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 اإلهداء

األكبر في إكمال دراستي  إلى من غرس بي حبَّ العلِم والتعلُّم، إلى من كان محفزي  
 الجامعية، إلى من أحنُّ وأشتاق إليو........  والدي العزيز رحمة هللا عليو.

إلى نبع العطاء والحب، إلى صاحبة الق لب الكبير والعطاء الال محدود، إلى مصدر سندي  
 وقوتي في ىذه الحياة....... والدتي الغالية.

ا سوياً وتشاركنا وتق اسمنا اللحظات والذكريات  إلى من أقوى بوجودي معيم، إلى من ترعرعن
 ........... أخواني وأخواتي..الجميلة ومصاعب الحياة

إلى شريكة حياتي ورفيقة دربي، إلى صديقتي  وسندي، إلى من سار معي في ىذا البحث  
 ........ زوجتي..خطوة بخطوة

ّي روح التف اؤل ويحفزني  إلى  ينبوع سعادتي وسر ابتسامتي في ىذه الحياة، إلى من يبعث ف
 للمضي قدماً لألمام، إلى من أتمنى أن أرى مشاريعيم في الماجستير....أوالدي
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 الذكر والتقدير
 

الحمُد هلل الذي وفَّقني ويسَّر لي السبيل إلتمام ىذا البحث، والصالة والسالم على سيدنا دمحم 
 عاء للعلم والمعرفة.وكافة اإلنبياء والرسل الذين ميدوا الطريق للبشرية جم

يطيب لي عرف انًا بالجميل أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل من وقف بجانبي خالل  
فترة إنجاز مشروعي ىذا، وأخص بالذكر الدكتور الميندس معن الحوراني  لما منحو لي من  

يم أو  وقت وجيد في اإلرشاد والتوجيو والدعم إلنجاز ىذا البحث، وعندما أجد صعوبة في ف
 فشكراً لك. ،تطبيق شيء في المشروع كان الدكتور معن المالذ والناصح والدليل لي

ماجستير  -وأتقدم بالشكر الجزيل ألعضاء الييئة التدريسية  في الجامعة االفتراضية السورية، 
 لما اكتسبتو منيم من العلم والمعرفة خالل فترة دراستي.  -التأىيل والتخصص في الجودة

م بباقة الشكر واالمتنان  لشركة البارودي لمستلزمات التغليف ممثلة بمدير الشركة  كما أتقد
الميندس نصوح البارودي لما قدَّمو من دعٍم وتشجيٍع إلتمام المشروع، والميندس أسامة  
كبريت، والميندس فؤاد بطال لتقديميما لي كل المعلومات الالزمة عن الشركة إلتمام ىذا  

 البحث. 
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 حثالب   ص  ممخ  
تيجؼ ىحه الجراسة إلى تػضيح دور التجقيق الجاخمي في زيادة كفاءة وفعالية نطاـ إدارة الجػدة. 
ولتحقيق ذلظ فقج تعَّ ؾياس تصػر البيانات لعجد مغ مؤشخات األداء خالؿ فتخة زمشية مقجاراىا خسذ 

جقيق الجاخمي عمييا واستخالص الشدعة ليا لسعخفة مجػ تأثيخ الت ،سشػات لمذخكة مػضع الجراسة
حيث أف التجقيق  ،إيجابًا أو سمبًا، وذلظ بعج مخور عذخ سشػات عمى تصبيقيا لشطاـ إدارة الجػدة

 الجاخمي فييا وصل لسخحمة عالية مغ الفعالية والشزج.
  أىسيا: عجيجة وقج تػصمت الجراسة إلى نتائج 
ػس عمى كفاءة وفعالية نطاـ إدارة إيجابي وممس ف التجقيق الجاخمي الفعاؿ والستػاصل لو أثخ  إ .1

 مؤشخات األداء لمذخكة مػضع الجراسة.بعس ويشعكذ ذلظ عمى التصػر اإليجابي في  ،الجػدة

رفع سػية  عمىISO 9109911091السػاصفة  وفقإرشادات التجقيق  لتشفيحأثخ إيجابي يػجج   .2
 .وكفاءة العسل داخل السشطسة

كذف نقاط  عمىISO 9109911091السػاصفة  وفقجقيق إرشادات التلتشفيح أثخ إيجابي يػجج  .3
 عمى ،ISO 9001:2015السػاصفة السصبق في الذخكة وفق الزعف في نطاـ إدارة الجػدة 

 لمتجقيق الخارجي. التػافقتحقيق 
إلى رفع جػدة السشتج وتعديد تصابق السشتج مع  دػأ بفعاليةالتجقيق الجاخمي نطاـ  تشفيح إف .4

