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مستخلص البحث:

ّيذف الثؽس الَ دساعح مذٍ اعرمادّح المؤعغاخ الؽكٌمْح ًمنيا مذّشّح الرذقْق الرِ ذعذ من اىن
الرشكْالخ الشقاتْح فِ ًصاسه االعمناس ًاالعنكاو ًالثينذّاخ العامنح ً الرنِ ذينا عيْينا مغنؤًلْح الرنذقْق الشنامل
لكل ذشكْالخ الٌصاسج (قطاع الثيذّاخ) عيَ اداسج تشنامط الرذقْق عيَ ًفق المٌاصنفح ()ISO 19011:2018
ً ،ذ االعرماد عيَ منيط دساعح الؽالح ً ،ظشٍ اعرخذام قٌائ فؽص ( )Check Listاعنذخ عينَ ًفنق تننٌد
ًمرطيثاخ المٌاصفح اليْاعْح (ً ، )ISO19011:2018ظشٍ قْاط مذٍ ذطثْنق ًذٌشْنق تاالعرمناد عينَ ظمنا
الثْاننناخ م ن خننالا المعاّشننح المْذانْننح ًاظننشاا المينناتالخ ًاالقننالع عيننَ الٌشننائق ً ،اعننرعاو الثاؼصنناو تمخط ن
تاسّرٌ لرشنخْص المرطيثناخ االرصنش ذناشْشا فنِ ذطثْنق الٌاصنفح اليْاعنْح( ً، )ISO19011:2018من اتنشص منا
ذٌصننل الْننو الثؽ نس م ن نرننائط ىننِ او المننذّشج ذطثننق مرطيثنناخ اداسج تشنننامط الرننذقْق عيننَ ًفننق المٌاصننفح
اليْاعْح ) ) ISO19011:2018تشكل غْش ريِ فنِ المذّشّنح تغنثة نعف الرخصْصناخ المالْنح ًقينح المنٌاسد
الثششّح راخ الخثشج لزلك ىِ تؽاظح الَ الكصْش م العيذ ليٌصٌا النَ الرطثْنق الكينِ ليمٌاصنفح ًّعنضص الثؽنس
العمننل فننِ المذّشّننح عيننَ ًفننق اعننظ ًمينناّْظ عالمْننح ذعننشُ فننِ مخريننف المن منناخ عيننَ الصننعْذ المؽيننِ
ًاالقيْمِ ًالعالمِ تيذف ماو ذذقْق عيْ ًم ش ذييْل ؼاالخ االنؽنشاف ًالؽْنٌد عينَ ًفنق تشننامط ذنذقْق
مؽننذدً ،رننزلك ّكننٌو نيطننح انطننالح ليثنناؼصْ ًرًُ االخرصننال فننِ راخ المعنناا لرطننٌّش الثؽننس ًذطثْيننو فننِ
قطاعاخ اخشٍ ًمياسنح النرائط ليرٌصل الَ مفيٌم شناملً ،ذغنيْ الءنٌا عينَ الٌعنائل الؽذّصنح فنِ الرنذقْق
ًاىمْريا فِ الؽفاظ عيَ الماا العام.
نٌع الثؽسً:سقح تؽصْح.
املصطلحاث الرئيست للبحث ،ISO19011:2018 :إداسج تشنامط الرذقْق.،

*الثؽس مغرل م سعالح ماظغرْش
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املقذمت :

ّرعو العال ؼالْاً الَ ذطثْق الن االداسّح الؽذّصح ًالمرطٌسج فنِ رافنح المعناالخ ًتنزلك ّكنٌو تؽاظنح
إلَ ذطٌّش ان مح اإلداسج ًفينًا المٌاصنفاخ قْاعنْح فنِ مؤعغناخ الؽكٌمْنح لينينٌ تٌاقعنو من خنالا ذطنٌّش
أن مننح اإلداسج ًالرننذقْق ًاعننرؽذاز تعننه اليْونناخ ًاإلداساخ المرخصصننح الرننِ ذعمننل عيننَ ذشصننْ أقننش إداسج
الذًلح ًمفاصييا المخريفح مما ّشْش تشنكل ظنذُ النَ نشًسج اّعناد ان منح ذنذقْق فاعينح فنِ مخرينف المعناالخ
منيا "ًصاسج اإلعماس ًاإلعكاو ًالثيذّاخ العامح"  ،ذرمصل تمذّشّح الرنذقْق إال إو الرنذقْق فنِ معناالخ
ًم
عمننل الننٌصاسج الؽٌّْننح ال ّمك ن إو ّنمننٌ ًّننؤذَ شمنناسه إال تالخءننٌع الننَ ننات ّؽك ن العميْننح الرذقْيْننح ًفي نًا
لمٌاصفاخ مرطٌسج ًمريذمح فِ العمل لرؽيْق الغاّح ًالغنش من ذشنكْل المذّشّنح  ،أر ّينا عينَ الرنذقْق دًس
اعاعِ ّرطية امكانْو اظشاا ُه تشكل ًا ػ ًدقْق ًمٌُشَق عيَ ًفق خطو رفْينو ترؽيْنق اىنذاف الرنذقْقً.م
الصعٌتاخ الرِ ًاظيح الثؽس الؽالِ ىِ قيح المصادس ًالثْاناخ ًخاصح او الثؽس ذرناًا اداسج تشننامط الرنذقْق
عيَ ًفق المٌاصفح (ً)ISO19011:2018الزُ ّعذُّ االصذاس االؼذز ًاالخْش ليزه المٌاصفح ً ،رزلك صعٌتح
الؽصٌا عيَ تعه الثْاناخ تغثة قيح الرٌشْق فِ المذّشّحً ،ذ اخرْاس مذّشّح الرذقْق تٌصنفو معرمعناً ليثؽنس
ن شاً ألىمْح الذًس الزُ ذيٌم تو ىزه المذّشّح م عميْاخ الرنذقْق الشنامل عينَ ظمْنا ذشنكْالخ ًصاسج االعمناس
ًاالعكاو ًالثيذّاخ ًاالشغاا العامح (قطاع الثيذّاخ)ً ،المٌاصفح الذًلْح (.)ISO19011:2018
ماو منافغح عادلح ً عد مٌاصفاخ قْاعْح فِ مؤعغاخ الذًلنح ذعمنل ليْناط منذٍ نعناغ
ًلغش
ذينك المؤعغناخ ً ،عينَ العنشاح ذعضّنض العاننة الشقناتِ ؼرننَ ّغنرطْا النذخٌا النَ مءنماس المنافغنح من خننالا
اعرماد المٌاصفاخ العالمْح فِ مؤعغاذو ًخاصنراً ذفعْنل دًس مذّشّنح الرنذقْق  ،ار ذشنيذ ذينك المذّشّنح ذؽنذّاخ
رثْشج تغثة االً اع الرِ ّمش تيا العشاح عمٌما  ،االمش الزُ ّغنرؽق الٌقنٌف عننذه ًقنشغ ذغنايا سئنْظ اال
ًىٌ (ىل ذطثق مذّشّح الرذقْق اداسج تشنامط الرنذقْق عينَ ًفنق المٌاصنفح ()ISO19011:2018؟) ًلكنِ ّنر
االظاتح ع ىزا الغؤاا تشكل عيمِ ذ مشاظعح دساعاذعذّذج ؼٌا إداسج الرذقْق اال او اغيثيا ذناًلد المٌاصنفح
(ً ) ISO19011ىِ مٌاصفح مريادمح ًل ذٌارنة الرطنٌساخ الؽاصنيح ً ،من خنالا المعاّشنح المْذانْنح لمٌقنا
اظشاا الثؽس ًاالقالع عيَ ذيك الذساعاخ ذثْ ًظٌد مشكيح فعيْنح ذعنانِ منينا المذّشّنح اال ًىنِ ًظنٌد ؼاظنح
الننَ مٌاصننفح ؼذّصننح ًمنيننا المٌاصننفاخ العالمْننح ( ) ISO19011:2018ار ل ن ّعننذ الثاؼصنناو ذطثْننق مٌاصننفح
معْنح فِ المذّشّح المثؽٌشحً ،م رلك ّمك ذؽذّذ مشكيح الثؽس م خالا الرغايالخ االذْح :
ىل ذرٌافش مرطيثاخ اداسج تشنامط الرذقْق ًفياً ليمٌاصفح اليْاعْح ( )ISO19011:2018فنِ مذّشّنح الرنذقْق ؟
ً،ىننل تاإلمكنناو ذطثْننق مرطيثنناخ اداسج تشنننامط الرننذقْق ًفي نًا ليمٌاصننفح اليْاعننْح( (ISO19011:2018فننِ
المذّشّننح ؟ ًىننل ذٌظننذ فعننٌج تننْ الٌاقننا الفعيننِ ألداسه ن ننام الرننذقْق فننِ مذّشّننح الرننذقْق ًتننْ مرطيثنناخ اداسج
تشنامط الرذقْق ًفياً ليمٌاصفح ()ISO19011:2018؟
ًّيذف الثؽس الَ معشفح مغرٌٍ ذنٌافش مرطيثناخ اداسج تشننامط الرنذقْق ًفيناً ليمٌاصنفح()ISO19011:2018
فننننِ المذّشّننننح المثؽٌشننننحً ،معشفننننح مننننا امكانْننننح ذطثْننننق مرطيثنننناخ اداسج تشنننننامط الرننننذقْق ًفينن ناً ليمٌاصننننفح
) (ISO19011:2018فْينناً ،.ذشننخْص الفعننٌج تننْ مننا ىننٌ مطثننق إلداسج تشنننامط الرننذقْق المذّشّننح ًتننْ
مرطيثاخ اداسه تشنامط الرذقْق ًفياً ليمٌاصفح (.)ISO19011:2018
ًذ عش تعه المشظعْاخ الراسّخْح الرِ ذرناًلد ( ً ( ISO 19011منيا دساعح (عينِ ) 2407،
تعنٌاو (انشطو الرذقْق عيَ ًفق المعْناس النذًلِ ( ً ) ISO 19011:2002ذينذف الذساعنح ذينٌّ ًاقنا ؼناا
عميْو الرذقْق النذاخيِ لن نام العنٌدج تالمياسننح منا ( ً ) ISO 19011:2002معشفنو ظٌاننة الينٌه ًالءنعف
فِ عميْو الرذقْق م اظل ث العميْح عيَ الٌظو االرمل ًاعرخذم الثاؼس منيط دساعح الؽالنح ًذمصنل معرمنا
الثؽننس شننشرو الننضًساا العامننح ً -صاسه الصننناعح ًالمعننادو ً ،من اتننشص النرننائط امكانْننو اظننشاا الرننذقْق تشننكل
ًا ػ ًدقْق ًمٌُشَق ً لن ذشنمل خطنو الرنذقْق اىنذاف الرنذقْق ًافاعنل مراتعنو الرنذقْق ً لن ّنر ذٌصّنا ذيشّنش
الرذقْق ليعياخ المغرفْذج م عميْو الرذقْق.
اما دساعح (شيش  )2403 ،تعنٌاو (قْاط فعٌه ذطثْق مٌاصنفح (  ) ISO 19011:2011فنِ اداسه
تشنامط الرذقْق) الرِ ذيذف لرؽذّذ مرطيثاخ ذطثْق مٌاصفاخ (  ً ) ISO 19011:2011ذشخْص الفعٌج تنْ
الٌاقنا الفعينِ ن نام اداسه الرطثْنق ن نام اداسه الرنذقْق ًمرطيثناخ المٌاصنفح (  ً ) ISO 19011:2011ذميْنذ
الطشّق لرؽيْق ن ام اداسه مركامل ليرذقْق ً ،أعرخذم الثاؼس منيط دساعنح الؽالنح ًذمصنل معرمنا الثؽنس دّنٌاو
الشقاتح المالْح االذؽادُ ً ،م اتشص النرائط ذؽرٌُ المٌاصفح (  ) ISO 19011:2011عيَ ظٌاننة مفْنذه فنِ
ذيْننْ ًاسشنناد المننذقيْ ًّ .غنناعذ ن ننام اداسه الرننذقْق اداسج تشنننامط الرننذقْق ًالمننذقق فننِ معشفننو االنؽشافنناخ
ًاعثاتيا ًاظشاااخ معالعريا ًالؽذ منيا .
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ًدساعح ( اؼمذ  )2402 ،تعنٌاو ( الرذقْق النذاخيِ لن نام اداسج العنٌدج عينَ ًفنق اسشناداخ المٌاصنفاخ
اليْاعْح الذًلْح ( ً )ISO19011:2002ذيذف الَ ً ا اقاس لرذقْق ن ام اداسج العٌدج ليرعشف عينَ قثْعنح
ذننذقْق العننٌدج ًذشننخْص الفعننٌج تننْ الٌقننا الفعيننِ ًتننْ مرطيثنناخ المٌاصننفح الذًلْننح ً ً .ننا االظننشاااخ
الرصؽْؽْح ًالٌقائْح فِ ؼالو ًظٌد اُ فعٌه ذ يشً ،اعرمذ الثاؼس منيط دساعح الؽالح ًذمصيند عْننح الثؽنس
فنننِ شنننشرو الؽفنننش العشاقْنننح  -تغنننذاد ً ،من ن اتنننشص النرنننائط ال ذغرششنننذ الشنننشرح المثؽٌشنننح تالمعْننناس النننذًلِ
( )ISO19011:2002عنذ اظشاا عميْاخ الرذقْق الذاخيِ.
ًرزلك ال ظشُ ذٌشْق ظمْا عميْاخ الؽفش لالتاس فِ الششرح.
اما دساعح (  ) Cruz et al.2018تعنٌاو (الرذقْق فِ عميْح إداسج ظٌدج الثْاناخ فِ من مح صغْشج
تنااً عيَ ً )ISO 19011ذيذف الذساعح الَ الرؽيق م ً ا عميْاخ اداسج ظٌدج الثْاناخ ًذؽذّذ
الرؽغْناخ المطيٌتح فِ ذنفْز العميْح ً ،ذمصيد عْنح الثؽس فِ الششرح الكٌلٌمثْح ليخذماخ المينْح ًم اتشص
النرائط ذيٌم الششراخ الكثْشج ًالمرٌعطح ًالصغْشج ترنفْز عميْاخ الرذقْق ليرؽيق م رفااج اداساذيا  ً.اىمْح
ًظٌد معْاس ال داسج العٌدج ّكٌو تمصاتح الذلْل فِ الرنفْز ً ماو ليكشف ع المشارل فِ الٌقد المناعة
ًذمْض الثؽس الؽالِ ع الذساعاخ الغاتيح اعرماد الثؽس االصذاس االؼذز ليمٌاصفح (. ) ISO 19011
ً اعرماد الذساعح فِ (مذّشّح الرذقْق )ًذعرثش الذساعح االًلَ فِ المذّشّح رٌو قثْعح عمييا ىِ االقشب
ليمٌاصفح ،فءال ع ذناًا الثؽس نياا ل ّغثق ذناًليا م قثل مصل الثنٌد ًالمرطيثاخ الرِ ل ذك مرٌفشج فِ
االصذاساخ الغاتيح تاال افح الَ انيا ذناًلد عميْح الرذقْق تعمْا انٌاعوُ

