
إدارَ جىدَ التدقًق كندخل لتحصني وتطىير األداء الرقابٌ  إدارَ جىدَ التدقًق كندخل لتحصني وتطىير األداء الرقابٌ  

يف أجهسَ الرقابُ العلًا

:عـؼدعة
ممعؽوتىمأطربمضؾلمعنمظؾؿدضققماٌوظقيمضوائؿفومخضوعمعنمبوظرشممظإلصالسموتعرضفوماألعرؼؽقيماظشرطوتمبعضماغفقورمأدى

ماظـؼيمظؿقؼققمواٌفـقيماألخالضقيمواٌؾودئمواألسرافماظضوابطمعنمذبؿوسيموجودمبضرورةماٌطوظؾيمإظبمواظؿدضققماحملودؾي

ممسؿالق (Enron)مذرطيمواغفقورمإصالسماظشلنمػذامؼبماظؼضوؼومأذفرموعنم.اٌوظقيماظؼوائممؼبماظواردةماٌعؾوعوتمؼبمواٌصداضقي

World)موذرطيماألعرؼؽقيماظطوضي Com) ممذرطيمسنمدقؽيممسعيماغؿشورمعنمذظكمتؾعموعومأعرؼؽقيماتصوالتمذرطيمأطربمبوغي

Arthur"ماظعوٌقيماظؼوغوغقيمواحملودؾيماظؿدضقق Anderson” ماظشرطؿني،مظؿؾكماٌوظقيمواظؼوائممايلوبوتمبؿدضققمضوعًماظيت

.اظلوقمعنماغدردونمآربرماٌدضؼيماظشرطيمادمماخؿػىمذظكمإبرموسؾى

م–اظؿدضققمربلماظشرطيم-اٌدضق)ماظؿدضققمسؿؾقيمأررافمظؽوصيمضرورًؼومعطؾًؾوممتـلمواظيتماظضغوطمتؾكمسؾىموظؾؿغؾى
معبؾيمؼبمتؿؿـلممبعوؼريمتـووظؿفومخوصيمأػؿقيماظرضوبيماظعؿلمجودةماإلغؿودويمعـظؿيمأوظًم(اظؿدضققمخدعوتمعنماٌلؿػقدؼن

ممبفوماٌعؿولمواظؿـظقؿقيماظؼوغوغقيمواٌؿطؾؾوتماٌفـقيماٌعوؼريمإظبماالدؿفوبيمهؼققمإظبمتفدفماظيتمواإلجراءاتماظلقودوتمعن

.األعـلماظـقومسؾىماألخالضقيماألسرافمسؾىمسالوة

مموتطوؼرمهلنيمؼبموأبرػوماظؿدضققمجودةمإدارةمسؾىمخالهلومعنماظضوءمغلؾطمربوورمبالبيمادؿعراضماظدراديمػذهمؼبمدقؿم

ممغظومموسـوصرماٌفـقي،مواٌعوؼريماظؿـظقؿيماإلرورموصوائدػو،موأػؿقؿفوماظؿدضققمجودةمعػفوممػيماحملوورموػذهماظرضوبيماألداء

.اظؿدضققمجودةمضؾط

عػفوممجودةماظؿدضققموأػؿقؿفاموصوائدػا:ماحملورماألول

:اظؿدضققمجودةمعػفومم-1

Audit)م:اظؿدضققمجودة Quality) "مدؾػوماٌوضوسيماظشروطمعنمذبؿوسيمبـؿقفؿهمأوممبلورماالظؿزاممعدىمػي

مجودةمرضوبيمسرصًمبقـؿوم(1) ،"اظـؿقفيمتوصرػومأوماٌلورمؼوصرػوماظيتماظـفوئقيمظؾؼقؿيمزعيالمبلغفومؼعؿؼدمواظيت

Quality)ماظؿدضقق Control) ماىفوزمسؿلمأنمعنماظؿلطدمبغقيمتوضعماظيتمواإلجراءاتماظلقودوتمذبؿوسيمبلغفو

ممققــاظؿدضمودةــجمونـــضؿمأعوم،(2)ماظعوظقيمفودةــبوظموــدائؿمؼؿؿقزمواحملودؾيمؿوظقيــاظمرضوبيــظؾماألسؾى

Quality Assurance))مووضعمإجراءاتمتصؿقممخاللمعنماظؿدضققمألغشطيماٌصوحؾيماظعؿؾقوتمجودةمضؿونمصفيم

ماٌشوطلمسؾىمظؾؿغؾىموذظكمتـػقذػومجرىماظيتماظرضوبقيماٌفؿوتمعنمىؿؾيماظدورؼيماٌراجعيمذظكمؼبممبومععوؼري

مغظوممبلنمععؼوالمتلطقداماىفوزمؼؽػلمأنمواظغوؼيماظؿدضقق،مزبرجوتمجودةمعنمتؼؾلماظيتمظؾعؿؾقوتماٌصوحؾي

.(3)مصعولمسبومسؾىموؼعؿلمعـودىمسبومسؾىمعصؿممؼعؿؿدهماظذيماىودةمرضوبي

.اٌوظقيماظرضوبيمأسؿولمؼبماىودةمضؿونمحولماظؽورودويمإضؾقممؼبماظؿوجقفيماألجفزةمدظقل (1)

7صمواحملودؾي،مظؾرضوبيماظعؾقومظألجفزةماظعربقيماٌـظؿيمواظرضوبقي،ماٌفـقيماٌعوؼريمىـيمواحملودؾي،ماٌوظقيمظؾرضوبيماظعؾقومظألجفزةماىودةمضؿونمدظقل (2)

6مصم،2010ماظؽوؼً،ماحملودؾي،مبدؼوانماظشوعؾيماىودةمإدارةمغظوممدظقل (3)

مـقـال مـحـّرر

األردن

دضاعلةعـريمزطيم:مإسـداد

دؼوانماحملادؾةماألردغي/معدؼرمتوطقدماىودةمواظرضابةماظـوسقةم
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:اظؿدضققمجودةمأػؿقة -2
ممتؿممأنمؼؼضيمأزعوتمعنمحصلمعومألنموذظكماظؿدضققمسؿؾقيمؼبماٌفؿؿيماألررافمعبقعمعنمسوعومعطؾؾوماظؿدضققمجودةممتـل

ممأػؿقيموتـؾعماٌدضق،مسؿلمسؾىمواالسؿؿودمواٌصداضقيماظـؼيمعنمعزؼداموؼضػيماىودةمعنمسولمعلؿوىمسؾىماظؿدضققمسؿؾقي

