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إسـداد:معـريمزطيمدضاعلة
عدؼرمتوطقدماىودةمواظرضابةماظـوسقةم/مدؼوانماحملادؾةماألردغي

عـؼدعة:

أدى ماغفقور مبعض ماظشرطوت ماألعرؼؽقي موتعرضفو مظإلصالس مبوظرشم معن مخضوع مضوائؿفو ماٌوظقي مظؾؿدضقق معن مضؾل مأطرب معؽوتىم
احملودؾي مواظؿدضقق مإظب ماٌطوظؾي مبضرورة موجود مذبؿوسي معن ماظضوابط مواألسراف مواٌؾودئ ماألخالضقي مواٌفـقي مظؿقؼقق ماظـؼيم
واٌصداضقي مؼب ماٌعؾوعوت ماظواردة مؼب ماظؼوائم ماٌوظقي .موعن مأذفر ماظؼضوؼو مؼب مػذا ماظشلن مإصالس مواغفقور مذرطي م) (Enronسؿالقم
اظطوضيماألعرؼؽقي موذرطي م) (World Comبوغيمأطربمذرطيماتصوالتمأعرؼؽقيموعو متؾعمذظكمعنماغؿشورممسعيمدقؽيمسنمذرطيم
اظؿدضقق مواحملودؾي ماظؼوغوغقي ماظعوٌقي م” "Arthur Andersonاظيت مضوعً مبؿدضقق مايلوبوت مواظؼوائم ماٌوظقي مظؿؾك ماظشرطؿني،م
وسؾىمإبرمذظكماخؿػىمادمماظشرطيماٌدضؼيمآربرماغدردونمعنماظلوق.
وظؾؿغؾى مسؾى متؾك ماظضغوط مواظيت ممتـل معطؾؾًو مضرورؼًو مظؽوصي مأرراف مسؿؾقي ماظؿدضقق م(اٌدضق -ماظشرطي مربل ماظؿدضقق –م
اٌلؿػقدؼنمعنمخدعوتماظؿدضقق)مأوظًمعـظؿيماإلغؿودويمجودةماظعؿلماظرضوبيمأػؿقيمخوصيمتـووظؿفوممبعوؼري متؿؿـلمؼب معبؾيم
عنماظلقودوتمواإلجراءاتماظيتمتفدفمإظبمهؼققماالدؿفوبيمإظبماٌعوؼريماٌفـقيمواٌؿطؾؾوتماظؼوغوغقيمواظؿـظقؿقيماٌعؿولمبفوم
سالوةمسؾىماألسرافماألخالضقيمسؾىماظـقوماألعـل.
دقؿم مؼب مػذه ماظدرادي مادؿعراض مبالبي مربوور مغلؾط ماظضوء معن مخالهلو مسؾى مإدارة مجودة ماظؿدضقق موأبرػو مؼب مهلني موتطوؼرم
األداء ماظرضوبي موػذه ماحملوور مػي معػفوم مجودة ماظؿدضقق موأػؿقؿفو موصوائدػو ،ماإلرور ماظؿـظقؿي مواٌعوؼري ماٌفـقي ،موسـوصر مغظومم
ضؾطمجودةماظؿدضقق.

احملورماألول:معػفوممجودةماظؿدضققموأػؿقؿفاموصوائدػا
-1معػفوممجودةماظؿدضقق:
جودة ماظؿدضقق :م(" )Audit Qualityػي معدى ماالظؿزام ممبلور مأو مبـؿقفؿه مذبؿوسي معن ماظشروط ماٌوضوسي مدؾػوم
واظيت مؼعؿؼد مبلغفو مالزعي مظؾؼقؿي ماظـفوئقي ماظيت مؼوصرػو ماٌلور مأو متوصرػو ماظـؿقفي" )1( ،مبقـؿو مسرصً مرضوبي مجودةم
اظؿدضقق م) (Quality Controlبلغفو مذبؿوسي ماظلقودوت مواإلجراءات ماظيت متوضع مبغقي ماظؿلطد معن مأن مسؿل ماىفوزم
األسؾى مظؾــرضوبي ماظــؿوظقي مواحملودؾي مؼؿؿقز مدائؿــو مبوظــفودة ماظعوظقي م( ،)2مأعو مضؿـــون مجــودة ماظؿدضــققم
))Quality Assuranceمصفيمضؿونمجودةماظعؿؾقوتماٌصوحؾيمألغشطيماظؿدضققمعنمخاللمتصؿقممإجراءاتمووضعم
ععوؼريممبومؼبمذظكماٌراجعيماظدورؼيمىؿؾيمعنماٌفؿوتماظرضوبقيماظيتمجرىمتـػقذػوموذظكمظؾؿغؾىمسؾىماٌشوطلم
اٌصوحؾي مظؾعؿؾقوت ماظيت متؼؾل معن مجودة مزبرجوت ماظؿدضقق ،مواظغوؼي مأن مؼؽػل ماىفوز متلطقدا مععؼوال مبلن مغظومم
رضوبيماىودةماظذيمؼعؿؿدهمعصؿممسؾىمسبومعـودىموؼعؿلمسؾىمسبومصعولم(.)3
( )1دظقلماألجفزةماظؿوجقفيمؼبمإضؾقمماظؽورودويمحولمضؿونماىودةمؼبمأسؿولماظرضوبيماٌوظقي.
( )2دظقلمضؿونماىودةمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي،مىـيماٌعوؼريماٌفـقيمواظرضوبقي،ماٌـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾي،مص7
( )3دظقلمغظوممإدارةماىودةماظشوعؾيمبدؼوانماحملودؾي،ماظؽوؼً،م،2010مصم6
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 -2أػؿقةمجودةماظؿدضقق:
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متـل مجودة ماظؿدضقق معطؾؾو مسوعو معن معبقع ماألرراف ماٌفؿؿي مؼب مسؿؾقي ماظؿدضقق موذظك مألن معو محصل معن مأزعوت مؼؼضي مأن متؿمم
سؿؾقي ماظؿدضقق مسؾى معلؿوى مسول معن ماىودة موؼضػي معزؼدا معن ماظـؼي مواٌصداضقي مواالسؿؿود مسؾى مسؿل ماٌدضق ،موتـؾع مأػؿقيم
جودةماظؿدضققمعنمخاللماجملوالتماظؿوظقي:
*متلطقدماالظؿزاممبوٌعوؼريماٌفـقيمواظيتمتعؿربمإرذوداتمظؿقدؼدموتطؾققمإجراءاتماظؿدضقق.
* ماإلدفوم مؼب متضققق مصفوة ماظؿوضعوت مؼب ماظؿدضقق مبني مطل معن ماٌلؿكدعني مواٌدضؼني مووه مجودة مخدعوت ماظؿدضقق ماٌمداة،م
ودؾىموجودمػذهماظػفوةمػوماشبػوضماألداءماظػعؾيمظؾؿدضقمسنمععوؼريماظؿدضققموععوؼريماىودةماٌؿعورفمسؾقفو،موظذظكمتعدم
*ماىودةمؼبمأسؿولماظؿدضققمأحدمأدوظقىمتضقققمصفوةماظؿوضعوت.
*متعزؼزمإعؽوغقيمإطؿشوفماٌكوظػوتمواألخطوءماٌوجودةمؼبماظؼوائمماٌوظقي.م
* ماإلدفوم مؼب متدسقم معػفوم مايوطؿي مواظيت مػي مذبؿوسي معن ماٌؾودئ ماظيت متفدف مإظب متوصري مإجراءات مرضوبي مداخؾقي مصعوظيم
وأدواتمضؾطمربؽؿيمظرصعمعلؿوىماألداء.
*مزؼودةماظـؼيمؼبمتعزؼزموعصداضقيماظؼوائمماٌوظقيمعنمخاللمجودةمتؼورؼرماظؿدضققماظيتمتلؿكدممؼبمإدبوذماظؼرارات معنمجوغىم
اظعدؼدمعنماألررافماٌفؿؿيمبعؿؾقيماظؿدضقق.
*مايدمعنماألزعوتماٌوظقيمواظذيمجوءمغؿقفيماظػشلماظذرؼعمؼبماظرضوبيموجودةماظؿدضقق،ماألعرماظذيمتطؾىمإجراءمإصالحوتم
ذوعؾيمإلحؿواءمػذهماألزعوت.