اوال  :مفهىم التذقيق

مراجعت االدبياث

ّعذ الرذقْق م المٌس الؽٌّْح ًاالعاعْح ألُ مؤعغنح عنٌاا ارانند ؼٌمْنح اً خاصنح لمنا لن ُو من دًس
رثْش ليؽفاظ عينَ ظمْنا المنٌاسد من الينذس ًعنٌا االعنرخذام ًذرثنا العمْنا االنشنطح الرنِ ذينٌم تينا رنل اقغنام
ًذشكْالخ المؤعغح .
ً ّمصل الرذقْق عميْنح ن امْنح ّعنة او ذكنٌو مغنريل ًمٌُشَينح لْنر الؽصنٌا من خاللينا عينَ دلْنل ّنر
االعرمنناد عيْننو فننِ عميْننح الرننذقْق ًالريْننْ تمٌ ننٌعْح  ،لْننر تعننذ رلننك ذؽذّننذ مننذٍ إّفنناا ُه تمعنناّْش الرننذقْق
(ً ، )Al-Qazzaz،2404:00لغننش اليْننام تالرننذقْق تشننكل صننؽْػ ّعننة او ّكننٌو ىنننا معيٌمنناخ مرننٌافشج
تطشّيح ّمك الرؽيق منيا ًرزلك ذرطية ًظٌد معاّْش ذمك م خاللينا المنذقق من ذيْنْ الثْانناخ ( William
ًّ ، )et al.,2008:4عرمذ الرذقْق عيَ المنطق ع قشّق اعرماده عيَ ظما االدلح ًالثْاناخ ًالثنشاىْ ًالرنِ
من ن خاللينننا ّنننر اشثننناخ صنننؽح الينننٌائ ًالريننناسّش)ًّ ، )Al-qadhi,2017:29عنننذ نشننناا اعرشننناسُ مغنننريل
ًمٌ ٌعِ لءماو الذقح ًّغاعذ عيَ ذؽيْق االىذاف م خالا ذينذّ نينط منءن لريْنْ الفاعيْنح ًذؽغنْنيا
)ً (Naechukwu,2017:4ىٌ عميْح ذٌافش المٌشٌقْح ليمعيٌماخ الٌاسدج فِ الثْاناخ المالْنح ًّعنذُ من اقنذم
ًارصش اننٌاع العميْناخ الرنِ ذينذم المٌشٌقْنح ًاالمناو ليعميْناخ المالْنح ،(Knechel,2001:7-8).تاإل نافح النَ
انيا ذعمْا ًذيْْ االدلح ؼٌا المعيٌماخ لرؽذّذ دسظح الرٌافق تْ الثْانناخ ًالمعناّْش المعمنٌا تينا ًّ ،عنة او
ّر الرذقْق تٌاعطح شخص مخرص ًمغريل(.)Arens et al.,2005:4

ً
ثانيا  /املىاصفت الذوليت ISO 19011

ادٍ االنرشاس الكثْش لمعاّْش الن االداسّح الَ انشاا ان مح ذنذقْق خاصنح ً ،رناو المعْناس النذًلِ االًا
ليرنذقْق ىنٌ ن نام ذنذقْق العنٌدج  ISO 10011شن نشنش االّنضً عيغنيح من شالشنح معناّْش لرنذقْق الثْونح ISO
ً 14010 , ISO 14011 , ISO 14012فِ عنام  2442ذن دمنط المثنادا الرٌظْيْنح ليرنذقْق فنِ عْناس ًاؼنذ
ىنٌ  ISO 19011 : 2002لرنذقْق ان منح العنٌدج ًان منح الثْونح ) ، (Bernardo et al.,2010:487ذعرثنش
المٌاصفح  ISO19011:2002ظضا م عائيح ً ، ISO 9001ىِ تاألعناط ذعرثنش مٌظينح لمنذقيِ الؽغناتاخ
ًالمؤعغننننناخ الشقاتْنننننح ًالرنننننذقْق الصنننننؽْػ ّغنننننرمذ ذٌظْيا ذنننننو مننن ن الرنننننذقْق الثْونننننِ ًذنننننذقْق العنننننٌدج ،
 ISO19011:2011غطنننننننَ معمٌعنننننننح اًعنننننننا مننننن ن نشننننننناا الرنننننننذقْق ؼْنننننننس شنننننننمل ظمْنننننننا ان منننننننح
اإلداسج).(Seear,2012:21
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ً
ثالثا /ادارة برنامج التذقيق

ّعة عيَ رل مؤعغح الن نش النَ الرنذقْق رمصنذس مين ليمعيٌمناخ لرؽذّنذ المشنارل ًالمخناقش الرنِ قنذ
ذنشننا م ن عميْاذيننا ً،تالرننالِ ّغنناى الرننذقْق فننِ الؽصننٌا عيننَ نرننائط اّعاتْننح )، (Cruz et al.,2018:1
ًالرذقْق ظضا م ن ام اإلداسج ّرٌلَ ميمح ذيْْ االنشطح لرؽذّذ ما ارا راند المؤعغح المذقيح ذعمل عينَ ًفنق
المعاّْش ام ال ذعمنل )ًّ ، (Pauliala& Turrioni,2009:3نٌفش ىنزا الثشننامط اسشناداخ لمن ّشغنة تانشناا
ًذنفْز ًذيْْ ًمعالعح ن ام الرذقْق ). (Dunmire& Johnson,2012:20
ًّشمل اداسج تشنامط الرذقْق عيَ المرطيثاخ االذْح :
 -0عام
ّعنة او ّشنرمل ن نام الرننذقْق عينَ المعيٌمناخ ًاو ّؽننذد المنٌاسد الالصمنح لركننٌو عميْناخ الرنذقْق رفننؤج
ًفاعيننح خننالا المننذج الضمنْننح المؽننذدج ًّعننة او ّرءننم الثشنننامط (اىننذاف ن ننام الرننذقْق  ،الفننشل ًالمخنناقش
المشذثطح تن ام الرذقْق  ،النطاح لكل عميْح ذذقْق داخل ن ام الرذقْق ،ظنذًا عميْناخ الرنذقْق ،اننٌاع الرنذقْق ،
معنننننننناّْش الرننننننننذقْق  ،قشائننننننننق الرننننننننذقْق الٌاظننننننننة اعننننننننرخذاميا ،معنننننننناّْش اخرْنننننننناس اعءنننننننناا فشّننننننننق
الرذقْق)).)ISO19011:2018:10
 -2ذؽذّذ اىذاف تشنامط إداسج الرذقْق :
ذثننذا عميْننح الرننذقْق تٌ ننا االىننذاف الرننِ ذغننرخذم رمعْنناس ليْنناط االداا الفعيننِ ًمياتيرننو مننا االىننذاف
ًذؽذّذ االنؽشافاخ تْ النرائط ًاالىذاف (ً ، )Abdraba,2010:11عيَ المذقق ذؽذّنذ اىنذاف ن نام الرنذقْق
فِ ٌا نٌع الرذقْق الزُ ّماسعو  ،عٌاا راو ذذقْق شامل اً ذذقْق ظضئِ (.)Al-Zubaidi,2014:48
 -7ذؽذّذ ًذيْْ فشل ًمخاقش ن ام الرذقْق :
ذمصل المخناقش عيغن يح من الرؽنذّاخ الرنِ ّعنة مٌاظيرينا ًغالثنا منا ذ ينش المخناقش تٌ نٌغ فنِ عميْنح
اذخار اليشاس )ًّ ، (Pickett,2005:55ؤدُ ذؽذّذ ًذيْْ المخاقش الَ الرخفْف م اشاسىا ً ،عنذ عذم امنرال
المؤعغح لريْْ قٌُ ليمخاقش ذكضو امام خطش ارثش ).(Bailey et al.,2018:29
 ً -0ا ن ام الرذقْق :
قثنل تنذا المنذقق عمينو ّعننة عيْنو انشناا ن نام الرنذقْق ً ،لننْظ من الءنشًسُ االلرنضام تشنكل صنناسم
تن ام الرذقْق الزُ ً عو ففِ تعه االؼْاو ّكٌو م الءشًسُ الرعذّل عيَ الثشنامط عيَ ًفيناًا رنشًف رنل
ؼالح ً ،عنذ انشناا ن نام الرنذقْق ّعنة اخنز االمنٌس االعاعنْح تالؽغنثاو ( ىْكنل المن منح  ،الخطن ًاالىنذاف ،
الغْاعاخ ًالمماسعاخ ،االن منح ًاالظنشاااخ  ،الءنٌات  ،االقنشاس) )، (Tandon et al.,2009: 409-410
ًؼذد ) )ISO19011:2018:10انشاا ن ام الرذقْق تما ّاذِ :
 0-0ادًاس ًمغننؤًلْاخ االفننشاد الننزّ ّننذّشًو ن ننام الرننذقْق ّ :كننٌو مغننؤًالً امننام اإلداسج ًّي نذم ذيشّننش تنرننائط
الفؽص ًالرذقْق الَ اإلداسج العيْا (.)Al-Qadiet al.2014:32
 2-0رفنااج من ّننذّش ن نام الرنذقْق ّ :عننة او ّرمرنا من ّننذّشًو ن نام الرنذقْق تالكفننااج الالصمنح الداسج تشنننامط
الرذقْق ًالفشل ًالمخاقش ).(ISO 19011:2018:11
 7-0ذؽذّذ معاا ن ام الرذقْق  :ذؽذد اإلداسج معناا اً نطناح العمنل تمينذاس المغنؤًلْاخ الرنِ ذعينذ النَ المنذقق
( ، )Yura,2015:40او م ّؽذد معاا الرذقْق الذاخيِ ىٌ ؼعن ًىْكنل المؤعغنح المنشاد ذنذقْييا ًمرطيثناخ
اداسذيا (. )AL- Mudallal,2007:75
 0-0ذؽذّذ مٌاسد ن ام الرذقْق  :ذؽذّذ ًذٌفْش المٌاسد ىٌم مغنؤًلْح اإلداسج العيْنا الرنِ ّعنة او ذعمنل عينَ
ذٌفْش المٌاسد تطشّيح من مح ). (Arter et al.,2013:47
 -2ذنفْز ن ام الرذقْق:
ن ام الرذقْق ىٌ خطح ّشعميا المذقق لرؽذّذ اظشاااخ الفؽص ًالرذقْق ًذيْميا ًذؽذّذ الٌقد الالصم
إلنعنناص عميْننح الر نذقْق ( ، )Al-Saadi,2010:37تعننذ اعرمنناد خطننح الرننذقْق ّعمننل مننذّش الرننذقْق عيننَ ً ننا
الغْاعاخ ًاالظشاااخ  ،لرٌظْو عميْح الرذقْق ًّ ،عمل عيَ مشاعاج ذنغْق االنشطح ليرييْل م االصدًاظْنح فنِ
العمل (ًّ. )Yaqoub&Abboud,2014:213رءم ذنفْز الثشنامط المرطيثاخ آذْح :
 0-2عننام  :تعننذ انشنناا ن ننام الرننذقْق ًذؽذّننذ المننٌاد الالصمننح لننو ّصننثػ م ن الءننشًسُ ذنفْننز الخط ن ًذنغننْق
االنشطح داخل ىزا الثشنامط .( ISO 19011:2018 :13)،
 2-2ذؽذّذ اىذاف ًمعاا ًمعناّْش الرنذقْق الفنشدُ ّ :عنة عينَ رنل عميْنح ذنذقْق فنشدُ او ّعرمنذ عينَ اىنذاف
ًمعاا ًمعاّْش مؽذدج ًّعة او ذك مرٌافيح ما اىذاف ن ام الرذقْق الشامل ً ،ذؽنذد اىنذاف الرنذقْق منا ّعنة
عيَ المذقق انعاصه (.( ISO 19011 : 2018 : 14
774

