمهارات

لعب األدوار، وعمليات 

المراجعة المشهودة، واألداء في 

 موقع العمو

تقييم السلوك والمعرفة والمهارات المطلوبة  االختبار

 وتطبيقها

االمتحانات الشفوية والم توبة، 

 واختبار القياا النفسي

استعراض ما بعا 

 المراجعة

توفير معلومات ع  أداء المراجع خالل أنشطة 

المراجعة، وتحايا نقا  القوة والفرص المتاحة 

 للتحسي 

استعراض تقرير المراجعة، 

والمقابالت مع قائا فري  

المراجعة، ومع فري  المراجعة، 

والتغذية الراجعة م  الجهة 

الداضعة للتقييم، إذا اان ذلك 

 مناسبخا

 

 يم للمراجعإجراء تقي 7.5

ما ال يفي دعن. و7.2.3يجب مقارنة المعلومات التي تم جمعها حول المراجع قيا التقييم مقابو المعايير المحادة فني 

ضافي ب إيدرتالبنناء فنني ينبغي المراجعننة، بالمعننايير، نامج رکة في برلمأااقع من  ويُتذي لم والتقييد اقيالمراجننع 

 الحقة.م تقييدة عاراء إجإ ينبغيل أو مراجعة إضافية، وعمأو خبرة 

 الحفاظ على كفاءة المراجع وتحسينها 7.6

يجب على المراجعي  وقادة فرق المراجعة تحسي  افاءاتهم باستمرار. يجنب أن يحناف  المراجعنون علنى افناءتهم 

 ن  في المراجعة م  خالل المشاراة المنتظمة في عمليات مراجعنة نظنام اإلدارة والتطنوير المهنني المسنتمر. ويم

تحقينن  ذلننك منن  خننالل وسننائو مفننو خبننرة العمننو اإلضننافية، والتنناريب، والاراسننة الداصننة، والتوجينن ، وحضننور 

 االجتماعات والحلقات الاراسية والموتمرات أو األنشطة األخرى ذات الصلة.

لمنراجعي  وقنادة يجب على الفرد )األفراد( الذي ياير برنامج المراجعة إنشاء آليات مناسبة للتقييم المسنتمر ألداء ا

 فري  المراجعة.

 يجب أن تكخذ أنشطة التطوير المهني المستمر في االعتبار ما يلي:

 أ( التغييرات في احتياجات الفرد والموسسة المسئولة ع  إجراء المراجعة؛



 ب( التطورات في ممارسة المراجعة بما في ذلك استداام الت نولوجيا؛

 لتوجي  ي المستناات الااعمة والمتطلبات األخرى؛ج( المعايير ذات الصلة بما في ذلك ا

 د( التغييرات في القطاع أو التدصصات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملحق أ

 )إعالمي(

 إرشادات إضافية للمراجعين الذين يقومون

 بالتخطيط وإجراء عمليات المراجعة 

 تطبيق أساليب المراجعة 1.أ

عنة من  أسناليب المراجعنة. ويم ن  العفنور علنى أنرح ألسناليب المراجعنة يم   إجراء المراجعنة باسنتداام مجمو

الشائعة في هذا الملح . تعتما أساليب المراجعة المدتارة للمراجعنة علنى أهنااف المراجعنة، والنطناق والمعنايير، 

  باإلضنافة إلنى المنناة والموقنع المحننادة. امنا ينبغنني النظنر فنني اختصناص المراجننع المتنوفر وأي أنن وك تنشنك عنن

تطبي  أساليب المراجعة. ويم   أن يودي تطبين  مجموعنة متنوعنة ومدتلفنة من  أسناليب المراجعنة المدتلفنة إلنى 

 تحسي  افاءة وفعالية عملية المراجعة ونتائجها.

راء مة إلجدلمستخالتقنية يقنننننن  واقدتم يتذي لدارة اإلم ااظنل خراد داألفن ابين إجننننننراء المراجعننننننة تفنننننناعالخ يتضم

أمفلة علنى أسناليب المراجعنة التني يم ن  اسنتداامها، منفنردة أو مجتمعنة، من  أجنو  1م الجاول أ. المراجعة. ويقا

تحقين  أهنااف المراجعنة. وإذا ااننإ المراجعنة تتضنم  اسنتداام فرين  مراجعنة م نون من  عناة أعضناء، فننيم   

 استداام او م  أساليب المراجعة المياانية وأساليب المراجعة ع  بُعا في آن واحا.

 .15الحظة: يتم تقايم معلومات إضافية حول زيارة المواقع الفعلية في أ. م

 أساليب المراجعة 1جدول أ. 

مدى المشاركة بين المراجع 

 والجهة الخاضعة للمراجعة

 موقع المراجع

 عن بُعد الميدانية

 إجراء المقابالت التفاعل البشري

 

است مال القوائم المرجعية 

لجهة الداضعة واالستبيانات بمشاراة ا

 للمراجعة

 

إجراء استعراض للوثائ  بمشاراة 

 الجهة الداضعة للمراجعة

 

 أخذ العينات

 

 عبر االتصال التفاعلي 

 ويعني:

 إجراء المقابالت؛ -  

مراقبة العمو الذي تم إنجازه  -

 ع   ري  التوجي  ع  بُعا؛

است مال القوائم المرجعية   -   

 واالستبيانات؛

راض للوثائ  إجراء استع -    

بمشاراة الجهة الداضعة 

 للمراجعة.