:اظؿوظقيماجملوالتمخاللمعنماظؿدضققمجودة

.اظؿدضققمإجراءاتموتطؾققمظؿقدؼدمإرذوداتمتعؿربمواظيتماٌفـقيمبوٌعوؼريماالظؿزاممتلطقدم*

مم،اٌمداةماظؿدضققمخدعوتمجودةمووهمواٌدضؼنيماٌلؿكدعنيمعنمطلمبنيماظؿدضققمؼبماظؿوضعوتمصفوةمتضقققمؼبماإلدفومم*

ممتعدموظذظكمسؾقفو،ماٌؿعورفماىودةموععوؼريماظؿدضققمععوؼريمسنمظؾؿدضقماظػعؾيماألداءماشبػوضمػوماظػفوةمػذهموجودمودؾى

.اظؿوضعوتمصفوةمتضقققمأدوظقىمأحدماظؿدضققمأسؿولمؼبماىودةم*

م.اٌوظقيماظؼوائممؼبماٌوجودةمواألخطوءماٌكوظػوتمإطؿشوفمإعؽوغقيمتعزؼزم*

ممصعوظيمداخؾقيمرضوبيمإجراءاتمتوصريمإظبمتفدفماظيتماٌؾودئمعنمذبؿوسيمػيمواظيتمايوطؿيمعػفوممتدسقممؼبماإلدفومم*

.األداءمعلؿوىمظرصعمربؽؿيمضؾطموأدوات

ممجوغىمعنماظؼراراتمإدبوذمؼبمتلؿكدمماظيتماظؿدضققمتؼورؼرمجودةمخاللمعنماٌوظقيماظؼوائمموعصداضقيمتعزؼزمؼبماظـؼيمزؼودةم*

.اظؿدضققمبعؿؾقيماٌفؿؿيماألررافمعنماظعدؼد

مإصالحوتمإجراءمتطؾىماظذيماألعرماظؿدضقق،موجودةماظرضوبيمؼبماظذرؼعماظػشلمغؿقفيمجوءمواظذيماٌوظقيماألزعوتمعنمايدم*

.األزعوتمػذهمإلحؿواءمذوعؾي

:اظؿدضققمجودةمصوائد -3
 :(4)مؼؾيمصقؿومتؾكقصفومميؽنماظعؾقوماظرضوبيمألجفزةماظػوائدمعنماظعدؼدماظؿدضققمجودةمسنمؼـؿٍ

.واظـؿوئٍماظؿدضققمأداءمهلنيمخاللمعنماظؿدضققمأسؿولمعنمسولمعلؿوىمضؿونم*

.واظؿؽؾػيماظوضًمحقٌمعنموصعوظقيمطػوءةماظطرقمبلطـرمتؿمماظؿدضققمأسؿولمأنمضؿونم*

ماٌعوؼريمألسؾىموصؼوموؼعؿلمجقدمبشؽلمؼدارمأغهمأدوسمسؾىماىفوزماظبمؼـظرموأنمظؾرضوبي،ماألسؾىماىفوزمضدراتمهلنيم*

.واظؽػوءةمواٌلوءظيماظـزاػيمعنمسوظقيمدرجيمسؾىموضبوصظماٌفـقيمواظـؿؿوردوت

.ظؾرضوبيماألسؾىماىفوزمومسعيمعصداضقيمتعزؼزم*

.اىفوزمٌوزػيماظؿدرؼؾقيماالحؿقوجوتمهدؼدم*

.اىفوزمعوزػيمهػقزم*

.ماظعوظقيمبوىودةمميؿوزمسؿؾهمؼؽونمسـدعوماحملؿؿؾيماظؿؼوضيمحوالتماىفوزموـىم*

اإلرارماظؿـظقؿيمواٌعاؼريماٌفـقة:مـاغياظاحملورم

مماألررمػذهمأػممعنموادؿؼالظقؿفومضوتفومتلؿؿدمحبقٌموضوغوغقيمتـظقؿقيمأررمؼبمتعؿلمأنمظؾرضوبيماظعؾقوماألجفزةمسؾىمؼـؾغي

ممدبضعماظيتمواىفوتمووزوئػهمعفوعهموهددماظرضوبيمجفوزمإغشوءممبوجؾهمؼؿمماظذيماألدوسمػومؼعؿربماظذيماظددؿورموػو

ماظذيمواظؼوغوغيماظؿـظقؿيمبوإلرورمتوعيمدراؼيمسؾىمؼؽوغوامأنماظرضوبيمجفوزمعوزػيمسؾىموؼـؾغي ،(5)مضوغونممبوجىمٌراضؾؿه

ماٌؾنيماظردممؼبماٌؾقـيماظؿشرؼعوتمعنماظغوظىمؼبمظؾرضوبيماظعؾقومظألجفزةماظؿـظقؿيماإلرورموؼؿؽونمبلسؿوهلم،ماظؼقوممعنمميؽـفم

(6) .اهلرعيماظرتتقىموحلىمأدغوه

(4) Quality Assurance Guidelines, Pacific Association of Supreme Audit Institutions, p10..

.36صم-35مصم،2010مواحملودؾي،مظؾرضوبيماظعؾقومظألجفزةماظعربقيماٌـظؿيم،موآصوضفوماظعربقيماظدولمؼبمظؾرضوبيماظعؾقوماألجفزةمواضعمحولمدرادي (5)

(6) Quality Assurance Handbook, IDI, AFROSAL-E, p10
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اظددؿور 

اظؼاغون

ؿعاؼريـاظمممم

اظلقادات   

ممأربعيمؼبمجوءتمواظيتم(اإلغؿودوي)مواحملودؾيماظعوعيماٌوظقيمظؾرضوبيماظعؾقومظألجفزةماظدوظقيماٌعوؼريمصفيماظؿدضققمععوؼريمأعو

ماألدودقيماٌؿطؾؾوتمؼؿضؿنماظـوغيمواٌلؿوىم(ظقؿومإسالن)مظإلغؿودويماظؿلدقسمعؾودئموؼضمماألولماٌلؿوىمػيمعلؿوؼوت

ممإلجراءمواحملودؾيماٌوظقيمظؾرضوبيماألدودقيماٌؾودئمؼؿضؿنماظـوظٌمواٌلؿوىمواحملودؾيماٌوظقيمظؾرضوبيماظعؾقوماألجفزةمظعؿل

ممأطـرمتوجقفوتمإظبموترعبؿفوماظرضوبقيمظألسؿولماظؿوجقفقيماٌؾودئمصقؿضؿنماظرابعماٌلؿوىمأعوماظعوم،ماظؼطوعمسؾىماظرضوبي