Vol.27 (NO. 126) 2021, pp. 327-348

Journal of Economics and Administrative Sciences

 7-2ذؽذّننذ ًاخرْنناس قشائننق الرننذقْقّ :عننة عيننَ من ّيننٌم تنناداسج تشنننامط الرننذقْق ذؽذّننذ قشائننق اظننشاا عميْننح
الرذقْق تفاعيْح ًرفااج ًّ ،عرمذ تزلك عيَ اىذاف ً ،معاا ًمعاّْش ن ام الرذقْق ،
).(ISO 19011:2018:14
 0-2اخرْناس اعءناا فشّنق الرنذقْق ّ :ينٌم المنذقق ترؽذّنذ اؼرْاظناخ عميْنح الرنذقْق ً ،ذٌصّنا المينام المخريفنح
عيَ المذقيْ المغاعذّ ًعيَ المغؤًا او ّرارذ م ذٌفش المؤىالخ ًاليذساخ المطيٌتح لذٍ فشّق العمنل ممنا
ّمكني م اليْام تالميمح تشكل صؽْػ ((AL-Debat,2015:141
 2-2اعناد مغؤًلْح الرذقْق لشئْظ فشّق الرذقْق  :عيَ مغؤًا ن ام الرذقْق اخرْاس سئْظ لفشّق الرذقْق لكنل
عميْح ذذقْق مؽذدج ( ، ) Al-Qazzaz,2010:30او اعءاا فشّنق الرنذقْق لنذّي دسظناخ مرفاًذنح من الخثنشج
فننِ عميْننح الرننذقْق  ،فيننذ ّكننٌو الننثعه مننني م ن رًُ الخثننشج نغننثْا لننزلك ّعننة االشننشاف عيننْي تشننكل رننافِ
(.)Lotfi,2006:133
 6-2إداسج نرائط ن ام الرنذقْق  :نرنائط الرنذقْق ىنِ ؼصنْيح عميْنح الرنذقْق ًمنا ّيذمنو فشّنق الرنذقْق تعنذ االخنز
تالؽغننثاو اىننذاف الرننذقْق ًمعالننو ًظمْننا مننا ّرعيننق تعميْننح الرننذقْق (Abdul &Al-Qazzaz,2004:35
.)Malik
 3-2إداسج ًمعالعح ععالخ ن ام الرذقْق ّ :عة اعرماد ععالخ إلشثاخ ذطثْق ن ام الرذقْق ًنرائعنو ًمشاظعاذنو
ًّ ،عة الؽفاظ عيَ ىزه الغعالخ ًؼماّريا تصٌسج دائمنح (ً ، )Al-Qazzaz,2010:25الرٌشْنق ىنٌ ذغنعْل
ما ّرعيق تعميْح الرذقْق  ،االظشاااخ  ،االدلح  ،النرنائط  ،فنِ الغنعالخ ًالرنِ ّنر االؼرفناظ تينا تشنكل معيٌمناخ
مخضًنح اما الكرشًنْا اًتاُ قشّق (.)Al-shahnaa,2015:160
 -6مشاقثح ن ام الرذقْق
ّغعَ المذقق م عميْح المشاقثح الَ ذؽيْق ىذفْ االًا ّرمصل فِ ذؽذّذ اعالْة المشاقثح الرنِ ّمكن االعرمناد
عيْيا  ،لكِ ّرمك م ذؽذّذ قثْعح ًذٌشْق ًنطاح االخرْاساخ االعاعْح ليرنذقْق  ،امنا الصنانِ فْرمصنل تاررشناف
مٌاق الءعف فِ ن ام الرذقْـق (.)Thomas&Henky,2009:704
 -3مشاظعح ًذطٌّش ن ام الرذقْق
المشاظعح ىِ فؽص ناقذ ليرارذ م او المعيٌماخ ًالنرنائط صنؽْؽح ًًاقعْنح (، (Al-Mughrabi,2018:17
ًالمشاظعح ذعرثش م اى ًعائل اإلداسج ليرؽيق م فاعيْنح الشقاتنح ًىنِ الرنِ ذمنذىا تالمعيٌمناخ تشنكل مغنرمش
(.)Naseer,2018:24

حتليل النتائج

ً
ً
اوال  /حتليل مذي تطبيق متطلباث ادارة برنامج التذقيق وفقا للمىاصفت القياسييت
ISO19011:2018يف مذيريت التذقيق.

ادارة برنامج التذقيق
ّعذ م المرطيثاخ االعاعْح ألُ عميْح ذذقْق ار ّعشُ م خالا اعذاد ن ام الرذقْق صْاغح ًذؽذّذ
اىذاف ن ام الرذقْق ًذؽذّذ العياخ الخا عح ليرذقْق ًالمذج الضمنْح الالصمح لعميْح الرذقْق ًّ ،رءم ىزا
المرطية عثعح مرطيثاخ فشعْح عْعشُ اعرعشا يا ًذيْْ مذٍ ذٌافشىا م خالا قٌائ الفؽص.
 -0عام
الرؽيْلّ :رءم ىزا المرطية امٌس عامح ّنثغِ ذٌافشىا فِ اُ تشننامط ذنذقْق عننذ اعنذاده من قثنل المذّشّنح ،
أريشخ نرائط العذًا ( ) 0الميؽق ًالنزُ ّمصنل قائمنح فؽنص مرطينة عنام ًالرنِ ذثنْ منذٍ ذطثْنق ًذٌشْنق ىنزا
المرطية ًفياً ليٌع الؽغاتِ ( )2.43دسظح من اصنل( )6دسظناخ ً ،تنغنثح موٌّنح تيغند (ً ، )%30.32رلنك
ّشْش لٌظٌد فعٌج تنغثح (ً )%02.02ىزا ّذا عيَ مغرٌٍ ظْذ م ذطثْق ىزا المرطية فِ المذّشّح.
 -2ذؽذّذ اىذاف ن ام الرذقْق
الرؽيْننلّ :رءننم ىننزا المرطيننة ذؽذّننذ اىننذاف ن ننام الرننذقْق من قثننل إداسج المذّشّننح ًمننا ّعننة او ذرءننمنو ىننزه
االىننذاف عنننذ ذؽذّننذىا ار ذعننذُّ االىننذاف عنصننش مي ن فننِ عميْننح الرننذقْق ًالرننِ م ن خالليننا ّمكن قْ ناط النرننائط
المطيٌتح م عميْح الرذقْق ًقْاط مذٍ ذطاتييا ما ىنزه االىنذاف  ،ارينشخ نرنائط العنذًا ( )2الميؽنق ًالنزُ
ّمصل قائمح فؽص مرطية ذؽذّذ اىذاف ن ام الرذقْق ًالرِ ذثْ مذٍ ذطثْنق ًذٌشْنق ىنزا المرطينة ًفيناً ليٌعن
الؽغاتِ ( )0.20دَسظح م اصل( )6دَسظاخ ً ،تنغثح موٌّح تيغد(ً )%34.27رلك ّشْش لٌظنٌد فعنٌج تنغنثح
(ً )%23.33ىزا ّذا عيَ مغرٌٍ مرٌع م ذطثْق ىزا المرطية فِ المذّشّح.
770
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 -7ذؽذّذ ًذيْْ فشل ًمخاقش ن ام الرذقْق
الرؽيْلّ :رءم ىزا المرطية ذؽذّذ الفشل الرنِ من الممكن او ذرناغ امنام المذّشّنح ًرنزلك المخناقش الرنِ من
الممك او ذٌاظييا اشناا قْاميا تاعماا الرذقْق  ،أريشخ نرنائط العنذًا ( )7الميؽنق ًالنزُ ّمصنل قائمنح فؽنص
مرطية ذؽذّذ ًذيْْ مخاقش ن ام الرذقْق ًفشصو ًالرنِ تْنند منذٍ ذطثْنق ًذٌشْنق لينزا المرطينة ًفينًا ليٌعن
الؽغاتِ ()0.06دَسظح م اصل ()6دسظاخ ً ،تنغثح موٌّح تيغد(ً )%30.76رلنك ّشنْش لٌظنٌد فعنٌج تنغنثح
(ً )%22.60ىزا ّذا عيَ مغرٌٍ مرٌع م ذطثْق ىزا المرطية فِ المذّشّح.
 -0اعذاد ن ام الرذقْق
الرؽيْلّ :ؽنذد ىنزا المرطينة ادًاس ًمغنؤًلْاخ منذّش ن نام الرنذقْق ًالكفنااج النالصم ذٌافشىنا فْنو ًذؽذّنذ نطناح
ن ام الرذقْق ًالعٌامل المؤششج فْو ًذؽذّنذ ًذخصنْص المنٌاسد الالصمنح الداسج تشننامط الرنذقْق  ،أرينشخ نرنائط
العذًا ( ) 0الميؽق ًالزُ ّمصل قائمح فؽص مرطية ً ا ن نام الرنذقْق ًالرنِ ذثنْ منذٍ ذطثْنق ًذٌشْنق لينزا
المرطية ًفياً ليٌع الؽغاتِ ( )0.74دَسظح م اصل()6دَسظاخ ً ،تنغثح موٌّح تيغد(ً )%33.02رلك ّشنْش
لٌظٌد فعٌج تنغثح (ً )%00.23ىزا ّذا عيَ مغرٌٍ ظْذ م ذٌافش ىزا المرطية فِ المذّشّح.
 -2ذنفْز ن ام الرذقْق
الرؽيْلّ :رءم ىزا المرطية ذؽذّذ االظشاااخ الالصمح لرنفْز ن ام الرنذقْق ًذؽذّنذ رْفْنح اخرْناس اعءناا فشّنق
الرذقْق ًاالعظ المرثعح فِ ذٌصّا المغؤًلْاخ عيَ مغؤًلِ ًاعءاا فشّنق الرنذقْق  ،أرينشخ نرنائط العنذًا
( )2الميؽق ًالزُ ّمصل قائمح فؽص مرطية ذنفْز ن ام الرذقْق ًالرِ تْنند منذٍ ذطثْنق ًذٌشْنق لينزا المرطينة
ًفياً ليٌع الؽغاتِ ( )0.34دَسظح م اصل()6دَسظاخ ً ،تنغثح موٌّنح تيغند(ً )%30.33رلنك ّشنْش لٌظنٌد
فعٌج تنغثح (ً )%03.20ىزا ّذا عيَ مغرٌٍ ظْذ م ذٌافش ىزا المرطية فِ المذّشّح.
 -6مشاقثح ن ام الرذقْق
الرؽيْلّ :رءم ىزا المرطية اظشاااخ الريْْ لن ام الرذقْق ليرارذ م مذٍ ذؽيْنق االىنذاف ًمناىِ االظنشاااخ
الالصمح لغش اظشاا الرعذّالخ الالصمح لن ام الرذقْق  ،أرينشخ نرنائط العنذًا ( ) 6الميؽنق ًالنزُ ّمصنل قائمنح
فؽننص مرطيننة مشاقثننح ن ننام الرننذقْق الرننِ تْننند مننذٍ ذطثْننق ًذٌشْننق ليننزا المرطيننة ًفي نًا ليٌعنن الؽغنناتِ
()7.66دَسظنننح من ن اصنننل()َ 6دَسظننناخ ً ،تنغنننثح موٌّنننح تيغننند(ً )%60.00رلنننك ّشنننْش لٌظنننٌد فعنننٌج تنغنننثح
(ً )%73.33ىزا ّذا عيَ مغرٌٍ عْف م ذٌافش ىزا المرطية فِ المذّشّح.
 -3مشاظعح ًذطٌّش تشنامط
الرؽيْلّ :رءم ىزا المرطية ذؽذّذ الكْفْح الرنِ عنْر من خاللينا ذطنٌّش ن نام الرنذقْق  ،ار ّرطينة رنل تشننامط
مٌارثح الرطٌساخ الؽاصيح ًالرؽنذّصاخ الالصمنح  ،أرينشخ نرنائط العنذًا ( )3الميؽنق ًالنزُ ّمصنل قائمنح فؽنص
مرطيننة مشاظعننح ًذطننٌّش ن ننام الرننذقْق الرننِ تْننند مننذٍ ذطثْننق ًذٌشْننق ليننزا المرطيننة ًفي ناً ليٌع ن الؽغنناتِ
()0دَسظح م اصل()6دَسظاخ ً ،تنغثح موٌّح تيغد(ً )%34رلك ّشْش لٌظٌد فعٌج تنغثح (ً )%74ىنزا ّنذا
عيَ مغرٌٍ عْف م ذٌافش ىزا المرطية فِ المذّشّح.