إجراء استعراض للوثائ  )مفو  ال يوجد تفاعل بشري

 السجالت، تحليو البيانات(

فو إجراء استعراض للوثائ  )م

 السجالت، تحليو البيانات(



 

 مراقبة العمو الذي تم إنجازه

 

 إجراء زيارة مياانية

 

 است مال القوائم المرجعية

 

أخذ العينات )على سبيو المفال، 

 المنتجات

 

مراقبة العمو الذي تم إنجازه عبر 

وسائو المراقبة، مع مراعاة المتطلبات 

 االجتماعية والقانونية والتنظيمية

 

 تحليو البيانات

يتم تنفيذ أنشطة المراجعة المياانية في موقع الجهة الداضعة للمراجعة. ويتم تنفينذ أنشنطة المراجعنة عن  بُعنا فني 

 ان آخر ،ير موقع الجهة الداضعة للمراجعة، بغض النظر ع  المسافة.أي م 

 

تشمو أنشطة المراجعة التفاعلية التفاعو بي  موظفي الداضنعة للمراجعنة وفرين  المراجعنة. وال تتضنم  أنشنطة 

تضنم  المراجعة ،ير التفاعلية على أي تفاعو بشري مع األفراد الذي  يمفلون الجهة الداضعة للمراجعة ول نها ت

 التفاعو مع المعاات والمراف  والوثائ .

 

تظو مسئولية التطبي  الفعنال ألسناليب المراجعنة ألي عملينة مراجعنة معيننة فني مرحلنة التدطنيط إمنا علنى عنات  

الفرد )األفراد( الذي ياير برنامج المراجعة أو على عات  قائا فري  المراجعة. ويتحمو قائنا فرين  المراجعنة هنذه 

 ع  القيام بكنشطة المراجعة.المسئولية 

يم   أن تعتما جاوى أنشطة المراجعة ع  بُعا على عاة عوامو )على سبيو المفال، مستوى المدا رة في تحقي  

 أهااف المراجعة، ومستوى الفقة بي  المراجع وموظفي الجهة الداضعة للمراجعة، والمتطلبات التنظيمية(.

كاننا منن  أن اسننتداام أسنناليب المراجعننة عنن  بُعننا والمراجعننة المياانيننة علننى مسننتوى برنننامج المراجعننة، ينبغنني الت

 ومناسب ومتوازن، وذلك م  أجو ضمان تحقي  أهااف برنامج المراجعة بصورة ُمرضية.

 نهج العمليات في المراجعة 2.أ

، 1ء ، الجنزISO / IECوفقخنا لتوجيهنات  ISOإن اسنتداام "نهنج العملينات" أنر  فني جمينع معنايير نظنام إدارة 

. ويجنننب علنننى المنننراجعي  أن يننناراوا أن مراجعنننة نظنننام اإلدارة هننني مراجعنننة لعملينننات الموسسنننة SLالملحننن  

وتفاعالتها فيما يتعل  بواحا أو أافر م  معايير نظام اإلدارة. وتتحق  النتائج المتسقة والقابلة للتنبو على نحو أافر 

 ارها عمليات مترابطة تعمو انظام متماسك.فاعلية وافاءة عناما يتم فهم األنشطة وإدارتها باعتب

 التقدير المهني 3أ.

يجب على المراجعي  ممارسة التقاير المهني خالل عملية المراجعة وتجنب الترايز على المتطلبات المحنادة ل نو 

ال  ISOبنا م  المعايير على حساب تحقي  النتيجة المرجوة م  نظام اإلدارة. وبعض البننود القياسنية لنظنام إدارة 

تناسب المراجعنة من  حينث المقارننة بني  مجموعنة من  المعنايير ومحتنوى اإلجنراء أو تعليمنات العمنو. وفني هنذه 

 الحاالت، يجب على المراجعي  استداام تقايرهم المهني لتحايا ما إذا اان قا تم تحقي  القصا م  البنا.

 نتائج األداء 4أ.



م  نظام اإلدارة  وال عملية المراجعنة. وفني حني  أن العملينات يجب أن يراز المراجعون على النتيجة المرجوة 

نا النظنر فني مسنتوى ت امنو  وما تحقق  هي أمور هامة، فإن نتيجة نظام اإلدارة وأداءه هما ما يهم. وم  المهنم أيضخ

 أنظمة اإلدارة المدتلفة والنتائج المرجوة منها.

ا مهمة ف ي موسسة عالية المدا ر أو معقاة ول نها ليس بهذا القنار يم   أن ي ون عام وجود عملية أو توثي  أمورخ

 م  األهمية في المنظمات األخرى.

 التحقق من المعلومات 5أ.

بقار ما ي ون ذلك عمليخا، يجب على المراجعي  النظر فيما إذا اانإ المعلومات توفر أدلة موضوعية اافية إلثبات 

 أن  يتم استيفاء المتطلبات، مفو اونها:

 لة )او المحتوى المتوقع متضم  في المعلومات الموثقة(؛أ( اام

 ب( صحيحة )المحتوى يتطاب  مع مصادر موثوقة أخرى مفو المعايير واللوائح(؛

 ج( متسقة )المعلومات الموثقة متسقة في حا ذاتها ومع الوثائ  ذات الصلة(؛

 د( حايفة )المحتوى محا (.

ت التني يننتم التحقن  منهنا تننوفر أدلنة موضنوعية اافيننة إلثبنات أنن  يننتم امنا ينبغني النظننر فني منا إذا اانننإ المعلومنا

 استيفاء المتطلبات.