.ظؾؿـػقذموضوبؾقيموتػصقالمهدؼدا

مماٌلؿوىمععوؼريمضؿـفوموعنمواظرابعمواظـوظٌماظـوغيماٌلؿوؼوتمعنممبعوؼريمتـووظؿفومظؾفودةمخوصيمأػؿقيماإلغؿودويمأوظًموضد

ISSAI)ماٌعقورمعنماظـوظٌماٌؾدأمغصماظـوغي ممظضؿونمعـودىمغظوممإردوءمظؾرضوبيماظعؾقوماألجفزةمسؾىمؼؿعني"مأغهمسؾى (21

."دورؼيمبصػيمعلؿؼؾيمٌراجعيماظـظوممػذامإخضوعمسؾقفومؼؿعنيمطؿوموتؼورؼرػو،ماظرضوبقيمأغشطؿفومحولماىودة

مواحملودؾي،ماٌوظقيمظؾرضوبيماظعؾقوماألجفزةمداخلماىودةمظرضوبيمسوعومإروراماإلغؿودويمسنماظصودر (40)ماٌعقورمؼعرضمطؿو

م،وػذامواحملودؾيمظؾرضوبيماظعؾقوماألجفزةمبفومتؼومماظيتماألسؿولمظؽوصيماىودةمرضوبيمغظوممسؾىمتطؾقؼهمظقؿمماإلرورمػذاموصؿم

(IAASB)ماىودةموضؿونماظرضوبيمٌعوؼريماظدوظيماجملؾسمسنماظصودرم(ISQC-1)ماىودةمظرضوبيماظدوظيماٌعقورمعنمعلؿؿدماٌعقور

مواحملودؾيماٌوظقيمظؾرضوبيماظعؾقوماألجفزةمتضعمبلنمؼؿضؿنمواظذي (IFAC)ظؾؿقودؾنيماظدوظيماإلهودمضؾلمعنماٌـشور

.اظعؿؾقوتمأداءمؼبمأدوديمسـصرماىودةمبلنمتؼرمداخؾقيمبؼوصيموجودمظؿعزؼزمعصؿؿيموإجراءاتمدقودوت

ممظؾرضوبيماظدوظيماٌعقورمعنماٌلؿؿدمظإلغؿودوي (1220)مرضمماٌعقورمجوءمواظرابعماظـوظٌمظؾؿلؿوؼنيماٌـؿؿقيماٌعوؼريمضؿنموعن

مماىودةمظرضوبيمإروراموضعمصؼد (4000)ماٌعقورمأعوماظػردؼيماٌوظقيماظرضوبيمعفوممأسؿولمجودةمظرضوبيمععوؼريمظقضع (220)مرضم

  ،3000 ،1220)مبوٌعوؼريمجوءتمصؼدمبوظؿوبققماىفوزمبنظؿزاممؼؿعؾقموصقؿوماٌطوبؼي،مورضوبيماالظؿزاممرضوبيمعلؿوىمسؾى

3100، 4000).

م،(40)ماٌعقورمٌؿطؾؾوتمؼلؿفقىمصنغهمإدؿكداعفومسؾىمعوزػقهمبؿدرؼىموؼؼوممرضوبقيموأدظيمعـففقوتمظؾففوزمؼؽونموسـدعو

مماٌؾػوتمؼبمؼوبقماإلدؿكداممػذامصننماظرضوبقيممبفوعفومظؾؼقومماظرضوبقيمواألدظيماٌـففقوتمتؾكماظؿدضققمصرقمتلؿكدممسـدعومأعو

.(7) (4000 ،3100 ،3000 ،1220)مظؾؿعوؼريمعلؿفقؾومؼؽونمايوظيمػذهموؼبماظرضوبقي

مواحملودؾي،ماظعوعيماٌوظقيمظؾرضوبيماظعؾقومظألجفزةماظدوظقيمظؾؿعوؼريماظؿـػقذؼيماٌؾكصوتم،(اإلغؿودوي)مواحملودؾيمظؾرضوبيماظعؾقومظألجفزةماظدوظقيماٌـظؿي (7)
http://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries.html.
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سـاصرمغظاممضؾطمجودةماظؿدضقق:مـاظثاظاحملورم

ممؼبمواٌؿؿـؾيماظعؾقوماظرضوبيمأجفزةمؼبماظؿدضققمجودةمإدارةمظـظمماٌؿوردوتمأصضلمإظبمؼلؿـدماظذيماىقدماظؿدضققمإن
مموتؽػلمواظرضوبيماظؿدضققمأسؿولمتطوؼرمؼبمتلوػمماظؿدضققمجودةمضؾطمإدارةمبعؿؾقوتماٌؿعؾؼيمواألدظيمواٌؿوردوتماظلقودوت

.(8) سوظقيمجودةمذاتمتؼورؼرمإغؿوج

:واظؿوجقهماظؼقادة -1
: (9)مؼؾيمعومسؾىماظعؿلمظؾرضوبيماألسؾىمظؾففوزماظعؾقوماإلدارةمسؾىمؼـؾغي

ماظرضوبقي،ماٌفوممأداءمؼبمأدوديمسـصرماىودةمبلنمتؼرمداخؾقيمبؼوصيموجودمظؿعزؼزمعصؿؿيموإجراءاتمدقودوتموضعم*

.اٌفـقيمواٌعوؼريماظعالضيمذاتماظؿشرؼعقيماظؾقؽيمععمؼؿواصقماىفوزمظـؿفوممأداءموأدؾوب

ممإجراءاتموتعزؼزمعؿؿقزمبشؽلماظؿدضققمأسؿولمأداءمػوماىودةمضؿونموعراجعيماظداخؾيماظؿدضققمعنماهلدفمأنمتوضقحم*

مذاتمرضوبقيمزبرجوتمتؼدؼممظضؿونمواٌوضوسقيمبوالدؿؼالظقيماٌؿعؾؼيماٌفـقيماٌعوؼريمأسؾىموتطؾققماٌلؿؿرمواظؿطوؼرماظؿقلني

.سوظقيمجودة

.اظرضوبيماىفوزمظدسمموذظكماٌعؾوعوتمتؽـوظوجقومذبولمؼبماظؽوؼبماالػؿؿومم*

مإدرتاتقفقيمخطيمبوضعماٌلؿؼؾؾقيمظؾؿوجفوتمواظؿكطقطماألسؾىماظرضوبيمجفوزماووهمحولمإدرتاتقفقيمرؤؼومتؽوؼنم*

ممدـوؼوموعراجعؿفوماىفوزمردوظيمهؼققمؼبمتلوػممأنمميؽنماظيتماظرضوبقيماٌفؿوتمسؾىمترطزمدـوات (5-3)مظـؿدةمظؾففوز