 -3صوائدمجودةماظؿدضقق:

ؼـؿٍمسنمجودةماظؿدضققماظعدؼدمعنماظػوائدمألجفزةماظرضوبيماظعؾقومميؽنمتؾكقصفومصقؿومؼؾيم(:)4
*مضؿونمعلؿوىمسولمعنمأسؿولماظؿدضققمعنمخاللمهلنيمأداءماظؿدضققمواظـؿوئٍ.
*مضؿونمأنمأسؿولماظؿدضققمتؿممبلطـرماظطرقمطػوءةموصعوظقيمعنمحقٌماظوضًمواظؿؽؾػي.
*مهلنيمضدراتماىفوزماألسؾىمظؾرضوبي،موأنمؼـظرماظبماىفوزمسؾىمأدوسمأغهمؼدارمبشؽلمجقدموؼعؿلموصؼومألسؾىماٌعوؼريم
واظـؿؿوردوتماٌفـقيموضبوصظمسؾىمدرجيمسوظقيمعنماظـزاػيمواٌلوءظيمواظؽػوءة.
*متعزؼزمعصداضقيمومسعيماىفوزماألسؾىمظؾرضوبي.
*مهدؼدماالحؿقوجوتماظؿدرؼؾقيمٌوزػيماىفوز.
*مهػقزمعوزػيماىفوز.
*موـىماىفوزمحوالتماظؿؼوضيماحملؿؿؾيمسـدعومؼؽونمسؿؾهمميؿوزمبوىودةماظعوظقيم.

احملورماظـاغي:ماإلرارماظؿـظقؿيمواٌعاؼريماٌفـقة
ؼـؾغي مسؾى ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مأن متعؿل مؼب مأرر متـظقؿقي موضوغوغقي محبقٌ متلؿؿد مضوتفو موادؿؼالظقؿفو معن مأػم مػذه ماألررم
وػو ماظددؿور ماظذي مؼعؿرب مػو ماألدوس ماظذي مؼؿم ممبوجؾه مإغشوء مجفوز ماظرضوبي موهدد معفوعه مووزوئػه مواىفوت ماظيت مدبضعم
ٌراضؾؿه ممبوجى مضوغون م( ،)5وؼـؾغي مسؾى معوزػي مجفوز ماظرضوبي مأن مؼؽوغوا مسؾى مدراؼي متوعي مبوإلرور ماظؿـظقؿي مواظؼوغوغي ماظذيم
ميؽـفممعنماظؼقوممبلسؿوهلم،موؼؿؽونماإلرورماظؿـظقؿيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبماظغوظىمعنماظؿشرؼعوتماٌؾقـيمؼبماظردمماٌؾنيم
أدغوهموحلىماظرتتقىماهلرعي)6( .
(.Quality Assurance Guidelines, Pacific Association of Supreme Audit Institutions, p10. )4