إذا تم تقايم المعلومات بطريقة ،ير الطريقة المتوقعة )على سنبيو المفنال بواسنطة أفنراد مدتلفني ، وسنائو بايلنة(، 

 يجب تقييم سالمة األدلة.

ب اللننوائح المعمننول بهننا بشننكن حمايننة البيانننات )خاصننة هننناك حاجننة إلننى العنايننة الداصننة بننكم  المعلومننات بسننب

ا في الوثيقة(.  المعلومات التي تقع خارج نطاق المراجعة، ول نها موجودة أيضخ

 أخذ العينات 6أ.

 عام 6.1أ.

يتم أخذ عينات المراجعة عناما ال ي ون فحص جميع المعلومات المتاحة أثناء المراجعنة عمليخنا أو فعناالخ من  حينث 

، علننى سننبيو المفننال السننجالت افيننرة أو متباعنناة جغرافيخننا للغايننة بمننا ال يسننوغ فحننص اننو عنصننر فنني الت لفننة

% من  العناصنر 100المجموعة. إن عملية أخذ عينات المراجعة م  مجموعنة ابينرة هني عملينة اختينار أقنو من  

هنا بشنكن بعنض خصنائص المتضمنة في مجموعة البيانات المتاحة )المجتمع( م  أجو الحصول على األدلة وتقييم

 تلك المجموعة، وذلك لغرض صيا،ة استنتاج بشكن المجموعة.

الهاف م  أخذ عينات المراجعة هو توفير المعلومات للمراجع ل ي ت ون لاي  الفقة في أن أهااف المراجعة يم ن  

 أن تتحق  أو أنها ستتحق .

عنة التني ينتم اختيارهنا منهنا. وبالتنالي، قنا ي نون والدطر المرتبط بكخذ العينات هو أن العيننات قنا ال تمفنو المجمو

ا ومدتلفخا ع  االستنتاج الذي اان سيتم التوصو إلي  لو تم فحص او المجموعة. وقا ت ون  استنتاج المراجع متحيزخ

 هناك مدا ر أخرى حسب التباي  داخو المجتمع الذي سيتم أخذ عينات من  والطريقة التي تم اختيارها.

 :المراجعة عادةخ الدطوات التالية يتضم  أخذ عينات



 تحايا أهااف أخذ العينات؛

 ب( اختيار نطاق وت وي  المجتمع المراد أخذ عينات من ؛

 ج( اختيار  ريقة أخذ العينات؛

 د( تحايا حجم العينة الواجب أخذها؛

 هـ( إجراء نشا  أخذ العينات؛

 .و( تجميع وتقييم وإعااد التقارير وتوثي  النتائج

العينات، ينبغي وضع جودة البيانات المتاحة في االعتبار، ألن أخذ العينات ،ير ال افينة و،ينر الاقيقنة لن   عنا أخذ

يننوفر نتيجننة مفينناة. ويجننب أن يعتمننا اختيننار العينننة المناسننبة علننى اننو منن   ريقننة أخننذ العينننات ونننوع البيانننات 

 استنتاجات عبر مجموعة معينة.المطلوبة، على سبيو المفال الستنتاج نمط سلوك معي  أو استدالص 

ويم   أن يكخذ إعااد التقارير ع  العينة المدتارة في االعتبار حجم العيننة و ريقنة االختينار والتقنايرات التني تنم 

 إجراؤها بناءخ على العينة ومستوى الفقة.

أخننذ العينننات ( أو 2. 6ويم نن  أن تسننتدام عمليننات المراجعننة إمننا أخننذ العينننات علننى أسنناا التقنناير )انظننر أ. 

 (.3. 6اإلحصائية )انظر أ. 

 أخذ العينات المستند إلى التقدير 6.2أ.

 (.7يعتما أخذ العينات المستنا إلى التقاير على افاءة وخبرة فري  المراجعة )انظر الفقرة 

 بالنسبة ألخذ العينات المستنا إلى التقاير، يم   وضع ما يلي في االعتبار:

 في نطاق المراجعة؛ أ( خبرة المراجعة السابقة

 ب( تعقيا المتطلبات )بما في ذلك المتطلبات القانونية والتنظيمية( لتحقي  أهااف المراجعة؛

 ج( تعقيا وتفاعو عمليات الموسسة وعناصر نظام اإلدارة؛

 د( درجة التغير في الت نولوجيا أو العامو البشري أو نظام اإلدارة؛

 لتحسي .هـ( المدا ر التي سب  تحاياها وفرص ا

 و( المدرجات م  مراقبة نظم اإلدارة.

وم  عيوب أخذ العينات المستنا إلى التقاير أن  ال يم   أن ي ون هناك تقاير إحصائي لتكثير عام اليقي  في نتنائج 

 المراجعة واالستنتاجات التي يتم التوصو إليها.

 أخذ العينات اإلحصائية 6.3أ.

ينات اإلحصائية، فيجب أن تستنا خطة أخذ العيننات إلنى أهنااف المراجعنة ومنا إذا تم اتداذ قرار باستداام أخذ الع

 هو معروف ع  خصائص المجموعة ال لية التي سيتم أخذ العينات منها.

يستدام تصميم العينات اإلحصائية عملينة اختينار العيننة بنناءخ علنى نظرينة االحتمناالت. ينتم اسنتداام أخنذ العيننات 

ما ت ون هناك نتيجتان مم نتان فقط ل و عينة )على سبيو المفال صحيحة ي ،ير صنحيحة المستنا إلى السمات عنا

 أو اجتياز ي إخفاق(. ويتم استداام أخذ العينات المستنا إلى متغير عناما تحا  نتائج العينة في نطاق مستمر.