ً
ً
ثانيا /متثيل املطابقت بيانيا

م ن خننالا نرننائط قننٌائ الفؽننص ًالرننِ تْننند مغننرٌٍ ذطثْننق ًذٌشْننق مرطيثنناخ اداسج تشنننامط الرننذقْق
المٌاصفح اليْاعْح ) (ISO19011:2018فِ مذّشّح الرذقْق  ،عنْعشُ تْناو نرنائط الٌعنْ الؽغناتِ ًنغنثح
المطاتيح ًنغثح الفعٌج اعرناداً الَ نرائط قٌائ الفؽص ً،رما ىٌ مثْ فِ العذًا (.)0
ظذًا ( )0نرائط المطاتيح لمرطيثاخ اداسج تشنامط الرذقْق ليمٌاصفح )(ISO19011:2018فِ مُذّشّح الرَذقْق
ذــ
.0
.2
.7
.0
.2
.6
.3

المُرطَية
عـــــــاّم
ذؽذّذ اىذاف ن ام الرذقْق
ذؽذّذ ًذيْْ فشل ًمخاقش
ن ام الرذقْق
ً ا ن ام الرذقْق
ذنفْز ن ام الرذقْق
مشاقثح ن ام الرذقْق
مشاقثح ًذطٌّش ن ام الرذقْق

الٌعْ
الؽغاتِ

النغثح
المرؽييح%

نغثــح
الفعٌج%

2.43
0.20

30.32
34.27

02.02
23.33

0.06

30.76

22.60

2.74
0.34
7.66
0.2

33.02
30.33
60.00
34

00.27
03.33
73.33
74

مُعذا النغثح
الموٌّح
ليفعٌج

20.22

المصذس  :اعذاد الثاؼصاو
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مُعذا
الرطثْق

32.32
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النسبت المئويت المتحققت%
30

70
61.11

مراقبت وتطوير برنبمج التدقيق

38.89

مراقبت برنبمج التدقيق
18.79

81.79

11.53

88.42
74.36
70.23
84.85

نسبت الفجوة %

25.64
29.77

تنفيذ برنبمج التدقيق
وضع برنبمج التدقيق
تحديد وتقييم فرص ومخبطر برنبمج التدقيق
تحديد اهداف برنبمج التدقيق

15.15

عبم

الشكل ( )0نرائط مغرٌٍ ذطثْق ًذٌشْق لمرطيثاخ اداسج تشنامط الرذقْق ًفياً ليمٌاصفح
اليْاعْح) (ISO19011:2018فِ مذّشّح الرذقْق.
المصذس :م إعذاد الثاؼِصاو
ّرءػ م الشكل اعاله او نغة ذطثْق ًذٌشْنق رانند ظْنذج  ،لكن الرطثْنق لن ّكن ريْنا ليعذّنذ من المرطيثناخ ،
ًاو اقل نغثح ليرطثْق راند لمرطية مشاقثح ن ام الرذقْق تنغثح (.)%60.00

ً
ثالثا /استخذام خمطط باريتى لتحليل الفجىاث

ّغرعش مخط تاسّرٌ فعٌاخ المرطيثاخ ًفياً لألقيْح الرِ ذمصل االرصش ذاشْشاً لمرطيثاخ اداسج تشنامط الرذقْق
ًرما عْثْ م خالا العذًا (.)2
ظذًا ( )2نرائط ذؽيْل تاسّرٌ لفعٌاخ مرطيثاخ اداسج تشنامط الرذقْق
النغثح
النغثح
نغثح
المرطـــية
خ
الرشارمْح%
الفعٌج  %المعذلح%
22.03
22.30
73.33
مشاقثح ن ام الرذقْق
.0
04.23
03.63
74
مشاظعح ًذطٌّش ن ام الرذقْق
.2
23.00
03.27
23.33
ذؽذّذ اىذاف ن ام الرذقْق
.7
ذؽذّذ ًذيْْ فشل ًمخاقش ن ام
.0
37.20
02.04
22.60
الرذقْق
30.23
00.43
03.33
ذنفْز ن ام الرذقْق
.2
37.2
3.32
02.02
عام
.6
044
6.3
00.27
ً ا ن ام الرذقْق
.3
%044
063.33
المعمـــــــــــــــــــــــــٌع
المصذس :مّ إعِذاد الثاؼصاو.

أريشخ نرائط ذؽيْل تاسّرٌ الفعٌج الرِ ّغرٌظة الثذا ترييْصيا ىِ لمرطية مشاقثح ن ام الرذقْق
تنغثح ( ، )% 73.33ؼْسُ عْغاعذ الثذا ترييْصيا عيَ ذييْص الفعٌج الكيْح لرطثْق اداسج تشنامط الرذقْق
تنغثح (ً ، )% 22.03صٌالً ليرطثْق الكيِ لمرطيثاخ المٌاصفح اليْاعْح )ً ، (ISO19011:2018تنغثح
(.)%044
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اداسح ثشٔبِح اٌزذل١ك

نسبت الفجوة %
النسبت المئويت التراكميت
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شكل ( )2مخط تاسّرٌ لمغرٌٍ الفعٌاخ لرطثْق مرطيثاخ اداسج تشنامط الرذقْق فِ مذّشّح الرذقْق
المصذس  :اعذاد الثاؼصاو.

مناقشت النتائج

ذثْ م خالا ذؽيْل الثْاناخ او لذٍ المذّشّح نغثح ذطثْق لمرطيثاخ اداسج تشنامط الرذقْق عيَ ًفق
المٌاصفح الذًلْح (تنغثح  % 32.32مما ّشْش الَ عذم الرطثْق الكامل ليمرطيثاخ ًًظٌد فعٌج تْ المرطيثاخ
ًتْ الٌاقا الفعيِ تنغثح ً ، % 20.22راند اعيَ نغثح ذطثْق ليمرطية االًا ( عام ) تنغثح ذطثْق تيغد
 ، % 30.32اما اقل نغة ذطثْق راند ليمرطية الغادط ( مشاقثح تشنامط الرذقْق ) ؼْس تيغد نغثح الرطثْق
ليزا المرطية ً % 60.00م خالا اعرخذام مخط تاسّرٌ لرؽيْل الفعٌاخ ريش تانيا لفعٌج الرِ ّغرٌظة
الثذا ترييْصيا ىِ لمرطية مشاقثح ن ام الرذقْق تنغثح ( ، )%73.33ار عْغاعذ الثذا ترييْصيا عيَ ذييْص
فعٌج الكيْح لرطثْق اداسج تشنامط الرذقْق تنغثح (ً ، )%22.03صٌالً ليرطثْق الكيِ لكافح مرطيثاخ المٌاصفح
اليْاعْح )ً (ISO19011:2018تنغثح (.)%044

االستنتاجاث

لنننننذٍ المذّشّنننننح امكانْنننننح الرطثْنننننق لمرطيثننننناخ اداسج تشننننننامط الرنننننذقْق ًفيننن ناً ليمٌاصنننننفح اليْاعنننننْح
) (ISO19011:2018ظضئْ نًا ً لننْظ تشننكل رامننل ًذؽرنناض مضّننذا م ن العمننل ًاذثنناع االظننشاااخ فننِ ذطثْننق
المٌاصفح تشكل رامل فِ المذّشّح ً ،م خالا المشاىذج المْذانْنح ًالميناتالخ منا المنذساا ذثنْ تاننو ال ذٌظنذ
لذٍ المذّشّح ذخصْصاخ مالْح مغرييح  ،ممنا ادٍ النَ ىنذس الٌقند ًذعطْنل تعنه اعمناا الرنذقْق فنِ اظنشاااخ
اعرؽصاا مٌافياخ الرخصْصاخ المالْح الخاصح تئّفاد اليعاو ًاليْواخ الرذقْيْح الَ المؽاف اخ ً ،رنزلك ًظنٌد
ال عن عنذم ًظنٌد
عف رثْش ًمؽذًدّح االىرمنام تعاننة الرٌشْنق ًالمرعيينح تنالثنٌد الشئْغنح ليمٌاصنفح  ،فءن ً
ن ام مراتعح فِ المذّشّح فءالً ع او المذّشّح ذعرمذ فِ ذيْْ اعمالينا ًقْناط منذٍ انعاصىنا لخطنح عميينا من
خالا ذيشّش ذعذه ٌّ نػ نغنثح انعاصىنا ًذؽذّنذ المعٌقناخ الرنِ ؼالند دًو انعناص الخطنح تالكامنل فنِ ؼالنح عنذم
انعنناص تعننه فيشاذيننا ً ،ىنننا عننذم ً ننٌغ االظننشاااخ اً ً ننا ميرشؼنناخ لغننش اغرنننام الفننشل اً معالعننح
المخاقش الرِ م الممك او ذٌاظو عميْح الرذقْق.