.واًورجقيماظداخؾقيماظؾقؽيمؼبماظؿغرياتمسنماظـوذؽيماٌكوررمودرادي

مماظؾقؽيمععمتؿواصقماظؿدضققمأسؿولمأنمظضؿونماظؿدضققمأسؿولمجودةمتفددماظيتماٌكوررمإدارةموإجراءاتمأدوظقىمهدؼدم*

.اٌطؾؼيماظؿشرؼعقي

:اٌفينمواظلؾوكماآلدابمضواسد -2
: (10)مؼؾيمعومسؾىماظعؿلمظؾرضوبيماألسؾىمظؾففوزماظعؾقوماإلدارةمسؾىمؼـؾغي

مذاتماألخالضيماظلؾوكمٌؿطؾؾوتموعوزػقهماىفوزماعؿـولمحولمععؼولمبؿلطقدمظؿزودهمعصؿؿيموإجراءاتمدقودوتموضعم*

مماظؿدضققمأسؿولمتلدؼيمؼبماألخالضيماظلؾوكمعؿطؾؾوتمجبؿقعماىفوزمعوزػيمعبقعماظؿزاممأػؿقيمسؾىماظؿلطقدموصبىماظعالضي،

.واظؽػوءةماٌفـقي،ماظلرؼيمواظؿفرد،مواٌوضوسقيماإلدؿؼالظقيماظـزاػي،مؼبمواٌؿؿـؾي

ممواإلجراءاتماظلقودوتموأنماألخالضيماظلؾوكممبؿطؾؾوتمإظؿزاعفممتمطدماىفوزمعوزػيمعنمعؽؿوبيمإضراراتمسؾىمايصولم*

ممإدبوذمعنمظؿؿؽـهماألخالضيماظلؾوكمٌؿطؾؾوتمزبوظػوتمسنماٌـودىماظوضًمؼبماىفوزمرئقسمإلبالغماظؿـػقذمحقزمػي

.اظؿصققققيماًطوات

:اظؾشرؼةماظـؿوارد -3
: (11)مؼؾيمعومسؾىماظعؿلمظؾرضوبيماألسؾىمظؾففوزماظعؾقوماإلدارةمسؾىمؼـؾغي

ماٌراجعيموسؿلماٌفينمواظؿطوؼرمبوظؿدرؼىموتزوؼدػمماٌـودؾيماٌمػالتمذويماألصرادمظؿعقنيموإجراءاتمدقودوتمتؾينم*

.األػدافموهؼقمصوسؾيمبصورةمتؼدمماظرباعٍمطوغًمإذامعومظؿؼققمماظؿدرؼىمظـؿوئٍماظدورؼي

ممبوظؽػوءةمؼؿؿؿعونماظذؼنماٌوزػنيمعنمطوصقومسددامميؿؾكمأغهمسؾىمععؼولمبؿلطقدمظؿزودػومعصؿؿيموإجراءاتمدقودوتموضعم*

مومتؽنيمواظؿـظقؿقيماظؼوغوغقيمواٌؿطؾؾوتماٌفـقيمظؾؿعوؼريموصؼوماظعؿؾقوتمأداءمأجلمعنماألخالضقيمبوٌؾودئمواإلظؿزاممواظؼدرات

.اظؼوئؿيماظظروفمزلمؼبماٌـودؾيماظؿؼورؼرمإصدارمعنماىفوز

.ظألصرادماٌؿـوحيمبوٌزاؼوماألداءموربطماألداءمسؾىماظؼوئممواظؿؼدممظؾرتضقيمغظومموضعم*

 (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.

.24صم-م13صماظؽوؼً،ماحملودؾي،مدؼوانمترعبيماظؿدضقق،مجودةمإدارةمغظممدظقلماظلوبع،ماألدودويمحبٌ (9)

ISSAIمواحملودؾيماٌوظقيمظؾرضوبيماظعؾقومظألجفزةماظدوظيماٌعقور (10) .9صم-7صمواحملودؾي،ماٌوظقيمظؾرضوبيماظعؾقومظألجفزةماىودةمرضوبي،40
مممبؿؾؽيمواإلدارؼيماٌوظقيماٌراضؾيمدؼوانماظعربقي،ماًؾقٍمظدولماظؿعوونمذبؾسمبدولمواحملودؾيمظؾرضوبيماظعؾقومظألجفزةماظؿدضققمجودةموضؿونمضؾطمغظوممدظقل (11)

.48ص-45صم،2013ماظؾقرؼن
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:اظؿدضققمأسؿالمأداء -4
مماظعؿؾقوتمأنمسؾىمععؼولمبؿلطقدمظؿزوؼدهمعصؿؿيموإجراءاتمدقودوتموضعمسؾىماظعؿلمظؾرضوبيماألسؾىماىفوزمسؾىمؼـؾغي

ممتؿضؿنموأنماظؼوئؿيماظظروفمؼبمعـودؾيمتؼورؼرمؼصدرماىفوزموأنمواظؿـظقؿقيماظؼوغوغقيمواٌؿطؾؾوتماٌفـقيمظؾؿعوؼريموصؼومعمداه

مػذاموؼبماٌراجعيموماإلذرافموعلموظقوتماظعؿلمأداءمجودةمؼبماالتلوقمبؿعزؼزماٌؿعؾؼيماٌلوئلمواإلجراءاتماظلقودوتمػذه

: (12)مؼؾيمعومسؾىماظعؿلمصبىماظصدد

مموؼبموصعوظقيمطػوءةموذاتمإضؿصودؼيمبطرؼؼيمؼـػذماىودةمسوظيمتدضققموجودمتضؿنماظيتمبوظطرؼؼيماظؿدضققمظعؿؾقيماظؿكطقطم*

ممطوصقيمبعـوؼيماًطيمإسدادمصبىمظذاماظؿدضقق،مسؿؾقيمعراحلمعنماألوظبماٌرحؾيمػومظؾؿدضققماظؿكطقطموطونمعـودى،مزعن

ماظؼوغوغقيمواٌراجعماظؿدضققموبرغوعٍماٌكوررموهدؼدماظعؿل،مبػرؼقمعدضقمطلموعلموظقيمواخؿصوصوتماىفيمتشؿلمحبقٌ

.إظقفوماظرجوعمؼؿممدوفماظيتمواٌعوؼريمواألدظي

مماٌعرصيماظػرؼقمظدىمتؿوصرمأنمصبىمسوظقي،مبؽػوءةماظرضوبقيماٌفؿيمأداءمؼؿمموظؽيماٌـودؾي،ماٌفوراتمذويماٌدضؼنيمإخؿقورم*