( )5دراديمحولمواضعماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبماظدولماظعربقيموآصوضفوم،ماٌـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾي،م،2010مصم-35مص.36
(Quality Assurance Handbook, IDI, AFROSAL-E, p10 )6
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اظؼاغون
ممماظـؿعاؼري
اظلقادات
أعو مععوؼري ماظؿدضقق مصفي ماٌعوؼري ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي ماظعوعي مواحملودؾي م(اإلغؿودوي) مواظيت مجوءت مؼب مأربعيم
علؿوؼوت مػي ماٌلؿوى ماألول موؼضم معؾودئ ماظؿلدقس مظإلغؿودوي م(إسالن مظقؿو) مواٌلؿوى ماظـوغي مؼؿضؿن ماٌؿطؾؾوت ماألدودقيم
ظعؿل ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مواٌلؿوى ماظـوظٌ مؼؿضؿن ماٌؾودئ ماألدودقي مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مإلجراءم
اظرضوبي مسؾى ماظؼطوع ماظعوم ،مأعو ماٌلؿوى ماظرابع مصقؿضؿن ماٌؾودئ ماظؿوجقفقي مظألسؿول ماظرضوبقي موترعبؿفو مإظب متوجقفوت مأطـرم
هدؼداموتػصقالموضوبؾقيمظؾؿـػقذ.
وضدمأوظًماإلغؿودويمأػؿقيمخوصيمظؾفودةمتـووظؿفوممبعوؼريمعنماٌلؿوؼوتماظـوغيمواظـوظٌمواظرابعموعنمضؿـفومععوؼريماٌلؿوىم
اظـوغي مغص ماٌؾدأ ماظـوظٌ معن ماٌعقور م( )ISSAI 21سؾى مأغه م"ؼؿعني مسؾى ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مإردوء مغظوم معـودى مظضؿونم
اىودةمحولمأغشطؿفوماظرضوبقيموتؼورؼرػو،مطؿومؼؿعنيمسؾقفومإخضوعمػذاماظـظوممٌراجعيمعلؿؼؾيمبصػيمدورؼي".
طؿو مؼعرض ماٌعقور م( )40اظصودر مسن ماإلغؿودوي مإرورا مسوعو مظرضوبي ماىودة مداخل ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي،م
وصؿممػذاماإلرورمظقؿممتطؾقؼهمسؾىمغظوممرضوبيماىودةمظؽوصيماألسؿولماظيتمتؼوممبفوماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيم،وػذام
اٌعقورمعلؿؿدمعنماٌعقورماظدوظيمظرضوبيماىودةم)(ISQC-1ماظصودرمسنماجملؾسماظدوظيمٌعوؼريماظرضوبيموضؿونماىودةم)(IAASB
اٌـشور معن مضؾل ماإلهود ماظدوظي مظؾؿقودؾني ) (IFACواظذي مؼؿضؿن مبلن متضع ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾيم
دقودوتموإجراءاتمعصؿؿيمظؿعزؼزموجودمبؼوصيمداخؾقيمتؼرمبلنماىودةمسـصرمأدوديمؼبمأداءماظعؿؾقوت.
وعن مضؿن ماٌعوؼري ماٌـؿؿقي مظؾؿلؿوؼني ماظـوظٌ مواظرابع مجوء ماٌعقور مرضم م( )1220ظإلغؿودوي ماٌلؿؿد معن ماٌعقور ماظدوظي مظؾرضوبيم
رضم م( )220ظقضع مععوؼري مظرضوبي مجودة مأسؿول معفوم ماظرضوبي ماٌوظقي ماظػردؼي مأعو ماٌعقور م( )4000صؼد موضع مإرورا مظرضوبي ماىودةم
سؾى معلؿوى مرضوبي ماالظؿزام مورضوبي ماٌطوبؼي ،موصقؿو مؼؿعؾق مبنظؿزام ماىفوز مبوظؿوبقق مصؼد مجوءت مبوٌعوؼري م(،3000 ،1220
.)4000 ،3100
وسـدعومؼؽونمظؾففوزمعـففقوتموأدظيمرضوبقيموؼؼوممبؿدرؼىمعوزػقهمسؾىمإدؿكداعفومصنغهمؼلؿفقىمٌؿطؾؾوتماٌعقورم(،)40م
أعومسـدعو متلؿكدممصرقماظؿدضققمتؾكماٌـففقوتمواألدظيماظرضوبقيمظؾؼقومممبفوعفوماظرضوبقي مصننمػذاماإلدؿكدام مؼوبقمؼبماٌؾػوتم
اظرضوبقيموؼبمػذهمايوظيمؼؽونمعلؿفقؾومظؾؿعوؼريم(.)7( )4000 ،3100 ،3000 ،1220
( )7اٌـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مواحملودؾي م(اإلغؿودوي) ،ماٌؾكصوت ماظؿـػقذؼي مظؾؿعوؼري ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي ماظعوعي مواحملودؾي،م

.http://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries.html
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إنماظؿدضققماىقدماظذيمؼلؿـدمإظبمأصضلماٌؿوردوتمظـظممإدارةمجودةماظؿدضققمؼبمأجفزةماظرضوبيماظعؾقومواٌؿؿـؾيمؼبم
اظلقودوت مواٌؿوردوت مواألدظي ماٌؿعؾؼي مبعؿؾقوت مإدارة مضؾط مجودة ماظؿدضقق متلوػم مؼب متطوؼر مأسؿول ماظؿدضقق مواظرضوبي موتؽػلم
إغؿوجمتؼورؼرمذاتمجودةمسوظقي (.)8

 -1اظؼقادةمواظؿوجقه:

ؼـؾغيمسؾىماإلدارةماظعؾقومظؾففوزماألسؾىمظؾرضوبيماظعؿلمسؾىمعومؼؾيم(: )9
* موضع مدقودوت موإجراءات معصؿؿي مظؿعزؼز موجود مبؼوصي مداخؾقي متؼر مبلن ماىودة مسـصر مأدودي مؼب مأداء ماٌفوم ماظرضوبقي،م
وأدؾوبمأداءمظـؿفومماىفوزمؼؿواصقمععماظؾقؽيماظؿشرؼعقيمذاتماظعالضيمواٌعوؼريماٌفـقي.
* متوضقح مأن ماهلدف معن ماظؿدضقق ماظداخؾي موعراجعي مضؿون ماىودة مػو مأداء مأسؿول ماظؿدضقق مبشؽل معؿؿقز موتعزؼز مإجراءاتم
اظؿقلنيمواظؿطوؼرماٌلؿؿرموتطؾققمأسؾىماٌعوؼريماٌفـقيماٌؿعؾؼيمبوالدؿؼالظقيمواٌوضوسقيمظضؿونمتؼدؼممزبرجوتمرضوبقيمذاتم
جودةمسوظقي.
*ماالػؿؿومماظؽوؼبمؼبمذبولمتؽـوظوجقوماٌعؾوعوتموذظكمظدسمماىفوزماظرضوبي.
* متؽوؼن مرؤؼو مإدرتاتقفقي محول ماووه مجفوز ماظرضوبي ماألسؾى مواظؿكطقط مظؾؿوجفوت ماٌلؿؼؾؾقي مبوضع مخطي مإدرتاتقفقيم
ظؾففوز مظـؿدة م( )5-3دـوات مترطز مسؾى ماٌفؿوت ماظرضوبقي ماظيت مميؽن مأن متلوػم مؼب مهؼقق مردوظي ماىفوز موعراجعؿفو مدـوؼوم
ودراديماٌكوررماظـوذؽيمسنماظؿغرياتمؼبماظؾقؽيماظداخؾقيمواًورجقي.
* مهدؼد مأدوظقى موإجراءات مإدارة ماٌكورر ماظيت متفدد مجودة مأسؿول ماظؿدضقق مظضؿون مأن مأسؿول ماظؿدضقق متؿواصق معع ماظؾقؽيم
اظؿشرؼعقيماٌطؾؼي.