التي يتم فحصها مستناة إلى  ويجب أن تكخذ خطة أخذ العينات في االعتبار ما إذا اان م  المرجح أن ت ون النتائج

السمات أم مستناة إلى متغير. على سبيو المفال، عنا تقييم امتفال النماذج الم تملة للمتطلبات المحادة في اإلجراء، 



يم   استداام نهج مستنا إلى السمات. وعنا فحص وقوع حواد  سالمة األ،ذية أو عناد الدروقنات األمنينة، من  

 مستنا إلى متغير أافر مالءمة.المرجح أن ي ون النهج ال

 والعناصر التي يم   أن توثر على خطة أخذ عينات المراجعة هي:

 أ( سياق الموسسة وحجمها و بيعتها وتعقياها؛

 ب( عاد المراجعي  األافاء؛

 ج( وتيرة عمليات المراجعة؛

 د( وقإ المراجعة الفردية؛

 هـ( أي مستوى ثقة مطلوب خارجيخا؛

 مر،وب فيها و ي أو ،ير متوقعة.و( وقوع أحاا  ،ير 

عناما يتم وضع خطة أخذ العينات اإلحصائية، فإن مستوى مدا ر أخنذ العيننات النذي ير،نب المراجنع فني قبولن  

هو اعتبار مهم. و،البخا ما يشار إلى ذلك بمستوى الفقة المقبول. على سبيو المفال، فإن مدا ر أخذ العينات البالغة 

% أن المراجنع مسنتعا لقبنول 5%. وتعني مدا ر أخذ العيننات البالغنة 95مقبول يبلغ  % تتواف  مع مستوى ثقة5

( م  العينات التي تم فحصها ل  تع س القيم الفعلية التي 20م   1)أو  100م  أصو  5المدا رة المتمفلة في أن 

 اانإ ستُرى إذا تم فحص المجموعة بكاملها.

على المراجعي  توثي  العمو الذي تم إنجنازه بشن و مناسنب. يجنب أن عنا استداام أخذ العينات اإلحصائية، يجب 

يشمو ذلك وصفخا للمجموعة التي اان م  المزمع أخذ عينات منها، ومعايير أخذ العيننات المسنتدامة للتقينيم )علنى 

ي تم تقييمها، سبيو المفال، ما هي العينة المقبولة(، والمعلمات اإلحصائية واألساليب المستدامة، وعاد العينات الت

 والنتائج التي تم الحصول عليها.

 امتثال المراجعة داخل نظام اإلدارة 7.أ

 يجب أن ينظر فري  المراجعة فيما إذا اانإ لاى الجهة الداضعة للمراجعة عمليات فعالة م  أجو:

 أ( تحايا المتطلبات القانونية والتنظيمية والمتطلبات األخرى التي تلتزم بها؛

 شطتها ومنتجاتها وخاماتها لتحقي  االمتفال لهذه المتطلبات؛ب( إدارة أن

 ج( تقييم حالة االمتفال.

وباإلضننافة إلننى اإلرأننادات العامننة الننواردة فنني هننذه الوثيقننة، عنننا تقيننيم العمليننات التنني نفننذتها الجهننة الداضننعة 

ر فيمننا إذا اانننإ الجهننة للمراجعننة لضننمان االمتفننال للمتطلبننات ذات الصننلة، ينبغنني علننى فرينن  المراجعننة أن ينظنن

 الداضعة للمراجعة:

 ( لايها عملية فعالة لتحايا التغييرات في متطلبات االمتفال والنظر فيها اجزء م  إدارة التغيير؛1

 ( لايها أفراد أافاء إلدارة عمليات االمتفال الداصة بها؛2

الجهننات التنظيميننة أو األ ننراف  ( تحنتف  بمعلومننات موثقننة مناسنبة عنن  حالننة امتفالهننا امنا هننو مطلننوب منن  قبنو3

 المعنية األخرى، وتقوم بتوفيرها؛

 ( تارج متطلبات االمتفال في برنامج المراجعة الااخلية الداص بها؛4

 ( تعالج أي حاالت عام امتفال؛5

 ( تكخذ في االعتبار أداء االمتفال في مراجعات اإلدارة الداصة بها.6



 سياق المراجعة 8أ.

ايير أنظمنة اإلدارة من  الموسسنة تحاينا سنياقها، بمنا فني ذلنك احتياجنات وتوقعنات األ نراف تتطلب العايا م  معن

المعنية ذات الصلة والقضايا الدارجية والااخلية. وللقينام بنذلك، يم ن  للموسسنة اسنتداام أسناليب مدتلفنة للتحلينو 

 والتدطيط االستراتيجيي .

ات المناسبة لهذا الغرض وجنرى اسنتداامها بفاعلينة، بحينث يجب على المراجعي  التكاا م  أن  تمإ بلورة العملي

توفر نتائجها أساسخا موثوقخا ب  لتحايا نطاق وتطور نظنام اإلدارة. وللقينام بنذلك، يجنب علنى المنراجعي  النظنر فني 

 األدلة الموضوعية المتعلقة بما يلي:

 أ( العملية )العمليات( أو األسلوب )األساليب( المستدام؛

 مة وافاءة األفراد الذي  يساهمون في العملية )العمليات(؛ب( ماى مالء

 ج( نتائج العملية )العمليات(؛

 د( تطبي  النتائج لتحايا نطاق نظام اإلدارة وتطوره؛

 هـ( المراجعات الاورية للسياق، حسب االقتضاء.