.اظواحدماظػرؼقمبروحمواظعؿلممواٌوضوسقيماإلدؿؼالظقيموتوصرماظؿدضققمٌفؿوتماٌـودؾيمواًرباتماٌفـقيمواٌفورات

ممحقٌمعنماظـظممػذهمسؾىماظؿدضققموصعوظقيمطػوءةمؼؼقممحبقٌمظؾرضوبيماًوضعيماىفيمؼبماٌعؾوعوتمتؼـقيمغظوممسؿلمصفمم*

.خورجهمعنمأوماىفوزمؼبماٌعؾوعوتمتؼـقيمبندارةماإلدؿعوغيماظبمايوجيمعدىمضبددموأنماحملودؾي،موسؿؾقوتماظؿشغقل

ممععماظـؿدضؼونمميؿؾؽفومالمعؿكصصيمععرصيماألعرمتطؾىمإذامخورجهمعنمأوماىفوزمؼبماظػينماظدسممبنداراتماالدؿعوغيم*

مواإلذرافماظعؿل،ماغؿفوءموعوسدمعـفمماٌرجوةمواظـؿوئٍمواٌكؿصنيماًرباءمػوالءمضؾلمعنمهؼقؼفوماٌطؾوبماٌفؿوتمهدؼد

.عـفمماٌطؾوبيماٌفؿوتمإغفوءمحؿىموبراذبفممأسؿوهلممسؾى

ممأوالمهدؼـفومسؾىمواظعؿلمسؿؾهمأداءمؼبماٌدضقمتػقدماظيتمبوظؿدضققماظعالضيمذاتمواظوبوئقمواظؽؿقؾوتماظرضوبقيماألدظيمتوصريم*

.اٌفـقيماٌؿوردوتموأصضلماظدوظقيماٌؿغرياتمسؾىمبـوءامبلول

مواظضعفماظؼوةمغؼوطموهدؼدماًطرمعـورقموتؼققمماظـلؾقيماألػؿقيموهدؼدماظضروؼيماٌعؾوعوتموتؼققمموهؾقلموؿقعم*

مماٌالحظوتماإلسؿؾورمبعنيماألخذمصبىمطؿومعـودى،مبشؽلموتوبقؼفومسؾقفومايصولماٌطؾوبمواإلبؾوتوتماألدظيمعدىموهدؼد

ممضؾلمعنمتؽشفماظيتماٌالحظوتموطذظكمتدضقؼهماٌطؾوبماظـشوطماوماىفيمؼبمعودؼيمتغقرياتموأيماظلوبؼيماظؿؼورؼرمؼبماظواردة

.اظؿدضققمظعؿؾقيماإلسدادمسـدموذظكمأخرىمجفوت

ممالمبفوموعوبوقماظؿدضقق،مربلمبوٌوضوعمتؿعؾقموعالئؿيمسؾقفومؼعؿؿدمغؿقفيمسؾىمظؾقصولمطوفمبشؽلماإلبؾوتمأدظيمعبعم*

موتؽؾػيماظدظقلمػذامأػؿقيمبنيمواٌوازغيمسؾقهمايصولماٌرشوبماظدظقلمأػؿقيمتؼوؼمماٌدضقمسؾىموؼؿعنيمذك،مأيمؼشوبفو

.سؾقهمايصول

مممتمضدماظؿدضققمسؿؾقيموتـػقذمدبطقطمأنمسؾىمدظقالمؼعؿربمذظكمألنماظؿدضققمظـؿوئٍماظداسؿيمواظؾقوغوتماٌعؾوعوتمطلمتوبققم*

.بفوماٌعؿولمواظؿـظقؿقيماظؼوغوغقيمواٌؿطؾؾوتماظؿدضققمععوؼريمعؿطؾؾوتمععمؼؿػقممبو

ممؼبمعدضقمطلمأنمعنمواظؿلطدمععفم،موعـوضشؿفوموعراجعؿفوممعلؿؿرةمبصػيماٌدضؼنيموعؿوبعيماظؿدضققمأسؿولمسؾىماإلذرافم*

ماظدوظقيماظؿدضققموععوؼريماىفوزمؼبماٌعؿؿدةماألدظيموصقماظؿدضققمؼؿمموأغهماظؿدضققمًطيمواظـوبًماظواضحماظػفممظدؼهماظػرؼق

ماألدظيماظعؿلمأوراقمتؿضؿنموأنماًطي،مسؾىمررأتمتعدؼالتمأيماإلسؿؾورمبعنيماألخذمععمظه،مزبططمػومطؿومواظؿـػقذ

.واظؿوصقوتماظـؿوئٍمظؽوصيماظداسؿيماظؽوصقي

ممعبقعمإتؾعوامضدماٌدضؼنيمبلنمواظؿلطقدمطؽلماظؿدضققمسؿؾقيمخاللمعنماىودةممبؿطؾؾوتمظإلظؿزامماظالزعيماإلجراءاتمإدبوذ*

ممواإلخؿؾورمواظعقـوتمبوظؿقؾقلماًوصيماظطرقموإتؾوعمماظؿدضققمبربغوعٍماإلظؿزاممحقٌمعنماظرضوبقيماٌفؿيمأسؿولمأداءمعراحل

.اظعؿلمأوراقموإدؿكدامماٌـودىمواظؿوبققمصققحمبشؽلمواظؿؼققم

.41ص-20صمدوبق،معرجعماظؽوؼً،ماحملودؾي،مبدؼوانماظشوعؾيماىودةمإدارةمغظوممدظقل (12)
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اٌراجعيمػذهمتؿمموانماظؿؼورؼر،مأوماظـفوئقيماظؿدضققمآراءمتؼدؼممضؾلماظػرؼقمرئقسمضؾلمعنماظؿدضققمأسؿولمطلمعراجعيم*
ممإدبوذمضؾلماظؿؼورؼرمعلوداتموعراجعيماىودة،معؿطؾؾوتمحلىمبفوماظؼقومممتمضدماٌوضوسيماٌفؿوتمأنمظؾؿلطدمماظؿدضققمأبـوء

مم.حوهلومإجراءمأي

مإطؿشوفمإظبمعمدؼوماحرتاعفومسدممأومإغؿفوطفومؼعؿربمواظيتمواظؼواسدمواٌؿطؾؾوتماظؼوغوغقيمبوظـصوصماظؿدضققمتؼرؼرمدسمم*

مماظؾؾسمأوماظغؿوضمسنمبعقداماظػفممدفلمواضقومربؿواهمؼؽونممرضوبقيمسؿؾقيمطلمغفوؼيمؼبمعؽؿوبومتؼرؼرامؼعدموأنماٌكوظػوت