 -2ضواسدماآلدابمواظلؾوكماٌفين:

ؼـؾغيمسؾىماإلدارةماظعؾقومظؾففوزماألسؾىمظؾرضوبيماظعؿلمسؾىمعومؼؾيم(: )10
* موضع مدقودوت موإجراءات معصؿؿي مظؿزوده مبؿلطقد مععؼول محول ماعؿـول ماىفوز موعوزػقه مٌؿطؾؾوت ماظلؾوك ماألخالضي مذاتم
اظعالضي،موصبىماظؿلطقدمسؾىمأػؿقيماظؿزاممعبقعمعوزػيماىفوزمجبؿقعمعؿطؾؾوتماظلؾوكماألخالضيمؼبمتلدؼيمأسؿولماظؿدضققم
واٌؿؿـؾيمؼبماظـزاػي،ماإلدؿؼالظقيمواٌوضوسقيمواظؿفرد،ماظلرؼيماٌفـقي،مواظؽػوءة.
*مايصولمسؾىمإضراراتمعؽؿوبيمعنمعوزػيماىفوزمتمطدمإظؿزاعفمممبؿطؾؾوتماظلؾوكماألخالضيموأنماظلقودوتمواإلجراءاتم
ػي محقز ماظؿـػقذ مإلبالغ مرئقس ماىفوز مؼب ماظوضً ماٌـودى مسن مزبوظػوت مٌؿطؾؾوت ماظلؾوك ماألخالضي مظؿؿؽـه معن مإدبوذم
اًطواتماظؿصققققي.

 -3اظـؿواردماظؾشرؼة:

ؼـؾغيمسؾىماإلدارةماظعؾقومظؾففوزماألسؾىمظؾرضوبيماظعؿلمسؾىمعومؼؾيم(: )11
* متؾين مدقودوت موإجراءات مظؿعقني ماألصراد مذوي ماٌمػالت ماٌـودؾي موتزوؼدػم مبوظؿدرؼى مواظؿطوؼر ماٌفين موسؿل ماٌراجعيم
اظدورؼيمظـؿوئٍماظؿدرؼىمظؿؼققممعومإذامطوغًماظرباعٍمتؼدممبصورةمصوسؾيموهؼقماألػداف.
* موضع مدقودوت موإجراءات معصؿؿي مظؿزودػو مبؿلطقد مععؼول مسؾى مأغه مميؿؾك مسددا مطوصقو معن ماٌوزػني ماظذؼن مؼؿؿؿعون مبوظؽػوءةم
واظؼدرات مواإلظؿزام مبوٌؾودئ ماألخالضقي معن مأجل مأداء ماظعؿؾقوت موصؼو مظؾؿعوؼري ماٌفـقي مواٌؿطؾؾوت ماظؼوغوغقي مواظؿـظقؿقي مومتؽنيم
اىفوزمعنمإصدارماظؿؼورؼرماٌـودؾيمؼبمزلماظظروفماظؼوئؿي.
*موضعمغظوممظؾرتضقيمواظؿؼدمماظؼوئممسؾىماألداءموربطماألداءمبوٌزاؼوماٌؿـوحيمظألصراد.

)8( International Standard on Quality Control (ISQC) 1 “Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of
Financial Statements and Other Assurance and Related Services Engagements”, p 37-57.
( )9حبٌماألدودويماظلوبع،مدظقلمغظممإدارةمجودةماظؿدضقق،مترعبيمدؼوانماحملودؾي،ماظؽوؼً،مص13م-مص.24

( )10اٌعقورماظدوظيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيم ،ISSAI 40رضوبيماىودةمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي،مص-7مص.9

( )11دظقل مغظوم مضؾط موضؿون مجودة ماظؿدضقق مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مواحملودؾي مبدول مذبؾس ماظؿعوون مظدول ماًؾقٍ ماظعربقي ،مدؼوان ماٌراضؾي ماٌوظقي مواإلدارؼي ممبؿؾؽيم
اظؾقرؼنم،2013مص-45ص.48
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 -4أداءمأسؿالماظؿدضقق:

ؼـؾغي مسؾى ماىفوز ماألسؾى مظؾرضوبي ماظعؿل مسؾى موضع مدقودوت موإجراءات معصؿؿي مظؿزوؼده مبؿلطقد مععؼول مسؾى مأن ماظعؿؾقوتم
عمداهموصؼومظؾؿعوؼريماٌفـقيمواٌؿطؾؾوتماظؼوغوغقيمواظؿـظقؿقيموأنماىفوزمؼصدرمتؼورؼر معـودؾيمؼبماظظروفماظؼوئؿي موأنمتؿضؿنم
ػذه ماظلقودوت مواإلجراءات ماٌلوئل ماٌؿعؾؼي مبؿعزؼز ماالتلوق مؼب مجودة مأداء ماظعؿل موعلموظقوت ماإلذراف مو ماٌراجعي موؼب مػذام
اظصددمصبىماظعؿلمسؾىمعومؼؾيم(: )12
* ماظؿكطقط مظعؿؾقي ماظؿدضقق مبوظطرؼؼي ماظيت متضؿن موجود متدضقق مسوظي ماىودة مؼـػذ مبطرؼؼي مإضؿصودؼي موذات مطػوءة موصعوظقي موؼبم
زعن معـودى ،موطون ماظؿكطقط مظؾؿدضقق مػو ماٌرحؾي ماألوظب معن معراحل مسؿؾقي ماظؿدضقق ،مظذا مصبى مإسداد ماًطي مبعـوؼي مطوصقيم
حبقٌ متشؿل ماىفي مواخؿصوصوت موعلموظقي مطل معدضق مبػرؼق ماظعؿل ،موهدؼد ماٌكورر موبرغوعٍ ماظؿدضقق مواٌراجع ماظؼوغوغقيم
واألدظيمواٌعوؼريماظيتمدوفمؼؿمماظرجوعمإظقفو.
*مإخؿقورماٌدضؼنيمذويماٌفوراتماٌـودؾي،موظؽيمؼؿممأداءماٌفؿيماظرضوبقيمبؽػوءةمسوظقي ،مصبىمأن متؿوصرمظدىماظػرؼقماٌعرصيم
واٌفوراتماٌفـقيمواًرباتماٌـودؾيمٌفؿوتماظؿدضققموتوصرماإلدؿؼالظقيمواٌوضوسقيممواظعؿلمبروحماظػرؼقماظواحد.
* مصفم مسؿل مغظوم متؼـقي ماٌعؾوعوت مؼب ماىفي ماًوضعي مظؾرضوبي محبقٌ مؼؼقم مطػوءة موصعوظقي ماظؿدضقق مسؾى مػذه ماظـظم معن محقٌم
اظؿشغقلموسؿؾقوتماحملودؾي،موأنمضبددمعدىمايوجيماظبماإلدؿعوغيمبندارةمتؼـقيماٌعؾوعوتمؼبماىفوزمأومعنمخورجه.
* ماالدؿعوغي مبندارات ماظدسم ماظػين مؼب ماىفوز مأو معن مخورجه مإذا متطؾى ماألعر مععرصي معؿكصصي مال مميؿؾؽفو ماظـؿدضؼون مععم
هدؼد ماٌفؿوت ماٌطؾوب مهؼقؼفو معن مضؾل مػوالء ماًرباء مواٌكؿصني مواظـؿوئٍ ماٌرجوة معـفم موعوسد ماغؿفوء ماظعؿل ،مواإلذرافم
سؾىمأسؿوهلمموبراذبفممحؿىمإغفوءماٌفؿوتماٌطؾوبيمعـفم.
* متوصري ماألدظي ماظرضوبقي مواظؽؿقؾوت مواظوبوئق مذات ماظعالضي مبوظؿدضقق ماظيت متػقد ماٌدضق مؼب مأداء مسؿؾه مواظعؿل مسؾى مهدؼـفو مأوالم
بلولمبـوءامسؾىماٌؿغرياتماظدوظقيموأصضلماٌؿوردوتماٌفـقي.
* موؿقع موهؾقل موتؼققم ماٌعؾوعوت ماظضروؼي موهدؼد ماألػؿقي ماظـلؾقي موتؼققم معـورق ماًطر موهدؼد مغؼوط ماظؼوة مواظضعفم
وهدؼدمعدىماألدظيمواإلبؾوتوتماٌطؾوبمايصولمسؾقفوموتوبقؼفومبشؽلمعـودى،مطؿومصبىماألخذمبعنيماإلسؿؾورماٌالحظوتم
اظواردةمؼبماظؿؼورؼرماظلوبؼيموأيمتغقرياتمعودؼيمؼبماىفيماوماظـشوطماٌطؾوبمتدضقؼهموطذظكماٌالحظوتماظيتمتؽشفمعنمضؾلم
جفوتمأخرىموذظكمسـدماإلسدادمظعؿؾقيماظؿدضقق.
*معبعمأدظيماإلبؾوتمبشؽلمطوفمظؾقصولمسؾىمغؿقفيمؼعؿؿدمسؾقفوموعالئؿيمتؿعؾقمبوٌوضوعمربلماظؿدضقق،موعوبوقمبفومالم
ؼشوبفو مأي مذك ،موؼؿعني مسؾى ماٌدضق متؼوؼم مأػؿقي ماظدظقل ماٌرشوب مايصول مسؾقه مواٌوازغي مبني مأػؿقي مػذا ماظدظقل موتؽؾػيم
ايصولمسؾقه.
*متوبقق مطلماٌعؾوعوتمواظؾقوغوتماظداسؿيمظـؿوئٍماظؿدضققمألنمذظكمؼعؿربمدظقالمسؾىمأن مدبطقط موتـػقذمسؿؾقيماظؿدضقق مضدممتم
مبومؼؿػقمععمعؿطؾؾوتمععوؼريماظؿدضققمواٌؿطؾؾوتماظؼوغوغقيمواظؿـظقؿقيماٌعؿولمبفو.
* ماإلذراف مسؾى مأسؿول ماظؿدضقق موعؿوبعي ماٌدضؼني مبصػي معلؿؿرة مموعراجعؿفو موعـوضشؿفو مععفم ،مواظؿلطد معن مأن مطل معدضق مؼبم
اظػرؼق مظدؼه ماظػفم ماظواضح مواظـوبً مًطي ماظؿدضقق موأغه مؼؿم ماظؿدضقق موصق ماألدظي ماٌعؿؿدة مؼب ماىفوز موععوؼري ماظؿدضقق ماظدوظقيم
واظؿـػقذ مطؿو مػو مزبطط مظه ،معع ماألخذ مبعني ماإلسؿؾور مأي متعدؼالت مررأت مسؾى ماًطي ،موأن متؿضؿن مأوراق ماظعؿل ماألدظيم
اظؽوصقيماظداسؿيمظؽوصيماظـؿوئٍمواظؿوصقوت.
*إدبوذ ماإلجراءات ماظالزعي مظإلظؿزام ممبؿطؾؾوت ماىودة معن مخالل مسؿؾقي ماظؿدضقق مطؽل مواظؿلطقد مبلن ماٌدضؼني مضد مإتؾعوا معبقعم
عراحل مأداء مأسؿول ماٌفؿي ماظرضوبقي معن محقٌ ماإلظؿزام مبربغوعٍ ماظؿدضقق مموإتؾوع ماظطرق ماًوصي مبوظؿقؾقل مواظعقـوت مواإلخؿؾورم
واظؿؼققممبشؽلمصققحمواظؿوبققماٌـودىموإدؿكداممأوراقماظعؿل.
( )12دظقلمغظوممإدارةماىودةماظشوعؾيمبدؼوانماحملودؾي،ماظؽوؼً،معرجعمدوبق،مص-20ص.41
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*معراجعيمطلمأسؿولماظؿدضققمعنمضؾلمرئقسماظػرؼقمضؾلمتؼدؼممآراءماظؿدضققماظـفوئقيمأوماظؿؼورؼر،موانمتؿممػذهماٌراجعي
أبـوءماظؿدضققممظؾؿلطدمأنماٌفؿوتماٌوضوسيمضدممتماظؼقوممبفومحلىمعؿطؾؾوتماىودة،موعراجعيمعلوداتماظؿؼورؼرمضؾلمإدبوذم
أيمإجراءمحوهلو.م
* مدسم متؼرؼر ماظؿدضقق مبوظـصوص ماظؼوغوغقي مواٌؿطؾؾوت مواظؼواسد مواظيت مؼعؿرب مإغؿفوطفو مأو مسدم ماحرتاعفو معمدؼو مإظب مإطؿشوفم
اٌكوظػوتموأنمؼعدمتؼرؼرامعؽؿوبومؼبمغفوؼيمطلمسؿؾقيمرضوبقيممؼؽونمربؿواهمواضقومدفلماظػفممبعقدامسنماظغؿوضمأوماظؾؾسم
أو مادؿكدام ماظؽؾؿوت ماظرضقؼي موعدسؿو مبنبؾوتوت مرضوبقي معؼؾوظي موذات مصؾي ،موصبى مأن مؼصون ماٌدضق مجوغيب ماٌوضوسقيم
واالدؿؼالظقي مسـد مصقوشي متوصقوته ،مطؿو مصبى مأن متشري ماظؿؼورؼر ماظب ماٌعوؼري مأو ماٌؿوردوت ماظرضوبقي ماٌؿؾعي مسـد مإجراء ماظعؿؾقيم
اظرضوبقيمعنمأجلمرؿلغيماظؼورئمبلنماظرضوبيمضدممتمتـػقذػوموصؼومظإلجراءاتماٌؼؾوظي،موأنمتؿمماٌراجعيمٌلودةماظؿؼرؼرمعنمضؾلم
إدارةماىفوزمظضؿونماظصقيماٌفـقيمواظعداظيماظؼوغوغقيمظؿؼورؼرهمواظـؿوئٍمواظؿوصقوتماظواردةمصقفو.