االعمال املستقبليت

ّغرٌظة عيَ المذّشّح العمل العناد لرطثْنق مرطيثناخ المٌاصنفح تالكامنل ليٌصنٌا النَ الرطثْنق الكينِ ،
م خالا ذٌفْش ذخصْصاخ مالح خاصح تالمذّشّح ً ،عيَ المذّشّح العمل االىرمام تعانة الرٌشْنق ًذفعْنل ن نام
المراتعح ًاالىرمام تاإلظشاااخ الخاصح تاغرنام الفشل اً ذعنة مخاقش عميْح الرذقْق.
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اٌٍّسك:
خذٚي ( )1لبئّخ فسض ِزـٍت هبَ
 1-5هبَ
د
1
2
3
4

5

اٌفمشاد

ِغز ٜٛاٌزـج١ك ٚاٌزٛث١ك ثسغت ِزـٍجبد اٌّٛاطفخ ISO
))19011:2018
ِـجك خضئ١بً
ِـجك وٍ١بً
غ١ش
غ١ش
ِٛثك ِٛثك
غ١ش
ِٛثك
ِٛثك
ِـجك
خضئ١بً ِٛثك
وًٍٟ
ِٛثك
خضئ١بً
وٍ١بً
•

ٛ٠خذ ٌذ ٜاٌّذ٠ش٠خ ثشٔبِح رذل١ك.
٠أخز ٔلبَ اٌزذل١ك زدُ ٔٚشبؽ اٌدٙخ
•
اٌخبػوخ ٌٍزذل١ك ثبٌسغجبْ.
٠وزّذ رـج١ك ٔلبَ اٌزذل١ك هٍ ٝؿج١وخ
•
اٌٛكبئف ِٚذ ٜروم١ذ٘ب ٛٔٚم اٌّخبؿش
ٚاٌفشص.
٠دش ٞاال٘زّبَ ثزظّٚ ُ١رخـ١ؾ ٔلبَ
•
اٌزذل١ك ٚاٌزسمك ِٕٗ.
٠زؼّٓ ٔلبَ اٌزذل١ك هٕذ ٚػوٗ ِٓ لجً اإلداسح االِٛس االر١خ :
أ .ا٘ذاف ٔلبَ اٌزذل١ك .
•
ة .اٌّخبؿش ٚاٌفشص اٌّشرجـخ ثٕلبَ
•
اٌزذل١ك.
جٔ .ـبق ٔلبَ اٌزذل١ك.
•
د .اٌدذٚي اٌضٌِٕ ٟوٍّ١بد اٌزذل١ك.
•
ِٖ .وب١٠ش اٌزذل١ك.
•
 .ٚؿشائك اٌزذل١ك.
صِ .وب١٠ش اخز١بس اهؼبء فش٠ك
اٌزذل١ك.
5
6
األٚصاْ
6
3
هذد اٌزىشاساد
30
18
إٌز١دخ
اٌٛعؾ اٌسغبثٟ
إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌّذ ٜاٌّـبثمخ
إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍفدٛح

•
•
4
2
8

3
0
0
5.09
84.85
15.15

1
0
0

2
0
0

0
0
0

خذٚي ( )2لبئّخ فسض ِزـٍت رسذ٠ذ ا٘ذاف ٔلبَ اٌزذل١ك
 2-5رسذ٠ذ ا٘ذاف ٔلبَ اٌزذل١ك
د

1

2

3

اٌفمشاد

ِغز ٜٛاٌزٛافش ٚاٌزٛث١ك ثسغت ِزـٍجبد اٌّٛاطفخ ISO
))19011:2018
ِـجك خضئ١بً
ِـجك وٍ١بً
غ١ش
غ١ش
ِٛثك ِٛثك
غ١ش
ِٛثك
ِٛثك
ِـجك
خضئ١بً ِٛثك
وًٍٟ
ِٛثك
خضئ١بً
وٍ١بً

رزأوذ اإلداسح اٌوٍ١ب ِٓ رسذ٠ذ ا٘ذاف ٔلبَ
اٌزذل١ك ٌزٛخ ٗ١اٌزخـ١ؾ ٚاخشاء هٍّ١بد
اٌزددددذل١ك ٚػددددّبْ رٕف١ددددز فبهددددً ٌٕلددددبَ
اٌزذل١ك.
رزٛافك ا٘ذاف ٔلدبَ اٌزدذل١ك اٌّٛػدٛهخ
•
ِددددددن ع١بعددددددخ ٚا٘ددددددذاف ٔلددددددبَ اإلداسح
ٚرذهّٙب.
٠وزّذ رسذ٠ذ ا٘ذاف ٔلبَ اٌزذل١ك هٍ ٝاالِٛس االر١خ :
أ .ازز١بخبد ٚرٛلوبد االؿشاف اٌّوٕ١خ
ثوٍّ١خ اٌزذل١ك.

•

•
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ة .خظبئض ِٚزـٍجبد االٔشـخ
ج( .اٌوٍّ١بد ٚاٌخذِبد) ٚا ٞرغ١١ش
٠ـشأ هٍٙ١ب.
دِ .زـٍجبد ٔلبَ اإلداسح اٌخبطخ ثوٍّ١خ
اٌزذل١ك.
ٖ .اٌسبخخ اٌ ٝرم ُ١١اٌّٛاسد اٌّبد٠خ
ٚاٌجشش٠خ.
ِ .ٚغز ٜٛاداء اٌدٙخ اٌخبػوخ ٌٍزذل١ك
ِٚغزٔ ٜٛؼح ٔلبَ اإلداسح.
ص .اٌّخبؿش ٚاٌفشص اٌّسذدح.
ذٔ .زبئح هٍّ١بد اٌزذل١ك اٌغبثمخ.
رسذد ا٘ذاف ٔلبَ اٌزذل١ك ثّب ٠أر:ٟ
أ .رسذ٠دددذ فدددشص رسغدددٔ ٓ١لددددبَ اإلداسح
ٚادائٗ.
ة .رم ُ١١لذسح اٌدٙدخ اٌخبػدوخ ٌٍزدذل١ك
هٍ ٝرسذ٠ذ ٔشبؿٙب.
ج .رم١دد ُ١لددذسح اٌدٙددخ اٌخبػددوخ ٌٍزددذل١ك
4
هٍدد ٝرسذ٠ددذ اٌّخددبؿش ٚاٌفددشص ٚرسذ٠ددذ
ٚرٕف١ز االخشاءاد اٌفبهٍخ ٌّٛاخٙزٙب.
د .رٛافدددددك ٔلدددددبَ اٌزدددددذل١ك ِدددددن خّ١دددددن
اٌّزـٍجبد راد اٌظٍخ.
ٖ .رسذ٠ددذ ِمءِددخ ٚوفب٠ددخ ٚفبهٍ١ددخ ٔلددبَ
اإلداسح .
األٚصاْ
هذد اٌزىشاساد
إٌز١دخ
اٌٛعؾ اٌسغبثٟ
إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ
إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍفدٛح
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
1
6

5
6
30

3
4
0
5
.
20
4.21
%70.23
%29.77

1
1
1

2
1
2

0
0
0

خذٚي ( )3لبئّخ فسض ِزـٍت رسذ٠ذ ٚرم ُ١١فشص ِٚخبؿش ٔلبَ اٌزذل١ك
 3-5رسذ٠ذ ٚرم ُ١١فشص ِٚخبؿش ٔلبَ اٌزذل١ك
د
1
2

3

اٌفمشاد
رسدددددذد اٌّذ٠ش٠دددددخ اٌفدددددشص ٚاٌّخدددددبؿش
ٚرأخدددز٘ب ثبٌسغدددجبْ هٕدددذ رـددد٠ٛش ٔلدددبَ
اٌزذل١ك .
٠دش ٞرسذ٠ذ االخدشاءاد اٌمصِدخ الغزٕدبَ
اٌفشص ِٚوبٌدخ اٌّخبؿش.
٠دش ٞرسذ٠ذ ِخبؿش ٔلبَ اٌزذل١ك االر١خ:
أ .اٌّخبؿش اٌز ٟرزوٍك ثبٌزخـ١ؾ.
ة .اٌّخبؿش اٌز ٟرزوٍك ثبٌّٛاسد.
ج .اٌّخبؿش اٌز ٟرزوٍك ثبخز١بس فش٠ك
اٌزذل١ك .
د .اٌّخبؿش اٌز ٟرزوٍك ثبٌزٕف١ز.

ِغز ٜٛاٌزٛافش ٚاٌزٛث١ك ثسغت ِزـٍجبد اٌّٛاطفخ ISO
))19011:2018
ِـجك خضئ١بً
ِـجك وٍ١بً
غ١ش
غ١ش
ِٛثك ِٛثك
غ١ش
ِٛثك
ِٛثك
ِـجك
خضئ١بً ِٛثك
وًٍٟ
ِٛثك
خضئ١بً
وٍ١بً
•
•
•
•
•
•
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ٖ .اٌّخددددددبؿش اٌزدددددد ٟرزوٍددددددك ثّشالجددددددخ
اٌّوٍِٛبد اٌّٛثمخ .
 .ٚاٌّخبؿش اٌز ٟرزوٍك ثّشالجخ ِٚشاخوخ
ٚرسغٔ ٓ١لبَ اٌزذل١ك.
ص .اٌّخددبؿش اٌزدد ٟرزوٍددك ثزوددب ْٚاٌدٙددخ
اٌخبػوخ ٌٍزذل١ك ٚردٛف١ش االدٌدخ اٌٛاخدت
اخز اٌوٕ١بد ِٕٙب.
رشزًّ فشص رسغٔ ٓ١لبَ اٌزذل١ك هٍِ ٝب ٠أر: ٟ
أ .اٌغّبذ ثئخشاء هٍّ١بد رذل١ك ِزوذدح
•
ثض٠بسح ٚازذح.
ة .رمٍ ً١اٌٛلذ ف ٟهٍّ١بد اٌزذل١ك
•
ج .اٌزٛافدددك ثدددِ ٓ١غدددز ٜٛوفدددبءح فش٠دددك
4
اٌزذل١ك ِٚغز ٜٛاٌىفبءح اٌمصِخ ٌزسم١ك
ا٘ذاف اٌزذل١ك.
د .رٛافدددددك ِٚمءِدددددخ ِٛاه١دددددذ اخدددددشاء
هٍّ١دددبد اٌزدددذل١ك ِدددن ردددٛافش اٌّدددٛكفٓ١
اٌشئ١غٌ ٓ١١وٍّ١خ اٌزذل١ك.
األٚصاْ
6
هذد اٌزىشاساد
2
إٌز١دخ
12

•
•
•

•

•
5
4
20

اٌٛعؾ اٌسغبثٟ
إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ
إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍفدٛح

3
4
0
6
0
24
4.46
%74.36
%25.64

1
0
0

2
1
2

0
0
0

خذٚي( )4لبئّخ فسض ِزـٍت اهذاد ٔلبَ اٌزذل١ك
ِغز ٜٛاٌزٛافش ٚاٌزٛث١ك ثسغت ِزـٍجبد اٌّٛاطفخ ISO
))19011:2018
ِـجك خضئ١بً
ِـجك وٍ١بً
غ١ش
غ١ش
ِٛثك
ِٛثك
ِٛثك
ِٛثك
ِـجك
غ١ش ِٛثك
ِٛثك
خضئ١بً
وًٍٟ
خضئ١بً
وٍ١بً