 وتخؽيس التكاليف. دقػاصفات بذكل متسال

 :مغ أىع تػصيات البحث
لمسجققيغ لمؿياـ  كاؼ   التحزيخ الجيج لتشفيح أنذصة التجقيق مغ قبل السجققيغ، وتخريز وقت   .1

 .الذخكة بأنذصة التجقيق، واختيار مجققيغ داخمييغ مغ كافة أقداـ وفّعاليات
ة السشتطسة في عسميات التجقيق الحفاظ عمى كفاءة السجققيغ الجاخميغ وتحديشيا مغ خالؿ السذارك .2

عمى األخز ميارات التػاصل  مع التخكيد عمى  خ،الجاخمي ومغ خالؿ التصػيخ السيشي السدتس
 .وحزػرىع الجورات التجريبية ذات العالقة لتشسيتيا لجييع

تحجيج السخاشخ السخافقة لبخنامج التجقيق وتقييسيا مغ قبل السدؤوليغ عغ إدارة بخنامج التجقيق،  .3
 ذلظ لزساف تشفيح عسميات التجقيق وفقًا لسا ىػ مخصط ليا.و 

مؤشخات األداء األساسية،       فعالية نطاـ إدارة الجػدة، التجقيق الجاخمي،  الكمسات السفتاحية:
ISO 9001:2015 ،ISO 19011:2018. 
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Abstract  

The study aims to clarify the role of the internal audit in improving the 

efficiency and effectiveness of Quality Management System(QMS). To achieve 

this objective, data change for several key performance indicators has been 

measured for the period of five years for the company of the case study then 

concluded the trend of data to identify the extent of the effect for the internal 

audit positively or negatively on it, knowing the data is collected after ten years 

of applying QMS as the internal audit reached a high level of effectiveness and 

maturity. 

The study has reached many conclusions, the most important of which are: 

9. The effective and continued internal audit has positive and tangible impact 

on the efficiency and effectiveness of QMS, this has been reflected by 

positive development of some performance indicators for the company. 

1. There is a positive effect for the implementation of the guidance of ISO 

9109911091 in raising of the level and efficiency of the work in the 

company. 

3. There is a positive effect for the implementation of the guidance of ISO 

9109911091 in the detection of the weakness points in QMS which stipulated 

in ISO 100911091 and in achieving  the conformity for the external audit. 

4. The effective and efficient implementation of QMS and the internal audit 

led to increase the quality and enhance the conformity of the product with 

the specification in consistent basis and reduce the costs. 

The most important of the recommendations are: 

9. Properly preparing to conduct audit activities from auditors, and 

allocating sufficient time to them for  the audit activities, and selecting 

auditors from all departments and units. 

1. Maintaining and improving auditors' competence through regular 

participation in management system audits and continual professional 

development, focusing to communication skills in particular and 

attending related workshops to improve such skillss. 

3. Identifying and evaluating the risks for the audit programmes by the 

persons managing those programmes to ensure that audits are conducted 

according to its schedules. 

Key Words: Effectiveness of Qualtiy Management System, internal audit, 

key performance indicators, ISO 100911095, ISO 9109911091. 
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مة  1.1  :Introductionالسقد  

ي ضلِّ البيئة التشافدية الذجيجة في عالع األعساؿ أصبح تصبيق السشطسات ألنطسة إدارة الجػدة ف
وتحقيق االستسخارية والجيسػمة  أفزل،أمخًا ال مفخَّ مشو؛ مغ أجل تمبية متصمبات الدبائغ بذكل  

وأف  السصبقة، والتحديغ السدتسخ، وال بج لمسشطسة أيزًا أف تؤكج عمى فعالية وكفاءة أنطسة اإلدارة
 . تقػـ بالحفاظ عمييا وتحجيثيا

"يعج التجقيق الجاخمي وسيمَة اإلدارة العميا في السشطسة لمتأكج مغ أفَّ نطاـ إدارة الجػدة فييا مشفح  
(، حيث إنيا مرجر 2013بالذكل الحؼ يؤدؼ إلى تحقيق أىجاؼ السشطسة بفعالية وكفاءة" )عمي، 

بالسرجاؾية والجػدة، والتي تقػـ عمى أساسيا عسمية اتخاذ القخار،  لمسعمػمات والبيانات التي تتسيد
لحلظ فإفَّ السعخفة واالستخجاـ الفعاؿ لمتجقيق الجاخمي بكل تفاصيمو وإجخاءاتو وكفاءة السجققيغ تؤدؼ 
إلى ضساف حيػية أنطسة اإلدارة السصبقة وتحديشيا بذكل  مدتسخ، ومغ خالليا تتسكَّغ اإلدارة العميا 