 -5اظعالضاتماًارجقة:

إنمػدفمجفوزماظرضوبيماظعؾقومعنماظؼقوممبلسؿولماظؿدضققموتؼدؼمماظؿؼورؼرماظرضوبقيمػومتعزؼزمعؾدأماظشػوصقيمواٌلوءظيمسنماألعوالم
اظعوعي،موضبؼقماىفوزمأضصىمدرجوتماظؽػوءةمعنمخاللماإلجراءاتماظؿصوؼؾقيمواإلصالحقيمواظؿطوؼرؼيماظيتمؼؿممإدبوذػومعنم
ضؾلماىفوتماًوضعيمظؾرضوبي،مظذامصننمسالضيمجفوزماظرضوبيمبوٌفؿؿنيمبلسؿوظهموتؼورؼرهمتؽؿليمأػؿقيمضصوىمظضؿونماىودةم
اظعوظقيمألسؿولموتؼورؼرماظؿدضقق،موؼبمػذاماظصددمؼـؾغيمسؾىمجفوزماظرضوبيم(: )13
* مدرادي ماظودوئل ماظالزعي مظؿقؼقق ماظؿواصل مبلحدث ماألدوظقى مواظؿؼـقوت موضؿون ماىودة ماظعوظقي مهلذا ماظؿواصل مذؽالم
وعضؿوغو ،موإدؿكدام مزبؿؾف مأذؽول موأدوات ماظؿواصل مظـشر متؼورؼر ماظؿدضقق مواظـؿوئٍ ماظيت ممت ماظؿوصل ماظقفو معن مأجل مهؼققم
أػدافماىفوزم.
*ماإلظؿزاممبوإلرورماظددؿوري مواظؼوغوغي مؼبمسالضؿه مععماظلؾطوتماظؿشرؼعقيمواظؿـػقذؼي مطوظربٌون موذبؾس ماظوزراء مطفقؽي متدضققم
ععووغي مهلم مموذظك مبؿزوؼدػم مبوظؿؼورؼر ماظرضوبقي مواحملوصظي مسؾى ماالتصول ماظػعول معع ماظؼـوات ماظرمسقي مبوظلؾطوت ماظؿشرؼعقيم
واظؿـػقذؼيمعنمأجلمإؼصولموجفيمغظرماىفوزمحولمعوضوعماظؿدضقق.
*مايصولمسؾىمأحدثماٌعؾوعوتمحولمأسؿولمتؾكماظلؾطوتموىوغفوموعؿوبعيمعومؼـورمعنمضؾلمعلموظقفومصقؿومؼؿعؾقمبلسؿولم
اىفوزموتؼورؼرهموؼعؿلمعلؾؼومسؾىمدرادؿفومووضعمخطيمظرصدموهؾقلمإحؿقوجوتماٌفؿؿنيمواإلدؿػودةمعنماظؿغذؼيماظعؽلقيم
عن متؾك ماألرراف مطوظلؾطوت ماظؿشرؼعقي مواظؿـػقذؼي مواىفوت ماًوضعي مظؾرضوبي مواجملؿؿع مبؽوصي معؽوغوته مبفدف مهلنيم
أسؿولماظؿدضقق.

 -6اظؿطوؼرماٌلؿؿرمظؾـظام:

ؼـؾغيمسؾىمجفوزماظرضوبيماظعؿلمسؾىمعومؼؾيم(: )14
*مضؿونمرصدم( )Monitoringأصضلماٌؿوردوتماٌفـقيموإدبوذماإلجراءاتماظالزعيمظؿطوؼرمغظوممإدارةماىودةمألسؿولموتؼورؼرم
اظؿدضققمسؾىماظـقوماألصضلمعنمخاللمأدوظقىموتؼـقوتمعؿعددةمتدسممأغشطيماظؿدضققمحبقٌمؼزودماىفوزمبؿلطقدمععؼولمبلنم
اظلقودوت مواإلجراءات ماٌؿعؾؼي مبـظوم مضؾط ماىودة مػي معـودؾي موطوصقي موتؿواصق معع ماٌعوؼري ماٌفـقي مواٌؿطؾؾوت ماظؼوغوغقي موأنم
اظؿؼورؼرماظصودرةمسنماىفوزمعالئؿيمهلذهماظظروفموادبوذماإلجراءاتماظؿصققققيمؼبمحوظيموجودمضصورمأبـوءمسؿؾقيماظرصد.
* متفقؽي مبقؽي معـودؾي مإلجراء ماظؿدضقق ماظداخؾي موذظك مٌلوسدة ماإلدارة ماظعؾقو مسؾى مهؼقق مإدارة مصعوظي مسؾى مسؿؾقوته موايػوزم
سؾىمجودةمأدائهموضؿونمأداءماألسؿولمبؽػوءةموصوسؾقي.
* متؼققم مجودة مأسؿوظه موتؼورؼره معن مخالل معراجعي مالحؼي مظضؿون ماىودة ،محبقٌ مترطز مسؾى ماظؼواسد مواٌؾودئ ماٌفـقيم
واظؿوصقوتماٌـففقي،موأنمتؿمماٌراجعيمسؾىمأدوسمسقـيمعنماٌؾػوتماظيتممتماالغؿفوءمعنمتدضقؼفوموعؾػوتمأخرىمضؾلماغؿفوءم
سؿؾقيماظؿدضققمضؿنمععوؼريمععقـيمتعؿؿدمسؾىماظؼواسدماإلجرائقيمواٌـففقيموإخطورماإلدارةمبـؿوئٍمعراجعيمضؿونماىودة
( )13دظقلمغظوممإدارةماىودةماظشوعؾيمبدؼوانماحملودؾي،ماظؽوؼً،معرجعمدوبق،مص-41ص.43