رة التي يم   للموسسات يجب أن يتمتع المراجعون بمعرفة وفهم مرتبطي  بالقطاع المعي  فيما يدص أدوات اإلدا

 استداامها م  أجو إصاار ح م فيما يتعل  بفاعلية العمليات المستدامة لتحايا السياق.

 مراجعة القيادة وااللتزام 9أ.

 زادت العايا م  معايير أنظمة اإلدارة م  متطلبات اإلدارة العليا.

ءلة ع  فاعلية نظنام اإلدارة والوفناء بعناد من  تتضم  هذه المتطلبات إظهار االلتزام والقيادة م  خالل قبول المسا

المسننئوليات. ويشننمو هننذا المهننام التنني ينبغنني أن تقننوم بهننا اإلدارة العليننا بنفسننها و،يرهننا منن  المهننام التنني يم نن  

 تفويضها.

ويجب علنى المنراجعي  الحصنول علنى أدلنة موضنوعية بشنكن درجنة مشناراة اإلدارة العلينا فني اتدناذ القنرارات 

نظام اإلدارة وايفية إظهار االلتزام بضمان فاعليت . ويم   تحقي  ذلك م  خالل مراجعة نتائج العملينات المتعلقة ب

ذات الصلة )على سبيو المفال السياسات واألهااف والموارد المتاحة والمراسنالت من  اإلدارة العلينا( ومن  خنالل 

 .إجراء مقابالت مع الموظفي  لتحايا درجة مشاراة اإلدارة العليا

ا إلى إجراء مقابالت مع أعضاء اإلدارة العليا للتكاا م  فهمهم المناسنب للقضنايا  ويجب أن يهاف المراجعون أيضخ

الداصة بالضوابط ذات الصلة بنظام إدارتهم، إلى جانب السياق الذي تعمو موسستهم داخلن ، وذلنك حتنى يتم ننوا 

 م  ضمان أن يحق  نظام اإلدارة النتائج المرجوة من  .

ا مراجعة القينادة و ال ينبغي أن يراز المراجعون فقط على القيادة على مستوى اإلدارة العليا ول   يجب عليهم أيضخ

 وااللتزام على مستويات اإلدارة األخرى، حسب االقتضاء.

 مراجعة المخاطر والفرص 10أ.

م الموسسننة. واألهننااف اجنزء منن  الت لينف الدنناص بمراجعننة فردينة، يم نن  تحاينا وإدارة المدننا ر والفننرص أمنا

 األساسية لمهمة هي:

 توفير ضمانات بشكن مصااقية تحايا المدا ر والفرص المتاحة للعملية )العمليات(؛ -

 توفير ضمانات بشكن تحايا المدا ر والفرص وإدارتها بش و صحيح؛ -



 مراجعة ايفية معالجة الموسسة للمدا ر والفرص المحادة. -

ج الموسسة في تحايا المدا ر والفنرص انشنا  مسنتقو. يجنب أن ي نون ضنمنيخا أثنناء ال ينبغي إجراء مراجعة لنه

المراجعة ال املة لنظام اإلدارة، بما في ذلك عنا إجراء مقابالت مع اإلدارة العليا. ويجب على المراجنع التصنرف 

 وفقخا للدطوات التالية وجمع األدلة الموضوعية على النحو التالي:

 ستدامها الموسسة لتحايا المدا ر والفرص، والتي قا تشمو:أ( الماخالت التي ت

 تحليو القضايا الدارجية والااخلية؛ -

 االتجاه االستراتيجي للمنظمة؛ -

ا؛ -  األ راف المهتمة فيما يتعل  بنظام اإلدارة الداص بالضوابط ومتطلباتها أيضخ

 الخ. مصادر الدطر المحتملة مفو الجوانب البيئية ومدا ر السالمة،  -

 ب( الطريقة التي يتم بها تقييم المدا ر والفرص، والتي يم   أن تدتلف بي  التدصصات والقطاعات.

سوف تتطلب معالجة الموسسة للمدا ر والفرص، بما فني ذلنك مسنتوى المدنا ر النذي تر،نب فني قبولن  وايفينة 

 التح م في ، ممارسة التقاير المهني م  قَبو المراجع.

 دورة الحياة 11أ.

تتطلب بعض نظم اإلدارة الداصنة بالضنوابط تطبين  منظنور دورة الحيناة علنى منتجاتهنا وخناماتها. ويجنب علنى 

المراجعي  أال يعتبروا هذا متطلبخا لتبني نهج دورة الحياة. يتضنم  منظنور دورة الحيناة النظنر فني النتح م والتنكثير 

. وتشمو المراحنو فني دورة الحيناة الحصنول علنى الذي تتمتع ب  الموسسة على مراحو دورة حياة المنتج والدامة

المواد الدام والتصميم واإلنتاج والنقو ي التسليم واالستداام ومعالجنة نهاينة العمنر والنتدلص النهنائي. ويم ان  هنذا 

النهج الموسسة م  تحايا تلك المجاالت التي يم نها، بالنظر إلى نطاقها، تقليو تكثيرها على البيئة منع إضنافة قيمنة 

إلى الموسسة. يجب على المراجع استداام تقايره المهني فيما يتعل  ب يفينة تطبين  الموسسنة لمنظنور دورة الحيناة 

 و: إستراتيجيتهام  حيث 

 أ( عمر المنتج أو الدامة؛

 ب( تكثير الموسسة على سلسلة التوريا؛

 ج(  ول سلسلة التوريا؛

 د( التعقيا الت نولوجي للمنتج.