ماٌوضوسقيمجوغيبماٌدضقمؼصونمأنموصبىمصؾي،موذاتمعؼؾوظيمرضوبقيمبنبؾوتوتموعدسؿوماظرضقؼيماظؽؾؿوتمادؿكداممأو

ماظعؿؾقيمإجراءمسـدماٌؿؾعيماظرضوبقيماٌؿوردوتمأوماٌعوؼريماظبماظؿؼورؼرمتشريمأنمصبىمطؿومتوصقوته،مصقوشيمسـدمواالدؿؼالظقي

ممضؾلمعنماظؿؼرؼرمٌلودةماٌراجعيمتؿمموأنماٌؼؾوظي،مظإلجراءاتموصؼومتـػقذػوممتمضدماظرضوبيمبلنماظؼورئمرؿلغيمأجلمعنماظرضوبقي

.صقفوماظواردةمواظؿوصقوتمواظـؿوئٍمظؿؼورؼرهماظؼوغوغقيمواظعداظيماٌفـقيماظصقيمظضؿونماىفوزمإدارة

:اًارجقةماظعالضات -5
مماألعوالمسنمواٌلوءظيماظشػوصقيمعؾدأمتعزؼزمػوماظرضوبقيماظؿؼورؼرموتؼدؼمماظؿدضققمبلسؿولماظؼقوممعنماظعؾقوماظرضوبيمجفوزمػدفمإن

ممعنمإدبوذػومؼؿمماظيتمواظؿطوؼرؼيمواإلصالحقيماظؿصوؼؾقيماإلجراءاتمخاللمعنماظؽػوءةمدرجوتمأضصىماىفوزموضبؼقماظعوعي،

مماىودةمظضؿونمضصوىمأػؿقيمتؽؿليموتؼورؼرهمبلسؿوظهمبوٌفؿؿنيماظرضوبيمجفوزمسالضيمصننمظذامظؾرضوبي،ماًوضعيماىفوتمضؾل

: (13)ماظرضوبيمجفوزمسؾىمؼـؾغيماظصددمػذاموؼبماظؿدضقق،موتؼورؼرمألسؿولماظعوظقي

ممذؽالماظؿواصلمهلذاماظعوظقيماىودةموضؿونمواظؿؼـقوتماألدوظقىمبلحدثماظؿواصلمظؿقؼققماظالزعيماظودوئلمدراديم*

ممهؼققمأجلمعنماظقفوماظؿوصلممتماظيتمواظـؿوئٍماظؿدضققمتؼورؼرمظـشرماظؿواصلموأدواتمأذؽولمزبؿؾفموإدؿكدامموعضؿوغو،

.ماىفوزمأػداف

ممتدضققمطفقؽيماظوزراءموذبؾسمطوظربٌونمواظؿـػقذؼيماظؿشرؼعقيماظلؾطوتمععمسالضؿهمؼبمواظؼوغوغيماظددؿوريمبوإلرورماإلظؿزامم*

مماظؿشرؼعقيمبوظلؾطوتماظرمسقيماظؼـواتمععماظػعولماالتصولمسؾىمواحملوصظيماظرضوبقيمبوظؿؼورؼرمبؿزوؼدػمموذظكممهلممععووغي

.اظؿدضققمعوضوعمحولماىفوزمغظرموجفيمإؼصولمأجلمعنمواظؿـػقذؼي

ممبلسؿولمؼؿعؾقمصقؿومعلموظقفومضؾلمعنمؼـورمعوموعؿوبعيموىوغفوماظلؾطوتمتؾكمأسؿولمحولماٌعؾوعوتمأحدثمسؾىمايصولم*

ماظعؽلقيماظؿغذؼيمعنمواإلدؿػودةماٌفؿؿنيمإحؿقوجوتموهؾقلمظرصدمخطيمووضعمدرادؿفومسؾىمعلؾؼوموؼعؿلموتؼورؼرهماىفوز

مهلنيمبفدفمعؽوغوتهمبؽوصيمواجملؿؿعمظؾرضوبيماًوضعيمواىفوتمواظؿـػقذؼيماظؿشرؼعقيمطوظلؾطوتماألررافمتؾكمعن

.اظؿدضققمأسؿول

:ظؾـظامماٌلؿؿرماظؿطوؼر -6
: (14)مؼؾيمعومسؾىماظعؿلماظرضوبيمجفوزمسؾىمؼـؾغي

مموتؼورؼرمألسؿولماىودةمإدارةمغظوممظؿطوؼرماظالزعيماإلجراءاتموإدبوذماٌفـقيماٌؿوردوتمأصضل (Monitoring)مرصدمضؿونم*

ممبلنمععؼولمبؿلطقدماىفوزمؼزودمحبقٌماظؿدضققمأغشطيمتدسممعؿعددةموتؼـقوتمأدوظقىمخاللمعنماألصضلماظـقومسؾىماظؿدضقق

مموأنماظؼوغوغقيمواٌؿطؾؾوتماٌفـقيماٌعوؼريمععموتؿواصقموطوصقيمعـودؾيمػيماىودةمضؾطمبـظومماٌؿعؾؼيمواإلجراءاتماظلقودوت

.اظرصدمسؿؾقيمأبـوءمضصورموجودمحوظيمؼبماظؿصققققيماإلجراءاتموادبوذماظظروفمهلذهمعالئؿيماىفوزمسنماظصودرةماظؿؼورؼر

مموايػوزمسؿؾقوتهمسؾىمصعوظيمإدارةمهؼققمسؾىماظعؾقوماإلدارةمٌلوسدةموذظكماظداخؾيماظؿدضققمإلجراءمعـودؾيمبقؽيمتفقؽيم*

.وصوسؾقيمبؽػوءةماألسؿولمأداءموضؿونمأدائهمجودةمسؾى

مماٌفـقيمواٌؾودئماظؼواسدمسؾىمترطزمحبقٌماىودة،مظضؿونمالحؼيمعراجعيمخاللمعنموتؼورؼرهمأسؿوظهمجودةمتؼققمم*

مماغؿفوءمضؾلمأخرىموعؾػوتمتدضقؼفومعنماالغؿفوءممتماظيتماٌؾػوتمعنمسقـيمأدوسمسؾىماٌراجعيمتؿمموأنماٌـففقي،مواظؿوصقوت

اىودةمضؿونمعراجعيمبـؿوئٍماإلدارةموإخطورمواٌـففقيماإلجرائقيماظؼواسدمسؾىمتعؿؿدمععقـيمععوؼريمضؿنماظؿدضققمسؿؾقي