( )14دظقلمغظوممضؾطموضؿونمجودةماظؿدضققمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيمبدولمذبؾسماظؿعوونمظدولماًؾقٍماظعربقي،معرجعمدوبق،مص-97ص109

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون األول (ديسنرب )  –2017العدد 71

17

*متؼققممغظوممضؾطماىودةمظؾؿلطدمعنمأغهمؼؿؿـوذىمععمععوؼـريمإدارةماىـودةموؼػـيممبؿــطؾؾوتفوموؼعؿلمبؽػوءةموصوسؾقيم
وهدؼدمغؼوطماظضعفمواظؼوةمصقه.
* مرصد ماآلراء ماًورجقي مذات ماظعالضي مبلسؿوظه موهؾقؾفو موتوبقؼفو موأخذ مغؿوئففو مبعني ماالسؿؾور مسـد موضع ماألػدافم
اإلدرتاتقفقيموعؿطؾؾوتماىودة.
* مبذل ماىفود ماظالزعي مظؿقلني مطػوءة موصعوظقي متـػقذ مغظوم مضؾط ماىودة موهؼقق مصرص ماظؿقلني ماٌلؿؿرة معن مخالل متـػقذم
عفؿوتمعراجعيماظـظراءمواالدؿػودةمعنمأصضلماٌؿوردوتماظدوظقيمواظلعيمظؾقصولمسؾىمذفوداتماالسؿؿودؼي.
وصقؿو مؼؿعؾق مبدور مدؼوان ماحملودؾي ماألردغي ماظذي مؼعؿل ممبوجى ماظؼوغون مرضم م( )28ظلـي م( )1952وتعدؼالته ماٌلؿـد ماظبم
اظددؿور ماألردغي مصؼد متؾـى متطؾقق مغظوم مإدارة مجودة ماظؿدضقق مظؿقلني موتطوؼر ماألداء ماظرضوبي موصق ماٌعوؼري ماظدوظقي مواٌؿطؾؾوتم
اظؼوغوغقي مواظؿـظقؿقي ،موسؾى مضوء مذظك مإدبذ ماظدؼوان مخالل ماظلـوات ماٌوضقي ماظعدؼد معن ماإلجراءات مواظلقودوت متؿعؾقم
بؿقلني مسؿؾقوت ماظؿدضقق مووضع ماألدظي ماًوصي مبفو ،محقٌ مسؿل ماظدؼوان مسؾى مإغشوء معدؼرؼي متطوؼر ماألداء ماٌمدلي موتوطقدم
اىودة موهدؼٌ مأغظؿي ماٌوارد ماظؾشرؼي موتـؿقي مضدراتفو موإصبود مايواصز ماظيت متلفم مؼب ماحملوصظي مسؾقفو ،مطؿو مأوظً ماًطيم
االدرتاتقفيمظؾدؼوانمظألسوامم( )2020-2016عوضوعمتطوؼرماألداءماٌمدليموتوطقدماىودةمأػؿقيمطؾريةمبلػدافمرطزتمسؾىم
اظؿؿقز ماٌمدلي موضؾط ماىودة مظؾوصول ماظب مجفوز مرضوبي معؿؿقز مؼب مزبؿؾف ماجملوالت مواظـشوروت معن مخالل متؾين موتطؾققم
أصضل ماٌؿوردوت ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي ،مإضوصي ماظب موضع ماظؾوائح مواظـظم ماظيت ممتؽن ماظدؼوان معنم
اإلرتؼوءمؼبمسؿؾهمظؾوصولماظبماظؿؿقزماٌمدلي.م
وؼبمػذاماإلرورمسؿلماظدؼوانمسؾىمعومؼؾي:
 وضعمدقودوتموإجراءاتمسززتموجودمبؼوصيمداخؾقيمبلنماىودةمسـصرمأدوديمؼبمأداءماٌفومماظرضوبقيموصقماٌعوؼريماظدوظقيمواٌؿطؾؾوتماظؼوغوغقيمظضؿونمتؼدؼممزبرجوتمرضوبقيمذاتمجودةمسوظقي.
 ايصول مسؾى مإضرارات معؽؿوبي متمطد ماظؿزام معوزػي ماظدؼوان ممبدوغي ماظلؾوك ماألخالضي ماظيت متؾني ماظلقودوت مواإلجراءاتماٌصؿؿيمؼبمتلدؼيمأسؿولماظؿدضققمواٌؿؿـؾيمؼبماظـزاػيمواالدؿؼالظقيمواٌوضوسقيمواظؿفردمواظلرؼيماٌفـقيمواظؽػوءة.
 توصريماألدظيماظرضوبقيماظيتمتػقدماٌدضقمؼبمأداءمسؿؾهموهدؼـفومأوالمبلولموصؼومظؾؿؿغرياتماظدوظقيموأصضلماٌؿوردوتماٌفـقي.م تلدؼي ماألسؿول ماظرضوبقي معن مخالل مطوادر ماظدؼوان موصق معـففقي ماظؿدضقق مايدؼـي ماظيت متراسي مععوؼري ماظؿدضقق ماظدوظقيمواٌؿطؾؾوت ماظؼوغوغقي مبدءا معن ماظؿكطقط مظعؿؾقي ماظؿدضقق محبقٌ مؼشؿل ماىفي مواخؿصوصوت موعلموظقوت مطل معدضق مؼب مصرؼقم
اظعؿل موهدؼد ماٌكورر موبرغوعٍ ماظؿدضقق مواٌراجع ماظؼوغوغقي مواألدظي مواٌعوؼري ماظيت مدوف مؼؿم ماظرجوع مإظقفو مواظؿلطد مأن مطلم
عدضقمظدؼهماظػفمماظواضحمواظـوبًمًطيماظؿدضقق.
 تعقني ماألصراد مذوي ماٌمػالت ماٌـودؾي موتزوؼدػم مبوظؿدرؼى ماظالزم مٌؿوبعي مآخر ماٌلؿفدات مؼب مععوؼري ماظؿدضقق ماظدوظقي مورصعمعلؿوىماظؽػوءةماٌفـقيموتوصريمايواصزماٌودؼيمواٌعـوؼيمبوظؼدرماظالزم.
 اظرتطقزمسؾىمجودةماٌكرجماظرضوبيموصؼومٌعوؼريمإسدادماظؿؼورؼرماظرضوبقيماظصودرةمسنمعـظؿيماالغؿودوي.وؼواجه مدؼوان ماحملودؾي ماألردغي مسدد معن ماظصعوبوت مواظعؼؾوت ماظيت مهد معن متطؾقق مععوؼري مإدارة ماىودة موتمبر مسؾى معدىم
ضدرته مسؾى مهؼقق مرؿوحوته موأػداصه ماظواردة مؼب ماًطي ماإلدرتاتقفقي مظؾدؼوان موأػؿفو مسدم معـقه ماالدؿؼالل ماٌوظي مواإلداريم
اظؽوعل،موسدممضدرةمبعضماٌدضؼنيمسؾىمدبطقطمسؿؾقيماظؿدضققموتـػقذػوموصؼومظؾؿعوؼريماظدوظقيموأصضلماٌؿوردوتماٌفـقي،موؼبم
ػذا ماجملول مصؼد ممت متؼدؼم معشروع متعدؼل مظؼوغون مدؼوان ماحملودؾي مرضم م( )28ظلـي م( )1952إظب مذبؾس ماظوزراء ماألردغيمؼب مسومم
( )2017ؼؿضؿن معـح ماظدؼوان ماإلدؿؼالل ماٌوظي مواإلداري مبوإلضوصي مإظب مإجراءات متعقني مرئقس ماظدؼوان ممبو مؼضؿن مإدؿؼالظقؿه،م
طؿوممتمتـظقممسددمعنماظدوراتماظؿدرؼؾقيمحولماظؿدضققمبندؿكداممعـففقيماظؿدضققمايدؼٌ.
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إن مهلني موتطوؼر مأداء مأسؿول ماظؿدضقق معرتؾط ممبدى منوح مغظوم إدارة مجودة ماظؿدضقق ماٌلؿـد مإظب موسي ماظؽوادر ماظؾشرؼي بلنم
اىودة مسـصر مأدودي مؼب مأداء ماألسؿول ماظرضوبقي موبوجود مإدارة مظدؼفو ماإلدؿعداد ماظؽوعل مظؿغقري ماظلؾوك ماظؿـظقؿي مظؾعوعؾنيم
وهدؼدمأدوارػممععمتوضقحمأػؿقيمتطؾققمإدارةمجودةماظؿدضقق،موسؾىمضوءمذظكمميؽنماظؿوصقيممبومؼؾي:
 -1صبى مأن متعؿل ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مؼب مأرر مضوغوغقي موتـظقؿقي ممتـقفو ماظؼوة مواالدؿؼالظقي موهدد معفوعفو مووزوئػفوم
واىفوتماًوضعيمظؾؿدضقق.
 -2وضع مغظوم معوبق مظرضوبي ماىودة مؼغطي مطوصي موزوئف موأغشطي ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي موؼشؿؿل مسؾى مآظقوت مظالدؿػودة معنم
غؿوئٍمهلنيمأداءمتؾكماألجفزةموهدؼٌموتطوؼرماظـظوممغػلهمبصورةمعلؿؿرة.
 -3اظعؿل مسؾى متػعقل مطوصي ماٌعوؼري ماٌفـقي مواظرضوبقي مظؿؼدؼم مخدعوت متدضقق مذات مجودة مسوظقي موصق ماٌؿوردوت ماظدوظقي ماظػضؾىم
ععمأخذماًصوصقوتماظورـقيمبعنيماالسؿؾور.
 -4اظعؿل مسؾى مشرس مبؼوصي ماىودة مواظؿوسقي ممبػفوعفو موعؾودئفو معن مخالل مسؼد ماظؾؼوءات موسؿل ماظـشرات ماٌؿكصصي موتـظقمم
اظـدواتمحولمإدارةمجودةماظؿدضقق.
 -5اظعؿل مسؾى متعقني ماألصراد مذوي ماٌمػالت ماٌـودؾي موتزوؼدػم مبوظؿدرؼى مواظؿطوؼر ماٌفين موتلػؾقفم مبودؿؿرار مواإلدؿػودة معنم
ووربماىفوتماظرائدةموذظكمٌواطؾيمآخرماٌلؿفداتمؼبمععوؼريماظؿدضققماظدوظقيمورصعمعلؿوىماظؽػوءةماٌفـقي.
 -6توصريمايواصزماٌودؼيمواٌعـوؼيمبوظؼدرماظالزممووضعمغظوممظؾرتضقيمواظؿؼدمماظؼوئممسؾىماألداءموربطماألداءمبوٌزاؼوماٌؿـوحي.