امج العايننا منن  أنظمننة اإلدارة فنني نظننام إدارة واحننا لتلبيننة احتياجاتهننا الداصننة، يجننب علننى إذا قامننإ الموسسننة بنن

 المراجع أن ينظر بعناية في أي تااخو يتعل  باراسة دورة الحياة.

 مراجعة سلسلة التوريد 12أ.

ا لمعنايير يم    لب مراجعة سلسلة التوريا وفقخا لمتطلبات محنادة. ويجنب وضنع برننامج مراجعنة المنوردي  وفقخن

المراجعة المعمول بها لنوع الموردي  والمنوردي  الدنارجيي . ويم ن  أن يدتلنف نطناق مراجعنة سلسنلة التورينا، 

 على سبيو المفال مراجعة ااملة لنظام اإلدارة، ومراجعة عملية واحاة، ومراجعة المنتج، ومراجعة الت وي .

 إعداد وثائق أعمال المراجعة 13.أ

 مال المراجعة، ينبغي لفري  المراجعة النظر في األسئلة أدناه ل و وثيقة.عنا إعااد وثائ  أع

 أ( ما هو سجو المراجعة الذي سيتم إنشاؤه باستداام وثيقة العمو هذه؟



 ب( ما هو نشا  المراجعة المرتبط بوثيقة العمو هذه؟

 ج( م  سي ون مستدام وثيقة العمو هذه؟

 قة العمو هذه؟د( ما هي المعلومات الالزمة إلعااد وثي

 بالنسبة لعمليات المراجعة المجمعة، ينبغي وضع وثائ  العمو لتجنب ازدواجية أنشطة المراجعة ع   ري :

 تجميع المتطلبات المماثلة م  معايير مدتلفة؛ -

 تنسي  محتوى قوائم المراجعة واالستبيانات ذات الصلة. -

عناصنر نظنام اإلدارة ضنم  نطناق المراجعنة ويم ن   يجب أن ت ون وثنائ  عمنو المراجعنة اافينة لمعالجنة جمينع

 توفيرها في أي وسائط.

 اختيار مصادر المعلومات 14.أ

 يم   أن تدتلف مصادر المعلومات المدتارة وفقخا لنطاق المراجعة وتعقياها، وقا تشمو ما يلي:

 أ( مقابالت مع الموظفي  واألفراد اآلخري ؛

 طة وظروفها؛ب( مراقبة األنشطة وبيئة العمو المحي

ج( المعلومننات الموثقننة، مفننو السياسننات واألهننااف والدطننط واإلجننراءات والمعننايير والتعليمننات والتننراخيص 

 والتصاريح والمواصفات والرسومات والعقود واألوامر؛

د( السجالت، مفو سجالت التفتيش ومحاضنر االجتماعنات وتقنارير المراجعنة وسنجالت برننامج المراقبنة ونتنائج 

 ت؛القياسا

 هـ( ملدصات البيانات وتحليلها وموأرات األداء؛

و( معلومات ع  خطط أخذ العينات م  الجهة الداضعة للمراجعة وأي إجراءات للتح م في عمليات أخنذ العيننات 

 والقياا؛

ز( تقارير م  مصادر أخرى، على سبيو المفال مالحظات العمالء والمسوحات والقياسات الدارجية والمعلومنات 

 ى ذات الصلة الواردة م  األ راف الدارجية وتقييمات الموردي  الدارجيي ؛األخر

 ح( قواعا البيانات والمواقع اإلل ترونية؛

  ( المحاااة والنمذجة.

 زيارة موقع الجهة الخاضعة للمراجعة 15أ.

صنحة وسنالمة لتقليو التااخو بي  أنشطة المراجعة والعمليات الداصة بعمو الجهة الداضنعة للمراجعنة ولضنمان 

 فري  المراجعة أثناء الزيارة، ينبغي مراعاة ما يلي:

 أ( تدطيط الزيارة:

التكاا م  الحصول على تصنريح بالناخول والوصنول إلنى تلنك األجنزاء من  موقنع الجهنة الداضنعة للمراجعنة،  -

 وذلك لزيارتها وفقخا لنطاق المراجعة؛

الصنحة )مفنو الحجنر الصنحي(، ومسنائو الصنحة والسنالمة تقايم معلومات اافية إلى المنراجعي  بشنكن األمن  و -

المهنية، والمعايير الفقافية، وساعات العمو للزيارة، بما في ذلك التطعيمات واإلجنازات المطلوبنة والموصنى بهنا، 

 إن وجات؛



( سننت ون متاحننة لفرينن  PPEالتكاننا منن  الجهننة الداضننعة للمراجعننة أن أي معنناات حمايننة أدصننية مطلوبننة ) -

 عة، إن أم  ؛المراج

تكايا الترتيبات مع الجهة الداضعة للمراجعة فيما يتعل  باستداام األجهزة المحمولنة وال ناميرات، بمنا فني ذلنك  -

تسننجيو المعلومننات مفننو الصننور الفوتو،رافيننة للمواقننع والمعنناات، ونسننخ لقطننات الشاأننة أو نسننخ منن  الوثننائ ، 

 مسائو األم  والسرية؛ومقا ع الفيايو ل نشطة والمقابالت، مع مراعاة 

باستفناء عمليات المراجعنة المدصصنة ،ينر المجاولنة، التكانا من  إبنالغ المنوظفي  النذي  تنتم زينارتهم بكهنااف  -

 المراجعة ونطاقها.