.43ص-41صمدوبق،معرجعماظؽوؼً،ماحملودؾي،مبدؼوانماظشوعؾيماىودةمإدارةمغظوممدظقل (13)
109ص-97صمدوبق،معرجعماظعربقي،ماًؾقٍمظدولماظؿعوونمذبؾسمبدولمواحملودؾيمظؾرضوبيماظعؾقومظألجفزةماظؿدضققمجودةموضؿونمضؾطمغظوممدظقل (14)
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مموصوسؾقيمبؽػوءةموؼعؿلممبؿــطؾؾوتفوموؼػـيماىـودةمإدارةمععوؼـريمععمؼؿؿـوذىمأغهمعنمظؾؿلطدماىودةمضؾطمغظوممتؼققمم*

.صقهمواظؼوةماظضعفمغؼوطموهدؼد

ماألػدافموضعمسـدماالسؿؾورمبعنيمغؿوئففوموأخذموتوبقؼفوموهؾقؾفومبلسؿوظهماظعالضيمذاتماًورجقيماآلراءمرصدم*

.اىودةموعؿطؾؾوتماإلدرتاتقفقي

ممتـػقذمخاللمعنماٌلؿؿرةماظؿقلنيمصرصموهؼققماىودةمضؾطمغظوممتـػقذموصعوظقيمطػوءةمظؿقلنيماظالزعيماىفودمبذلم*

.االسؿؿودؼيمذفوداتمسؾىمظؾقصولمواظلعيماظدوظقيماٌؿوردوتمأصضلمعنمواالدؿػودةماظـظراءمعراجعيمعفؿوت

مماظبماٌلؿـدموتعدؼالته (1952)مظلـي (28)مرضمماظؼوغونممبوجىمؼعؿلماظذيماألردغيماحملودؾيمدؼوانمبدورمؼؿعؾقموصقؿو

ممواٌؿطؾؾوتماظدوظقيماٌعوؼريموصقماظرضوبيماألداءموتطوؼرمظؿقلنيماظؿدضققمجودةمإدارةمغظوممتطؾققمتؾـىمصؼدماألردغيماظددؿور

ممتؿعؾقمواظلقودوتماإلجراءاتمعنماظعدؼدماٌوضقيماظلـواتمخاللماظدؼوانمإدبذمذظكمضوءموسؾىمواظؿـظقؿقي،ماظؼوغوغقي

مموتوطقدماٌمدليماألداءمتطوؼرمعدؼرؼيمإغشوءمسؾىماظدؼوانمسؿلمحقٌمبفو،ماًوصيماألدظيمووضعماظؿدضققمسؿؾقوتمبؿقلني

ماًطيمأوظًمطؿومسؾقفو،ماحملوصظيمؼبمتلفمماظيتمايواصزموإصبودمضدراتفوموتـؿقيماظؾشرؼيماٌواردمأغظؿيموهدؼٌماىودة

ممسؾىمرطزتمبلػدافمطؾريةمأػؿقيماىودةموتوطقدماٌمدليماألداءمتطوؼرمعوضوع (2020-2016)مظألسواممظؾدؼوانماالدرتاتقفي

مموتطؾققمتؾينمخاللمعنمواظـشوروتماجملوالتمزبؿؾفمؼبمعؿؿقزمرضوبيمجفوزماظبمظؾوصولماىودةموضؾطماٌمدليماظؿؿقز

ممعنماظدؼوانممتؽنماظيتمواظـظمماظؾوائحموضعماظبمإضوصيمواحملودؾي،ماٌوظقيمظؾرضوبيماظعؾقومظألجفزةماظدوظقيماٌؿوردوتمأصضل

مم.اٌمدليماظؿؿقزماظبمظؾوصولمسؿؾهمؼبماإلرتؼوء

:ؼؾيمعومسؾىماظدؼوانمسؿلماإلرورمػذاموؼب

مماظدوظقيماٌعوؼريموصقماظرضوبقيماٌفوممأداءمؼبمأدوديمسـصرماىودةمبلنمداخؾقيمبؼوصيموجودمسززتموإجراءاتمدقودوتموضع -

.سوظقيمجودةمذاتمرضوبقيمزبرجوتمتؼدؼممظضؿونماظؼوغوغقيمواٌؿطؾؾوت

ممواإلجراءاتماظلقودوتمتؾنيماظيتماألخالضيماظلؾوكممبدوغيماظدؼوانمعوزػيماظؿزاممتمطدمعؽؿوبيمإضراراتمسؾىمايصول -

.واظؽػوءةماٌفـقيمواظلرؼيمواظؿفردمواٌوضوسقيمواالدؿؼالظقيماظـزاػيمؼبمواٌؿؿـؾيماظؿدضققمأسؿولمتلدؼيمؼبماٌصؿؿي

مم.اٌفـقيماٌؿوردوتموأصضلماظدوظقيمظؾؿؿغرياتموصؼومبلولمأوالموهدؼـفومسؿؾهمأداءمؼبماٌدضقمتػقدماظيتماظرضوبقيماألدظيمتوصري -

ماظدوظقيماظؿدضققمععوؼريمتراسيماظيتمايدؼـيماظؿدضققمعـففقيموصقماظدؼوانمطوادرمخاللمعنماظرضوبقيماألسؿولمتلدؼي -

ممصرؼقمؼبمعدضقمطلموعلموظقوتمواخؿصوصوتماىفيمؼشؿلمحبقٌماظؿدضققمظعؿؾقيماظؿكطقطمعنمبدءاماظؼوغوغقيمواٌؿطؾؾوت

ممطلمأنمواظؿلطدمإظقفوماظرجوعمؼؿممدوفماظيتمواٌعوؼريمواألدظيماظؼوغوغقيمواٌراجعماظؿدضققموبرغوعٍماٌكوررموهدؼدماظعؿل

.اظؿدضققمًطيمواظـوبًماظواضحماظػفممظدؼهمعدضق

ممورصعماظدوظقيماظؿدضققمععوؼريمؼبماٌلؿفداتمآخرمٌؿوبعيماظالزممبوظؿدرؼىموتزوؼدػمماٌـودؾيماٌمػالتمذويماألصرادمتعقني -

.اظالزممبوظؼدرمواٌعـوؼيماٌودؼيمايواصزموتوصريماٌفـقيماظؽػوءةمعلؿوى

.االغؿودويمعـظؿيمسنماظصودرةماظرضوبقيماظؿؼورؼرمإسدادمٌعوؼريموصؼوماظرضوبيماٌكرجمجودةمسؾىماظرتطقز -