4-5اهذاد ٔلبَ اٌزذل١ك
د

اٌفمشاد

 1 -4-5ادٚاس ِٚغؤ١ٌٚبد ِذ٠ش ٔلبَ اٌزذل١ك

1

٠مِ َٛذ٠ش ٔلبَ اٌزذل١ك ثبٌّٙبَ االر١خ :
أ .رسذ٠ددددذ ٔـددددبق ٔلددددبَ اٌزددددذل١ك هٍددددٚ ٝفمدد دًب
ٌأل٘ذاف راد اٌظٍخ.
ة .رسذ٠ذ اٌمؼب٠ب اٌّزوٍمخ ثٕلبَ اٌزذل١ك.
ج .ػّبْ اخز١بسا هؼبء فش٠ك اٌزذل١ك هٍدٝ
ٚفك اٌىفبءاد ٚاالٔشـخ اٌز ٟرزـٍجٙب هٍّ١خ
اٌزذل١ك لجً رسذ٠ذ اٌغٍـبد ٚاٌّغؤ١ٌٚبد.
د .رسذ٠ذ خّ١ن هٍّ١بد اٌزذل١ك راد اٌظٍخ.
ٖ .رسذ٠دددددذ ٚػدددددّبْ ردددددٛف١ش خّ١دددددن اٌّدددددٛاسد
اٌمصِخ.
 .ٚاٌزأوددددذ ِددددٓ اهددددذاد اٌّوٍِٛددددبد إٌّبعددددجخ
ٚرٛث١مٙددب ٚاٌسفددبف هٍٙ١ددب فدد ٟعدددمد ٔلددبَ
اٌزذل١ك .
صِ .شالجخ ِٚشاخوخ ٚرـ٠ٛش ٔلبَ اٌزذل١ك.
ذ .اثدددددمى اإلداسح اٌوٍ١دددددب ثّسزددددد ٜٛهٍّ١دددددخ
اٌزذل١ك ٚؿٍت اٌّٛافمخ هٍ.ٗ١

•
•
•
•
•
•
•
•
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 2-4-5وفبءح ِذ٠ش ٔلبَ اٌزذل١ك
ّ٠زٍدده ِددذ٠ش ٔلددبَ اٌزددذل١ك اٌّٙددبساد اٌمصِددخ
الداسح ثشٔدددبِح اٌزدددذل١ك ٚاٌّخدددبؿش ٚاٌفدددشص •
1
اٌّشرجـخ ث ِٗ ثفبهٍ١خ ٚوفبءح.
ّ٠زٍه ِذ٠ش ٔلبَ اٌزذل١ك اٌّوشفخ ٚاٌّٙبساد ف ٟاٌدٛأت االر١خ:
أِ .جبدا اٌزذل١ك ٚاالعبٌ١ت ٚاالخشاءاد
•
ةِ .وب١٠ش ٔلبَ اإلداسح ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّودب١٠ش
•
راد اٌظٍخ ٚاٌٛثبئك اٌّشخو١خ.
2

ج .اٌّوٍِٛدددبد اٌّزوٍمدددخ ثبٌدٙدددخ اٌخبػدددوخ
ٌٍزذل١ك ٔٚشبؿٙب.

•

د .اٌّزـٍجدددددددددددبد اٌمبٔ١ٔٛدددددددددددخ ٚاٌزٕل١ّ١دددددددددددخ
ٚاٌّزـٍجدددددددبد االخدددددددش ٜاٌّزوٍمدددددددخ ثبٌدٙدددددددخ
اٌخبػوخ ٌٍزذل١ك.
ّ٠زٍه ِدذ٠ش اٌزدذل١ك اٌّوشفدخ ثدئداسح اٌّخدبؿش
•
ٚ 3اٌّشبس٠ن ٚاٌوٍّ١بد ٚرىٌٕٛٛخ١دب اٌّوٍِٛدبد
ٚاالرظبالد.
٠شددددبسن ِددددذ٠ش ٔلددددبَ اٌزددددذل١ك فدددد ٟأشددددـخ
•
اٌزـ٠ٛش اٌٌٍّ ٟٕٙسفدبف هٍد ٝاٌىفدبءح اٌمصِدخ
4
إلداسح ٔلبَ اٌزذل١ك.
 3 -4 – 5رسذ٠ذ ٔـبق ٔلبَ اٌزذل١ك
٠سذد ِذ٠ش ٔلدبَ اٌزدذل١ك ٔـدبق ٔلدبَ اٌزدذل١ك
اٌز ٞلذ ٠خزٍف اهزّبدا هٍد ٝاٌّوٍِٛدبد اٌزدٟ
•
1
رمددذِٙب اٌدٙددخ اٌخبػددوخ ٌٍزددذل١ك لّ١ددب ٠زوٍددك
ثٕشبؿٙب.
٠سذد ِذ٠ش ٔلبَ اٌزذل١ك اٌوٛاًِ اٌز ٟرؤثش هٍٔ ٝـبق ٔلبَ اٌزذل١ك ٚاٌّزّثٍخ ثّب ٠أر: ٟ
2
أ٘ .ددذف ٔٚـددبق ٚاٌّددذح اٌضِٕ١ددخ ٌىددً هٍّ١ددخ
رددددذل١ك ٚهددددذد اٌّددددشاد اٌزدددد ٟاخش٠ددددذ فٙ١ددددب
•
هٍّ١دددبد اٌزدددذل١ك ٚاهدددذاد اٌزمدددبس٠ش ِٚزبثودددخ
هٍّ١بد اٌزذل١ك.
ةِ .وددب١٠ش ٔلددبَ اإلداسح ا ٚاٌّوددب١٠ش االخددشٜ
•
راد اٌظٍخ.
•

ج .اهددذاد ٚاّ٘١ددخ ٚروم١ددذ ٚرشددبثٗ إٌشددبؿبد
اٌز٠ ٟزو ٓ١رذل١مٙب.

•

د .اٌوٛاِدددً اٌزددد ٟردددؤثش هٍددد ٝفبهٍ١دددخ ٔلدددبَ
اإلداسح.
ِٖ .ودددددب١٠ش اٌزددددددذل١ك اٌّوّدددددٛي ثٙددددددب ِثددددددً
اٌزشر١جددددبد اٌّخــددددخ ٚاٌّزـٍجددددبد اٌمبٔ١ٔٛددددخ
ٚاٌزٕل١ّ١خ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّزـٍجبد اٌز ٟرٍزدضَ
ثٙب إٌّلّخ.
ٔ .ٚزبئح هٍّ١بد اٌزذل١ك اٌغبثمخ ِٚشاخوبد
اإلداسح.
صٔ .زبئح ِشاخوخ ثشاِح اٌزذل١ك اٌغبثمخ.
ذِ .شدىمد االؿدشاف اٌّوٕ١ددخ ِثدً اٌشددىبٜٚ
ٚهذَ االِزثبي ٌٍّزـٍجبد اٌمبٔ١ٔٛخ.
ؽ .اٌزغ١١ددددشاد اٌد٘ٛش٠ددددخ اٌزدددد ٟرـددددشأ هٍددددٝ
اٌدٙدددددددخ اٌخبػدددددددوخ ٌٍزدددددددذل١ك ا ٚهٍّ١برٙدددددددب
ٚاٌّخبؿش ٚاٌفشص راد اٌظٍخ.
 .ٞرددٛافش رىٌٕٛٛخ١ددب اٌّوٍِٛددبد ٚاالرظددبالد
ٌددذهُ أٔشددـخ اٌزددذل١ك ٚخبطددخ اٌزددذل١ك هددٓ
ثوذ.

•

•

•
•
•
•

•
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نٚ .لدددددٛم ثودددددغ االزدددددذاس اٌّزوٍمدددددخ ثودددددذَ
اٌزٛافددك فدد ٟاٌخذِددخ ٚرشر١ددت اِددٓ اٌّوٍِٛددبد
ا ٚزدددددٛادس اٌظدددددسخ ٚاٌغدددددمِخ ا ٚاالهّدددددبي
االخشاِ١خ
ي .اٌّخدددبؿش ٚاٌفدددشص ٚاالخدددشاءاد اٌمصِدددخ
ٌّوبٌدزٙب .
 4-4-5رسذ٠ذ ِٛاسد ٔلبَ اٌزذل١ك
٠دش ٞرسذ٠ذ ِٛاسد ٔلبَ اٌزذل١ك اٌّـٍٛثخ هٍٚ ٝفك ِب٠بر: ٟ
أ .اٌّدددٛاسد اٌّبٌ١دددخ ٚاٌٛلدددذ اٌدددمصَ ٌزـددد٠ٛش
•
ٚرٕف١ز ٚإداسح ٚرسغ ٓ١أشـخ اٌزذل١ك.
ة .ؿشائك اٌزذل١ك
•
ج .ردددٛافش اٌّدددذلمٚ ٓ١اٌخجدددشاء اٌزمٕ١ددد ٓ١رٞٚ
•
اٌىفبءح إٌّبعجخ أل٘ذاف ٔلبَ اٌزذل١ك.
دٔ .ـبق ِٚخبؿش ٚفشص ٔلبَ اٌزذل١ك.
1
ٖٚ .لدددذ اٌغدددفش ٚرىٍفدددخ االلبِدددخ ٚازز١بخدددبد
•
اٌزذل١ك االخش.ٜ
 .ٚرٛافش رىٌٕٛٛخ١ب اٌّوٍِٛبد ٚاالرظبالد.
•
ص .رٛافش اٌّوٍِٛبد اٌّٛثمخ اٌمصِدخ اٌّسدذدح
•
فٔ ٟلبَ اٌزذل١ك.
ذ .اٌّزـٍجدددددبد اٌّزوٍمدددددخ ثبٌدٙدددددخ اٌخبػدددددوخ
ٌٍزذل١ك.
األٚصاْ
هذد اٌزىشاساد
إٌز١دخ
اٌٛعؾ اٌسغبثٟ
إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ
إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍفدٛح

•

•

•

•
6
22
132

5
10
50

4
8
8

3
0
0
4.30
88.42
11.58

1
1
1

2
0
0

0
1
0

خذٚي ( )5لبئّخ فسض ِزـٍت اداسح ثشٔبِح اٌزذل١ك  /رٕف١ز ٔلبَ اٌزذل١ك
 5-5رٕف١ز ٔلبَ اٌزذل١ك
اٌفمشاد

د

ِغز ٜٛاٌزـج١ك ٚاٌزٛث١ك ثسغت ِزـٍجبد اٌّٛاطفخ ISO
))19011:2018
ِـجك خضئ١بً
ِـجك وٍ١بً
غ١ش
غ١ش
ِٛثك ِٛثك
غ١ش
ِٛثك
ِٛثك
ِـجك
خضئ١بً ِٛثك
وًٍٟ
ِٛثك
خضئ١بً
وٍ١بً

 1-5-5هبَ
٠دش ٞرٕفز ٔلبَ اٌزذل١ك ِٓ خمي ِب ٠أر: ٟ
أ .ا٠ظبي اخشاءاد ٔلبَ اٌزذل١ك ثّب فٙ١دب
اٌّخبؿش ٚاٌفدشص اٌد ٝاالؿدشاف اٌّوٕ١دخ
ٚاثمغٙددددددُ دٚس٠دددد دبً ثبٌزمددددددذَ اٌسبطددددددً
ثبعزخذاَ لٕٛاد االرظبي.
ة .رسذ٠ددذ اال٘ددذاف ٚإٌـددبق ٚاٌّوددب١٠ش
ٌىً هٍّ١خ رذل١ك.
ج .اخز١بس ؿشائك ا ٚاعبٌ١ت اٌزذل١ك
د .رٕغددددد١ك ٚخذٌٚدددددخ هٍّ١دددددبد اٌزدددددذل١ك
ٚغ١ش٘ب ِٓ االٔشـخ راد اٌظٍخ .
ٖ.اٌزأوذ ِٓ اِزمن اهؼبء فش٠ك اٌزذل١ك
ثبٌىفبءح اٌمصِخ .