اظـؿراجع اظعربقة:

مدظقلماألجفزةماظؿوجقفيمؼبمإضؾقمماظؽورودويمحولمضؿونماىودةمؼبمأسؿولماظرضوبيماٌوظقي.مدظقلمضؿونماىودةمظألجفزةماظعؾقومظؾرّضوبيماٌوظقّيمواحملودؾي/مىـيماٌعوؼريماٌفـقيمواظرضوبقيم)(ARABOSAI مدظقل مغظوم مضؾط موضؿون مجودة ماظؿدضقق مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مواحملودؾي مبدول مذبؾس ماظؿعوون مظدول ماًؾقٍ ماظعربقي ،مدؼوان ماٌراضؾي ماٌوظقي مواإلدارؼي ممبؿؾؽيماظؾقرؼن،م.2013
محبٌماألدودويماظلوبعم(دظقلمغظممادارةمجودةماظؿدضقق)،مترعبيمدؼوانماحملودؾيماظؽوؼً.مدظقلمغظوممإدارة اىودةماظشوعؾيمبدؼوانماحملودؾي،ماظؽوؼً،م.2010مدراديمحولمواضعماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبماظدولماظعربقيموآصوضفو،ماٌـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾي،م.2010 ماٌـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مواحملودؾي م(اإلغؿودوي) ،ماٌؾكصوت ماظؿـػقذؼي مظؾؿعوؼري ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي ماظعوعي مواحملودؾي،مhttp://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries.html

-ماٌعقورماظدوظيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي  ،ISSAI 40رضوبيماىودةمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي.

اظـؿراجع األجـؾقة:
- Quality Assurance Handbook IDI/AFROSAI-E.م

International Standard on Quality Control (ISQC) 1 “Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of
Financial Statements and Other Assurance and Related Services Engagements”.
- Quality Assurance Guidelines (Pacific Association of Supreme Audit Institutions).
-
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