معدىمسؾىموتمبرماىودةمإدارةمععوؼريمتطؾققمعنمهدماظيتمواظعؼؾوتماظصعوبوتمعنمسددماألردغيماحملودؾيمدؼوانموؼواجه

مواإلداريماٌوظيماالدؿؼاللمعـقهمسدمموأػؿفومظؾدؼوانماإلدرتاتقفقيماًطيمؼبماظواردةموأػداصهمرؿوحوتهمهؼققمسؾىمضدرته

مموؼبماٌفـقي،ماٌؿوردوتموأصضلماظدوظقيمظؾؿعوؼريموصؼوموتـػقذػوماظؿدضققمسؿؾقيمدبطقطمسؾىماٌدضؼنيمبعضمضدرةموسدمماظؽوعل،

ممسوممؼبماألردغيماظوزراءمذبؾسمإظب (1952)مظلـي (28)مرضمماحملودؾيمدؼوانمظؼوغونمتعدؼلمعشروعمتؼدؼمممتمصؼدماجملولمػذا

ممإدؿؼالظقؿه،مؼضؿنممبوماظدؼوانمرئقسمتعقنيمإجراءاتمإظبمبوإلضوصيمواإلداريماٌوظيماإلدؿؼاللماظدؼوانمعـحمؼؿضؿن (2017)

.ايدؼٌماظؿدضققمعـففقيمبندؿكدامماظؿدضققمحولماظؿدرؼؾقيماظدوراتمعنمسددمتـظقمممتمطؿو
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:اظؿوصقات

مبلناظؾشرؼيماظؽوادرموسيمإظبماٌلؿـدماظؿدضققمجودةمإدارةغظوممنوحممبدىمعرتؾطماظؿدضققمأسؿولمأداءموتطوؼرمهلنيمإن
مظؾعوعؾنيماظؿـظقؿيماظلؾوكمظؿغقريماظؽوعلماإلدؿعدادمظدؼفومإدارةموبوجودماظرضوبقيماألسؿولمأداءمؼبمأدوديمسـصرماىودة

:ؼؾيممبوماظؿوصقيمميؽنمذظكمضوءموسؾىماظؿدضقق،مجودةمإدارةمتطؾققمأػؿقيمتوضقحمععمأدوارػمموهدؼد

ممووزوئػفومعفوعفوموهددمواالدؿؼالظقيماظؼوةممتـقفوموتـظقؿقيمضوغوغقيمأررمؼبمظؾرضوبيماظعؾقوماألجفزةمتعؿلمأنمصبى 1-

.ظؾؿدضققماًوضعيمواىفوت

ممعنمظالدؿػودةمآظقوتمسؾىموؼشؿؿلمظؾرضوبيماظعؾقوماألجفزةموأغشطيموزوئفمطوصيمؼغطيماىودةمظرضوبيمعوبقمغظومموضع 2-

.علؿؿرةمبصورةمغػلهماظـظومموتطوؼرموهدؼٌماألجفزةمتؾكمأداءمهلنيمغؿوئٍ

مماظػضؾىماظدوظقيماٌؿوردوتموصقمسوظقيمجودةمذاتمتدضققمخدعوتمظؿؼدؼممواظرضوبقيماٌفـقيماٌعوؼريمطوصيمتػعقلمسؾىماظعؿل 3-

.االسؿؾورمبعنيماظورـقيماًصوصقوتمأخذمعع

مموتـظقمماٌؿكصصيماظـشراتموسؿلماظؾؼوءاتمسؼدمخاللمعنموعؾودئفوممبػفوعفومواظؿوسقيماىودةمبؼوصيمشرسمسؾىماظعؿل 4-

.اظؿدضققمجودةمإدارةمحولماظـدوات

ممعنمواإلدؿػودةمبودؿؿرارموتلػؾقفمماٌفينمواظؿطوؼرمبوظؿدرؼىموتزوؼدػمماٌـودؾيماٌمػالتمذويماألصرادمتعقنيمسؾىماظعؿل 5-

.اٌفـقيماظؽػوءةمعلؿوىمورصعماظدوظقيماظؿدضققمععوؼريمؼبماٌلؿفداتمآخرمٌواطؾيموذظكماظرائدةماىفوتموورب

.اٌؿـوحيمبوٌزاؼوماألداءموربطماألداءمسؾىماظؼوئممواظؿؼدممظؾرتضقيمغظوممووضعماظالزممبوظؼدرمواٌعـوؼيماٌودؼيمايواصزمتوصري 6-

:اظعربقةاظـؿراجع
.اٌوظقيماظرضوبيمأسؿولمؼبماىودةمضؿونمحولماظؽورودويمإضؾقممؼبماظؿوجقفيماألجفزةمدظقلم-

(ARABOSAI)مواظرضوبقيماٌفـقيماٌعوؼريمىـيم/واحملودؾيماٌوظّقيمظؾّرضوبيماظعؾقومظألجفزةماىودةمضؿونمدظقلم-

مممبؿؾؽيمواإلدارؼيماٌوظقيماٌراضؾيمدؼوانماظعربقي،ماًؾقٍمظدولماظؿعوونمذبؾسمبدولمواحملودؾيمظؾرضوبيماظعؾقومظألجفزةماظؿدضققمجودةموضؿونمضؾطمغظوممدظقلم-

.2013ماظؾقرؼن،
.اظؽوؼًماحملودؾيمدؼوانمترعبيم،(اظؿدضققمجودةمادارةمغظممدظقل)ماظلوبعماألدودويمحبٌم-

.2010ماظؽوؼً،ماحملودؾي،مبدؼوانماظشوعؾيماىودةإدارةمغظوممدظقلم-
.2010مواحملودؾي،مظؾرضوبيماظعؾقومظألجفزةماظعربقيماٌـظؿيموآصوضفو،ماظعربقيماظدولمؼبمظؾرضوبيماظعؾقوماألجفزةمواضعمحولمدراديم-

ممواحملودؾي،ماظعوعيماٌوظقيمظؾرضوبيماظعؾقومظألجفزةماظدوظقيمظؾؿعوؼريماظؿـػقذؼيماٌؾكصوتم،(اإلغؿودوي)مواحملودؾيمظؾرضوبيماظعؾقومظألجفزةماظدوظقيماٌـظؿيم-

http://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries.html

ISSAIواحملودؾيماٌوظقيمظؾرضوبيماظعؾقومظألجفزةماظدوظيماٌعقورم- .واحملودؾيماٌوظقيمظؾرضوبيماظعؾقومظألجفزةماىودةمرضوبي،40

:األجـؾقةاظـؿراجع
م- Quality Assurance Handbook IDI/AFROSAI-E.

- 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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