•

•
•
•
•
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 .ٚردددددٛف١ش اٌّدددددٛاسد اٌمصِدددددخ ٌفش٠دددددك
اٌزذل١ك.
ص .ػّبْ اخشاء هٍّ١دبد اٌزدذل١ك هٍدٝ
ٚفمبً ٌٕلبَ اٌزذل١ك ٚإداسح خّ١ن اٌّخبؿش
ٚاٌفشص.
ذ .ػّبْ إداسح اٌّوٍِٛبد اٌّٛثمخ راد
اٌظدددٍخ ثأٔشدددـخ اٌزدددذل١ك ثشدددىً طدددس١ر
ٚاٌّسبفلخ هٍٙ١ب .
ؽِ .شاخوخ ٔلدبَ اٌزدذل١مّٓ اخدً رسذ٠دذ
فشص رـ٠ٛشٖ.
 2-5-5رسذ٠ذ ا٘ذاف ٔٚـبق ِٚوب١٠ش اٌزذل١ك اٌفشدٞ
رزؼّٓ ا٘ذاف هٍّ١بد اٌزذل١ك اٌدٛأت االر١خ :
أ .رسذ٠ذ ِذ ٜرٛافك ٔلبَ اإلداسح
اٌّشاد رذل١مٗ ِن ِوب١٠ش اٌزذل١ك .
ة .رم ُ١١لذسح ٔلبَ اإلداسح هٍِ ٝغبهذح
إٌّلّخ ف ٟرٍج١خ اٌّزـٍجبد اٌمبٔ١ٔٛخ
ٚاٌزٕل١ّ١خ ٚاٌّزـٍجبد االخش ٜاٌزٟ
رٍزضَ ثٙب إٌّلّخ.
1
ج .رمِ ُ١١ذِ ٜمءِخ ٚوفب٠خ ٔلبَ
اإلداسح فّ١ب ٠زوٍك ثٕشبؽ ٚع١بعخ
اٌٛصاسح.
د .رم ُ١١لذسح ٔلبَ اإلداسح هٍ ٝرسذ٠ذ
ٚرسم١ك اال٘ذاف ِٚوبٌدخ اٌّخبؿش
ٚاٌفشص ثفبهٍ١خ ٚرٕف١ز االخشاءاد راد
اٌظٍخ.
٠زٕبعك ٔـبق اٌزذل١ك ِن ثشٔبِح
2
ٚا٘ذاف اٌزذل١ك
٠شًّ ٔـبق اٌزذل١ك اٌٛكبئف ٚاالٔشـخ
•
ٚ 3اٌوٍّ١بد اٌز ٟع١دش ٞرذل١مٙب ٚاٌّذح
اٌضِٕ١خ اٌز ٟرغـ ٟهٍّ١خ اٌزذل١ك.
رغزخذَ ِوب١٠ش اٌزذل١ك ثٛطفٗ ِشخن
•
4
ف ٟرسذ٠ذ اٌّـبثمخ ٌٕلبَ اٌزذل١ك.
٠دش ٞروذٔ ً٠لبَ اٌزذل١ك ف ٟزبٌخ
•
 5زذٚس ا ٞرغ١١شاد هٍ ٝا٘ذاف أ ٚـبق
اِ ٚوب١٠ش اٌزذل١ك.
•
٠دش ٞاٌزٕغ١ك ثٔ ٓ١ـبق ٚا٘ذاف
ِٚوب١٠ش اٌزذل١ك راد اٌظٍخ ثٕلبَ
6
اٌزذل١ك هٕذ رذل١ك اوثش ِٓ رخظض فٟ
ٔفظ اٌٛلذ.
 3-5-5رسذ٠ذ ٚاخز١بس ؿشائك اٌزذل١ك
٠سذد ِذ٠ش ٔلبَ اٌزذل١ك ؿشائك اخشاء
•
 1اٌزذل١ك ثىفبءح ٚفبهٍ١خ اهزّبداً هٍٝ
ا٘ذاف ٔٚـبق ِٚوب١٠ش اٌزذل١ك.
٠دش ٞاعزخذاَ ؿشائك ِزٛاصٔخ ِٕٚبعجخ
هٕذ اخشاء هٍّ١بد اٌزذل١ك ف ٟاٌّٛلن
2
ا ٚهٓ ثوذ ثٕبءاً هٍ ٝخٍّخ اِٛس ِٓ
ثٕٙ١ب اٌّخبؿش ٚاٌفشص.
•
ٛ٠ 3خذ رٛافك ثِ ٓ١ذساء ٔلبَ اٌزذل١ك
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
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هٍ ٝؿشائك اٌزذل١ك هٕذِب رمَٛ
ِٕلّزبْ ا ٚاوثش ثأخشاء هٍّ١بد اٌزذل١ك
اٌّشزشن ٌٕفظ اٌدٙخ اٌخبػوخ ٌٍزذل١ك.
 4-5-5اخز١بس اهؼبء فش٠ك اٌزذل١ك
٠مِ َٛذ٠ش ٔلبَ اٌزذل١ك ثبخز١بس اهؼبء
فش٠ك اٌزذل١ك ثّب ف ٟرٌه سئ١ظ فش٠ك
•
1
اٌزذل١ك ٚاٌخجشاء ٚاٌفٌٕ ٓ١١وٍّ١خ
اٌزذل١ك اٌّسذدح.
٠دشِ ٞشاهبح اٌىفبءاد اٌمصِخ ٌزسم١ك
•
 2ا٘ذاف اٌزذل١ك هٕذ اخز١بس اهؼبء فش٠ك
اٌزذل١ك .
٠دش ٞارجبم اٌخـٛاد االر١خ هٕذ اخز١بس اهؼبء فش٠ك اٌزذل١ك ٌؼّبْ اٌىفبءح اٌوبِخ
أ .رسذ٠ذ اٌىفبءح اٌمصِخ ٌزسم١ك ا٘ذاف
•
اٌزذل١ك.
3
ة .اخز١بس اهؼبء فش٠ك اٌزذل١ك ِٓ
االشخبص اٌزّ٠ ٓ٠زٍى ْٛاٌىفبءح
•
اٌمصِخ.
٠دش ٞاالخز ثبٌسغجبْ هٕذ رسذ٠ذ زدُ ٚرى ٓ٠ٛفش٠ك اٌزذل١ك االِٛس االر١خ:
أ .اٌىفبءح اٌوبِخ ألهؼبء فش٠ك اٌزذل١ك
اٌّـٍٛثخ ٌزسم١ك اال٘ذاف ِن ِشاهبح
•
ٔـبق ِٚوب١٠ش اٌزذل١ك.
ة .زدُ اٌزوم١ذ ف ٟهٍّ١خ اٌزذل١ك.
•
ج .هٍّ١خ اٌزذل١ك ِشزشوخ ا ٚرذل١ك
•
فشد.ٞ
4
د .ؿشائك اٌزذل١ك اٌز٠ ٟدش ٞاخز١بس٘ب.
•
ٖ .ػّبْ اٌّٛػٛه١خ ٚاٌس١بد ٌزدٕت
•
ا ٞرؼبسة ٌٍّظبٌر ف ٟهٍّ١خ اٌزذل١ك.
 .ٚلذسح اهؼبء فش٠ك اٌزذل١ك هٍٝ
اٌوًّ ٚاٌزفبهً ِن ِّثٍ ٟاٌدٙخ
•
اٌخبػوخ ٌٍزذل١ك.
صٛٔ .م ٚروم١ذ االٔشـخ اٌّشاد رذل١مٙب
•
٠دش ٞاعزشبسح سئ١ظ فش٠ك اٌزذل١ك هٕذ
5
اخز١بس اهؼبء فش٠ك اٌزذل١ك.
٠دش ٞاالعزوبٔخ ثبٌفٌٕ ٓ١١ذهُ فش٠ك
 6اٌزذل١ك ف ٟزبٌخ هذَ رٛافش ازذٜ
اٌىفبءاد اٌّـٍٛثخ ٌفش٠ك اٌزذل١ك.
٠دش ٞادساج اٌّذلم ٓ١اثٕبء اٌزذس٠ت فٟ
7
فش٠ك اٌزذل١ك .
٠دش ٞاالششاف ٚاٌزٛخٌٍّ ٗ١ذلم ٓ١اثٕبء
8
اٌزذس٠ت ِٓ لجً ِذلك ِزّشط.
٠دش ٞاخشاء رغ١١شاد ف ٟرى ٓ٠ٛفش٠ك
•
9
اٌزذل١ك وٍّب الزؼذ اٌؼشٚسح رٌه.
 5-5-5اعٕبد ِغؤ١ٌٚخ اٌزذل١ك اٌفشدٌ ٞمبئذ فش٠ك اٌزذل١ك
٠مِ َٛذ٠ش ٔلبَ اٌزذل١ك ثأعٕبد ِغؤ١ٌٚخ
•
 1اخشاء هٍّ١خ اٌزذل١ك اٌفشد ٞاٌ ٝسئ١ظ
فش٠ك اٌزذل١ك.
٠دش ٞاخز١بس سئ١ظ فش٠ك اٌزذل١ك فٟ
2
ٚلذ وبف ٟلجً اٌّٛهذ اٌّسذد ٌوٍّ١خ
•

•
•
•

•
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اٌزذل١ك ٌؼّبْ اٌزخـ١ؾ اٌفبهً ٚوفبءح
هٍّ١خ اٌزذل١ك.
٠مذَ ِذ٠ش ٔلبَ اٌزذل١ك اٌ ٝسئ١ظ اٌزذل١ك اٌّوٍِٛبد االر١خ :
أ .ا٘ذاف اٌزذل١ك
•
•
ةِ .وب١٠ش اٌزذل١ك ا ٚاِ ٞوٍِٛبد
•
ِٛثمخ ِزوٍمخ ثوٍّ١خ اٌزذل١ك.
جٔ .ـبق اٌزذل١ك ثّب ف ٟرٌه رسذ٠ذ
•
إٌّلّخ ٚٚكبئفٙب ٚهٍّ١بد رذل١مٙب.
اٌزذل١ك.
د .اعبٌ١ت ٚاخشاءاد هٍّ١خ
•
ٖ .رى ٓ٠ٛفش٠ك اٌزذل١ك.
•
 .ٚرفبط ً١االرظبي اٌخبطخ ثبٌدٙخ
اٌخبػوخ ٌٍزذل١ك ِٛٚالن ٚرٛاس٠خ
•
3
ٚاٌّذح اٌضِٕ١خ اٌمصِخ ألٔشـخ اٌزذل١ك
اٌّسذدح.
•
ص .اٌّٛاسد اٌمصِخ ألخشاء اٌزذل١ك.
ذ .اٌّوٍِٛبد اٌمصِخ ٌزمِٚ ُ١١وبٌدخ
اٌّخبؿش ٚاٌفشص اٌّسذدح ٌزسم١ك
•
ا٘ذاف اٌزذل١ك.
ؽ .اٌّوٍِٛبد اٌز ٟرذهُ سئ١ظ فش٠ك
اٌزذل١ك ف ٟرفبهٍٚ ُٙاٌوًّ اٌّشزشن ِن
•
اٌدٙخ اٌخبػوخ ٌٍزذل١ك ِٓ اخً ػّبْ
فبهٍ١خ ٔلبَ اٌزذل١ك.
٠مذَ ِذ٠ش ٔلبَ اٌزذل١ك اٌ ٝسئ١ظ فش٠ك اٌزذل١ك ٚثسغت اٌسبخخ اٌ ٝرٌه اٌّوٍِٛبد اٌخبطخ االر١خ
أِ .سز٠ٛبد رمبس٠ش اٌزذل١ك ٠ ِٓٚمَٛ
•
ثزٛص٠وٙب.
ة .اٌّغبئً اٌز ٟرزوٍك ثغش٠خ ٚآِ
•
اٌّوٍِٛبد اٌّـٍٛثخ ف ٟهٍّ١خ اٌزذل١ك.
ج .اٌزشر١جبد اٌخبطخ ثظسخ ٚعمِخ
•
اٌّذلم.ٓ١
4
دِ .زـٍجبد اٌغفش ٚاٌٛطٛي ٌٍّٛالن
•
اٌجو١ذح.
ِٖ .زـٍجبد االِبْ ٚاٌسظٛي هٍٝ
•
اٌزف٠ٛغ.
عبثمخ.
رذل١ك
هٍّ١خ
ِزبثوخ
اخشاءاد
.ٚ
•
ص .اٌزٕغ١ك ِن أشـخ اٌزذل١ك االخشٜ
•
ف ٟزبٌخ اٌزذل١ك اٌّشزشن .
ذ٠ .دش ٞاالرفبق ث ٓ١اٌدٙبد اٌزٟ
ردش ٞهٍّ١بد رذل١ك ِشزشن لجً اٌجذء
•
5
ثوٍّ١خ اٌزذل١ك ٌزسذ٠ذ اٌّغؤ١ٌٚبد ٌىً
ؿشف.
 6-5-5إداسح ٔزبئح ٔلبَ اٌزذل١ك
٠مِ َٛذ٠ش ٔلبَ اٌزذل١ك ثبٌزأوذ ِٓ رٕف١ز االٔشـخ ا٢ر١خ :
أ .رمِ ُ١١ذ ٜرسم١دك ا٘دذاف ودً هٍّ١دخ
•
 1رذل١ك ِسذدح فٔ ٟلبَ اٌزذل١ك.
ةِ .شاخوخ ٚاهزّبد رمبس٠ش اٌزذل١ك فّ١دب
•
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٠زوٍك ثزٕف١ز ا٘ذاف ٔٚـبق اٌزذل١ك.
ج .اعدددددددزوشاع فبهٍ١دددددددخ االخدددددددشاءاد
اٌزظس١س١خ ٌّوبٌدخ ٔزبئح اٌزذل١ك.
د .رٛص٠ن رمبس٠ش اٌزدذل١ك هٍد ٝاالؿدشاف
•
اٌّوٕ١خ.
ٖ .رسذ٠ددددذ ػددددشٚسح ِزبثوددددخ ا ٞهٍّ١ددددخ
•
رذل١ك.
 7-5-5إداسح ٚزفق عدمد ٔلبَ اٌزذل١ك
٠مِ َٛذ٠ش ٔلبَ اٌزدذل١ك ثأٔشدبء عددمد
•
 1اٌزدذل١ك ٚاداسرٙدب ٚزفلٙدب ٚزفدق اٚساق
اٌوًّ ألثجبد رٕف١ز ٔلبَ اٌزذل١ك.
٠دددش ٞػددّبْ اِددٓ ٚعددش٠خ اٌّوٍِٛددبد
2
اٌّشرجـخ ثغدمد اٌزذل١ك .
اٌغدمد اٌخبطخ ثٕلبَ اٌزذل١ك رزؼّٓ ِب ٠أر:ٟ
أ .خـؾ ٚرمبس٠ش اٌزذل١ك.
•
ة .ا٘ذاف هٍّ١بد اٌزذل١ك.
•
3
جِ .خدددبؿش ٚفدددشص ٔلدددبَ اٌزدددذل١ك ِٚدددب
٠زوٍك ثٙب.
دِ .شاخوخ فبهٍ١خ ٔلبَ اٌزذل١ك.
رزؼّٓ اٌغدمد اٌخبطخ ثىً هٍّ١خ رذل١ك ِب ٠أر: ٟ
أ .خـؾ ٚرمبس٠ش اٌزذل١ك.
•
ة .ادٌخ ٔٚزبئح هٍّ١خ اٌزذل١ك.
•
 4ج .رمبس٠ش هذَ اٌّـبثمخ.
•
د .رمبس٠ش االخشاءاد اٌزظس١س١خ .
ِٖ .شاخوخ رمبس٠ش اٌّزبثوخ.
رغـ ٟاٌغدمد اٌخبطخ ثفش٠ك اٌزذل١ك ِب ٠أر:ٟ
أ .اٌىفبءح ٚرم ُ١١اداء اهؼبء فش٠ك
اٌزذل١ك.
5
ةِ .وب١٠ش اخز١بس فش٠ك اٌزذل١ك.
ج .ط١بٔخ ٚرسغ ٓ١وفبءح اهؼبء فش٠ك
اٌزذل١ك.
رٛػر رفبط ً١عدمد اٌزذل١ك ِذٜ
6
رسمك ا٘ذاف ٔلبَ اٌزذل١ك.
األٚصاْ
هذد اٌزىشاساد
إٌز١دخ
اٌٛعؾ اٌسغبثٟ
إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ
إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍفدٛح

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
6
33
198

5
23
115

3
4
2
12
6
48
4.90
%81.79
%18.21

1
2
2

2
2
4
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خذٚي ( )6لبئّخ فسض ِزـٍت ِشالجخ ٔلبَ اٌزذل١ك
ِغز ٜٛاٌزٛفش  ٚاٌزٛث١ك ثسغت ِزـٍجبد اٌّٛاطفخ ISO
ِ 6-5شالجخ ٔلبَ اٌزذل١ك
))19011:2018
ِـجك خضئ١بً
ِـجك وٍ١بً
غ١ش
اٌفمشاد
د
غ١ش
ِٛثك ِٛثك
غ١ش
ِٛثك
ِٛثك
ِـجك
خضئ١بً ِٛثك
وًٍٟ
ِٛثك
خضئ١بً
وٍ١بً
٠مِ َٛذ٠ش ٔلبَ اٌزذل١ك ثزم ُ١١االِٛس االر١خ :
أ .اٌّـبثمخ ثد ٓ١اٌددذاٚي اٌضِٕ١دخ ٚثدٓ١
•
رسم١ك ا٘ذاف ٔلبَ اٌزذل١ك.
ة .اداء سئدد١ظ ٚاهؼددبء فش٠ددك اٌزددذل١ك
•
ٚاٌخجشاء ٚاٌفٕ.ٓ١١
 1ج .لذسح اهؼبء فش٠ك اٌزذل١ك هٍ ٝرٕف١ز
•
خـخ اٌزذل١ك.
د .اٌزغز٠دددخ اٌوىغددد١خ ِدددٓ اإلداسح اٌوٍ١دددب
•
ٚاٌّذلمٚ ٓ١اٌخجشاء ٚاالؿشاف اٌّوٕ١خ.
ٖ .وفب٠دخ اٌّوٍِٛدبد اٌّٛثمدخ فد ٟهٍّ١ددخ
•
اٌزذل١ك ثأوٍّٙب.
رشزًّ هٍّ١خ روذٔ ً٠لبَ اٌزذل١ك هٕذ اٌسبخخ ألخشاء اٌزوذ ً٠هٍ ٝاٌزغ١١شاد االر١خ :
أٔ .زبئح اٌزذل١ك.
•
ةِ .غز ٜٛفبهٍ١خ ٔلبَ اإلداسح
•
ٔٚؼدٗ.
ج .فبهٍ١خ ٔلبَ اٌزذل١ك.
•
 2دٔ .ـبق هٍّ١خ اٌزذل١ك .
•
ٖٔ .لبَ إداسح اٌدٙخ اٌخبػوخ ٌٍزذل١ك.
•
 .ٚاٌّوب١٠ش ٚاٌّزـٍجبد اٌزٕل١ّ١خ
ٚاٌمبٔ١ٔٛخ اٌز ٟرٍزض ثٙب اٌّذ٠ش٠بد
•
اٌوبِخ.
صِ .زـٍجبد اٌدٙخ اٌخبػوخ ٌٍزذل١ك.
•
0
1
2
3
4
5
6
األٚصاْ
4
0
0
1
0
1
6
هذد اٌزىشاساد
0
0
0
3
0
5
36
إٌز١دخ
3.66
اٌٛعؾ اٌسغبثٟ
61.11
إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ
38.89
إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍفدٛح
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خذٚي ( )7لبئّخ فسض ِزـٍت ِشاخوخ ٚرـ٠ٛش ٔلبَ اٌزذل١ك
ِ 7-5شاخوخ ٚرـ٠ٛش ٔلبَ اٌزذل١ك
د
1
2

3

اٌفمشاد

ِغز ٜٛاٌزٛافش ٚاٌزٛث١ك ثسغت ِزـٍجبد اٌّٛاطفخ ISO
))19011:2018
ِـجك خضئ١بً
ِـجك وٍ١بً
غ١ش
غ١ش
ِٛثك ِٛثك
غ١ش
ِٛثك
ِٛثك
ِـجك
خضئ١بً ِٛثك
وًٍٟ
ِٛثك
خضئ١بً
وٍ١بً

٠مِ َٛذ٠ش اٌزذل١ك ثّشاخوخ ٔلبَ اٌزذل١ك
ٌزمِ ُ١١ذ ٜرسم١ك ا٘ذاف اٌجشٔبِح.
٠دش ٞاعزخذاَ ٔزبئح رمٔ ُ١١لبَ اٌزدذل١ك
•
وّذخمد ٌزـ٠ٛش ٚرسغ ٓ١اٌجشٔبِح.
٠ؼّٓ ِذ٠ش ٔلبَ اٌزذل١ك فِ ٟشاخوخ ٚرـ٠ٛش ٔلبَ اٌزذل١ك االِٛس ا٢ر١خ:
أ .اعزوشاع اٌزٕف١ز اٌشبًِ ٌٕلبَ
•
اٌزذل١ك.
ة .رسذ٠ذ ِدبالد ٚفشص اٌزـ٠ٛش
•
ٚاٌزسغٌٕ ٓ١لبَ اٌزذل١ك.
ج .رـج١ك اٌزغ١شاد اٌمصِخ هٍٔ ٝلبَ
•
اٌزذل١ك.
دِ .شاخوخ اٌزـٛس اٌّ ٟٕٙاٌّغزّش
•
ٌٍّذلم. ٓ١
ٖ .اثمى ٔزبئح ِشاخوخ ٔلبَ اٌزذل١ك اٌٝ
•
اإلداسح اٌوٍ١ب.
•

رشًّ ِشاخوخ ٔلبَ اٌزذل١ك اٌدٛأت ا٢ر١خ :
أٔ .زبئح ٚاردب٘بد ِشالجخ ٔلبَ اٌزذل١ك.
ةِ .ذ ٜاٌزٛافك ِن االخشاءاد ٚهٍّ١بد
ٔلبَ اٌزذل١ك ٚاٌّوٍِٛبد اٌّٛثمخ.
ج .االزز١بخبد ٚاٌزٛلوبد اٌّزـٛسح
ٌألؿشاف اٌّوٕ١خ.
د .عدمد ٔلبَ اٌزذل١ك.
4
ٖ .ؿشائك اٌزذل١ك اٌجذٍ٠خ ا ٚاٌدذ٠ذح.
 .ٚؿشائك رم ُ١١اٌّذلم ٓ١اٌجذٍ٠خ اٚ
اٌدذ٠ذح.
ص .فبهٍ١خ اخشاءاد ِوبٌدخ اٌّخبؿش
ٚاٌفشص اٌّشرجـخ ثٕلبَ اٌزذل١ك.
ذ .لؼب٠ب عش٠خ ٚآِ اٌّوٍِٛبد
اٌّزوٍمخ ثٕلبَ اٌزذل١ك.
األٚصاْ
هذد اٌزىشاساد
إٌز١دخ
اٌٛعؾ اٌسغبثٟ
إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ
إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍفدٛح

•
•
•
•
•
•
•
•
6
3
18

5
5
25

4
4
16

3
0
0
4.2
%70
%30

1
2
2

2
1
2
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Abstract:
The research aims to study the reliability of government institutions,
including the audit directors, which are one of the most important oversight
formations in the Ministry of Construction, Housing and Public Municipalities,
on which the responsibility for comprehensive auditing of all the Ministry's
(municipalities) formations falls on the Managing the Audit Program according
to the specification (ISO 19011: 2018) to improve the audit performance which
requires compliance with the application of the audit management system in
accordance with the standard Specification (ISO 19011: 2018), depending on the
methodology of the case study, and using of checklists, which were chosen
accordance to the terms Which the standard specification (ISO19011: 2018)
requires,
with doing interviewing's and reviewing documents and field
observations and then we have measured the extent of application and documents
by relying on data collection through field coexistence and conducting interviews
and viewing documents, and The Pareto chart was used by the researcher to
determine the requirements most influencing In the description field of the
international ISO19011: 2018) and the use of the chart to determine the most
important Ishikawa reasons that led to get gaps, The researcher has come to the
conclusion that the possibility of applying the standard (ISO19011: 2018) in part
in the researched model ((Directorate)) due to material and human factors
related to the lack of financial resources and human cognitive experience, which
requires more work to reach the results required to implement that standard.
The work in the directorate is strengthened according to international
principles and standards taking place in various organizations at the local,
regional and global levels which aims of ensuring sound auditing and thus
reducing deviation and diffraction cases according to a specific audit system, The
research depend on the latest version of the Specification Standard (ISO 19011),
With a study of the reality of work in the Ministry of Construction, Housing and
General Municipalities / Audit Directorate. This study is considered the first in
the directorate, as the nature of its work is the closest to the specification.
Paper type: research paper.
Keywords: ISO (19011: 2018), Managing the Audit Program .
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