 ب( األنشطة المياانية:

 تجنب أي اضطراب ال لزوم ل  في العمليات التشغيلية؛ -

 ماية الشدصية بش و صحيح )إن وجات(؛التكاا م  أن فري  المراجعة يستدام معاات الح -

 التكاا م  اإلبالغ ع  إجراءات الطوارئ )مفو مدارج الطوارئ ونقا  التجمع(؛ -

 جاولة االتصاالت لتقليو األعطال؛ -

ت ييف حجم فري  المراجعة وعاد األدلة والمراقبي  وفقخا لمجنال المراجعنة، وذلنك لتجننب التنااخو منع العملينات  -

 اإلم ان؛ التشغيلية قار

ا لك؛ - ا أو مرخصخ ا بذلك صراحةخ، حتى عناما ت ون مدتصخ  عام لمس أو التالعب بكي جهاز، ما لم ي   مسموحخ

فني حالننة وقنوع حنناد  أثنناء الزيننارة المياانينة، يجننب علننى قائنا فرينن  المراجعنة اسننتعراض الوضنع مننع الجهننة  -

لتوصننو إلننى اتفنناق بشننكن مننا إذا اننان ينبغنني إيقنناف الداضننعة للمراجعننة، وإذا لننزم األمننر، مننع عميننو المراجعننة وا

 المراجعة أو إعادة جاولتها أو استمرارها؛

ا والنظر في مسائو السرية واألم ؛ -  في حالة أخذ نسخ م  المستناات في أي وسائط، يجب  لب اإلذن مقامخ

راجعننة أو معننايير عنننا تنناوي  المالحظننات، يجننب تجنننب جمننع المعلومننات الشدصننية إال إذا اانننإ أهننااف الم -

 المراجعة تتطلبها.

 ج( أنشطة المراجعة االفتراضية:

التكاا م  أن فري  المراجعة يستدام بروتواوالت الوصول ع  بُعا المتف  عليها بما في ذلك األجهزة والبرامج  -

 المطلوبة الخ؛

ا وال - نظر في مسائو السرية واألمن  في حالة التقا  نسخ م  الشاأة ألي نوع م  الوثائ ، يجب  لب اإلذن مقامخ

 وتجنب التسجيو ل فراد دون إذن منهم؛

في حالة وقوع حاد  أثنناء الوصنول عن  بُعنا، يجنب علنى قائنا فرين  المراجعنة اسنتعراض الموقنف منع الجهنة  -

الداضننعة للمراجعننة، وإذا لننزم األمننر، مننع عميننو المراجعننة والتوصننو إلننى اتفنناق بشننكن مننا إذا اننان ينبغنني إيقنناف 

 راجعة أو إعادة جاولتها أو استمرارها؛الم

 استداام مدططات ي رسوم األرضية الداصة بالموقع البعيا للرجوع إليها؛ -

 الحفاظ على احترام الدصوصية أثناء فترات المراجعة. -

يجب إيالء االعتبار للتدلص م  المعلومات وأدلة المراجعة، بغنض النظنر عن  ننوع الوسنائط، فني تناريخ الحن ، 

 بمجرد انقضاء الحاجة إلى االحتفاظ بها. وذلك



 مراجعة األنشطة والمواقع االفتراضية 16أ.

يتم إجراء عمليات مراجعة افتراضية عناما تقنوم موسسنة منا بعملهنا أو تقنام خامنة باسنتداام بيئنة علنى اإلنترننإ 

ة، "سنحابة الحوسنبة"(. تتيح ل أداص، بغنض النظنر عن  المواقنع الفعلينة، تنفينذ العملينات )مفنو إنتراننإ الشنرا

ويشار أحيانخا إلى مراجعة الموقنع االفتراضني باسنم المراجعنة الظناهري. وتشنير عملينات المراجعنة عن  بُعنا إلنى 

استداام الت نولوجيا لجمع المعلومات، وإجراء مقابالت مع الجهة الداضعة للمراجعة، وما إلنى ذلنك عنناما ت نون 

ا لوج " ،ير مم   نة أو مر،وبة.الطرق المباأرة "وجهخ

تلنني المراجعننة االفتراضننية عمليننة المراجعننة القياسننية أثننناء اسننتداام الت نولوجيننا للتحقنن  منن  األدلننة الموضننوعية. 

ويجب أن تضم  الجهة الداضعة للمراجعة وفري  المراجعة المتطلبات الت نولوجينة المناسنبة لعملينات المراجعنة 

 االفتراضية والتي يم   أن تشمو:

  أن فرينن  المراجعننة يسننتدام بروتواننوالت الوصننول عنن  بُعننا المتفنن  عليهننا، بمننا فنني ذلننك األجهننزة التكاننا منن -

 والبرامج المطلوبة الخ؛

 إجراء عمليات الفحص الفني قبو المراجعة لحو المش الت الفنية؛ -

في ذلنك تنوفير  ضمان توفر خطط الطوارئ وإبال،ها )مفو انقطاع الوصول، واستداام الت نولوجيا البايلة(، بما -

 وقإ إضافي للمراجعة إذا لزم األمر.

 يجب أن تشمو افاءة المراجع:

 المهارات التقنية الستداام المعاات اإلل ترونية المناسبة و،يرها م  الت نولوجيا أثناء المراجعة؛ -

 الدبرة في تسهيو االجتماعات بش و افتراضي إلجراء المراجعة ع  بُعا. -

 فتتاحي أو إجراء المراجعة بش و افتراضي، يجب على المراجع مراعاة البنود التالية:عنا عقا االجتماع اال

 المدا ر المرتبطة بالمراجعات االفتراضية أو ع  بُعا؛ -

اسنننتداام مدططنننات ي رسنننوم األرضنننية الداصنننة بنننالموقع البعينننا للرجنننوع إليهنننا أو رسنننم خنننرائط للمعلومنننات  -

 اإلل ترونية؛

 التوقفات الناتجة ع  ضوضاء الدلفية؛تسهيو منع األعطال و -

  لب إذن مسب  ألخذ لقطات أاأة م  الوثائ  أو أي نوع م  التسجيالت، والنظر في مسائو السرية واألم ؛ -

ضمان السرية والدصوصية أثناء فترات توقف المراجعة، على سبيو المفال عن   رين  إسن ات المي روفوننات  -

 وإيقاف ال اميرات موقتخا.

 إجراء المقابالت 17أ. 

تُعا المقابالت وسيلة هامة لجمع المعلومات، ويجب إجراؤها بطريقة تالئم الموقف والفرد الذي سيتم إجراء مقابلة 

ا لوج  أو عبر وسائو اتصال أخرى. ومع ذلك، يجب على المراجع مراعاة ما يلي:  مع ، إما وجهخ

لوظائف المناسبة والذي  يودون أنشطة أو مهام ضم  نطاق أ( يجب إجراء المقابالت مع األفراد م  المستويات وا

 المراجعة؛

ب( ينبغي إجراء المقابالت عادةخ خالل ساعات العمو العادية، وحيفما ي نون ذلنك عمليخنا، فني م نان العمنو العنادي 

 للشدص الذي تجري مقابلت ؛

 وأثناءها؛ج( يجب القيام بمحاوالت لتهائة الفرد الذي تجري مقابلت  قبو المقابلة 



 د( يجب توضيح سبب المقابلة وأي عمليات لتاوي  المالحظات؛

 هـ( يم   باء المقابالت ع   ري  مطالبة األفراد بوصف عملهم؛

و( يجننب اختيننار نننوع السننوال المسننتدام بعنايننة )علننى سننبيو المفننال، األسننئلة المفتوحننة والمغلقننة واالسننتاراجية 

 والتحري التقايري(؛

و ،ير اللفظي المحاود في األوسا  االفتراضية؛ وباالخ م  ذلك، ينبغي أن ي نون التراينز علنى ز( الوعي بالتواص

 نوع األسئلة التي يجب استداامها في العفور على أدلة موضوعية؛

 ح( ينبغي تلديص واستعراض نتائج المقابلة مع الفرد الذي تمإ مقابلت ؛

 م وتعاونهم.يجب أ ر األفراد الذي  تمإ مقابلتهم على مشاراته

 نتائج المراجعة 18أ .

 تحديد نتائج المراجعة 18.1أ. 

 عنا تحايا نتائج المراجعة، ينبغي مراعاة ما يلي:

 أ( متابعة سجالت المراجعة السابقة واالستنتاجات التي خلصإ إليها؛

 ب( متطلبات عميو المراجعة؛

 ؛ج( دقة وافاية ومالءمة األدلة الموضوعية لاعم نتائج المراجعة

 د( ماى تحقي  أنشطة المراجعة المدططة وتحقي  النتائج المدطط لها؛

 هـ( النتائج التي تتجاوز الممارسة العادية، أو فرص التحسي ؛

 و( حجم العينة؛

 ز( تصنيف نتائج المراجعة )إن وجات(.

 تسجيل االمتثال 18.2أ. 

 بالنسبة لتسجيو االمتفال، يجب مراعاة ما يلي:

 مراجعة التي يظهر االمتفال مقابلها أو اإلأارة إليها؛أ( وصف معايير ال

 ب( مراجعة األدلة لاعم االمتفال والفاعلية، إن أم  ؛

 ج( إعالن االمتفال، إن أم  .

 تسجيل عدم االمتثال 18.3أ.

 بالنسبة لسجالت عام االمتفال، يجب مراعاة ما يلي:

 أ( وصف معايير المراجعة أو اإلأارة إليها؛

 مراجعة؛ب( أدلة ال

 ج( إعالن عام االمتفال؛

 د( نتائج المراجعة ذات الصلة، إن وجات.

 التعامل مع النتائج المتعلقة بمعايير متعددة 18.4أ. 

أثناء المراجعة، م  المم ن  تحاينا النتنائج المتعلقنة بمعنايير متعنادة. عنناما يحناد المراجنع نتيجنة مرتبطنة بمعينار 

مراجع مراعاة التكثير المحتمو على المعايير المقابلة أو المماثلة في أنظمنة واحا في مراجعة مجمعة، يجب على ال

 اإلدارة األخرى.



 بناءخ على الترتيبات مع عميو المراجعة، يجوز للمراجع  رح أي مما يكتي:

 أ( النتائج المنفصلة ل و معيار؛ أو

 ب( نتيجة واحاة تجمع بي  اإلأارات إلى معايير متعادة.

تيبات مع عمينو المراجعنة، يجنوز للمراجنع توجين  الجهنة الداضنعة للمراجعنة إلنى ايفينة االسنتجابة بناءخ على التر

 لهذه النتائج.
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