لسشطسة مغ ضساف تشفيح سياساتيا وخصصيا وتحقيق أىجافيا بفاعمية وكفاءة مغ جية، والبحث في ا
." تؤكج مختمف أنطسة الجػدة عمى أىسية عغ فخص التحديغ في أنطسة جػدتيا مغ جية أخخػ 

التجقيق كأداة ىامة لإلدارة في مخاؾبة تصبيق معاييخ الجػدة والتأكج مغ فاعميتيا، كسا يمعب التجقيق 
دورًا أساسيًا كأحج فعاليات تقجيخ مجػ فاعمية الشطاـ السصبق في تحقيق متصمبات السدتفيجيغ 

 (.2012، مخكد ضساف الجػدةوتصبيق السعاييخ السختمفة." )

   لقج جاءت فكخة ىحه الجراسة لتبحث في دور التجقيق الجاخمي وفق السػاصفة الؿياسية الجولية
ISO 19011:2018  إدارة الجػدة في فعالية نطاـISO 9001:2015  وتػضيح أثخه بسا يحقق

إتقاف العسل وجػدة األداء وكفاءتو، وبالتالي بياف الفػائج السمسػسة التي حرمت عمييا السشطسات 
 . مغ تشفيحىا لمتجقيق الجاخمي

 :Research Problem البحثمذكمة   2.1
     سصابقة لشطاـ إدارة الجػدةعمى الخغع مغ إدراؾ السشطسات ألىسية الحرػؿ عمى شيادة ال

ISO 9001:2015  إال أف مذكمة البحث تشبع مغ عجـ وجػد وعي كاؼ  لجػ ىحه السشطسات
والسػضفيغ العامميغ لجييا بأىسية التجقيق الجاخمي وأثخه السمسػس في رفع سػية وكفاءة نطاـ إدارة 

وتشفيحىا  الجاخمي،اءات التجقيق الجػدة، األمخ الحؼ يؤدؼ إلى تسمسل السشطسات ومػضفييا مغ إجخ 
وعجـ الحخص عمى تشفيحىا بالذكل السشيجي الدميع الحؼ يحقق الغخض مشو. لحا  شكمي،بذكل 

 :يشبثق مغ السذكمة الخاصة بالبحث األسئمة التالية
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              شطاـ إدارة الجػدة السصابقة لىل تجرؾ السشطسات الحاصمة عمى شيادة  .1
ISO 100911095 التجقيق الجاخمي ليا وفق السػاصفة  أىسيةISO 9109911091؟ 

 ؟ ىل يطيخ بػضػح تأثيخ التجقيق الجاخمي عمى فعالية نطاـ إدارة الجػدة  .2

 ة العسل في السشطسة؟ءىل  يطيخ بػضػح تأثيخ التجقيق الجاخمي عمى رفع سػية وكفا .3

,ISO 100911091ما دور التجقيق الجاخمي في كذف نقاط الزعف لشطاـ إدارة الجػدة  .4

 ؟لمتجقيق الخارجي التػافقوما دور التجقيق الجاخمي في تحقيق 

 :Research Significanceالبحث  هسية  أ 3.1
 :ؼيسا يميىسية البحث أ تكسغ 

وىػ التجقيق الجاخمي لشطاـ  ISO 100911095التصخؽ إلى أحج أىع متصمبات السػاصفة  .1
 .ISO 9109911091وفق السػاصفة  إدارة الجػدة

الجػدة،  إدارة مة األبحاث والسذاريع العمسية الستعمقة بسفيػـ التجقيق الجاخمي ألنطسةق .2
 وبالتالي إغشاء الجراسات الخاصة بيحا السجاؿ.

إضيار الفػائج التي يسكغ أف تجشييا السشطسات مغ التصبيق الفعاؿ لمتجقيق الجاخمي ألنطسة  .3
 الجػدة. إدارة

لية وكفاءة نطاـ إدارة الجػدة السصبق وذلظ مغ خالؿ تػضيح أثخ التجقيق الجاخمي في فعا .4
 دراسة حالة عسمية.

 :Research Objectiveالبحث  هداف  أ 4.1
 ىجاؼ التالية:تحقيق األ إلى ىحا البحث دعىي 

لمسشطسات وذلظ ISO 9109911091السػاصفة وفق إضيار أىسية التجقيق الجاخمي  .1
 .ISO 100911095الجػدة شطاـ إدارة السصابقة لالحاصمة عمى شيادة 

 إبخاز مجػ تأثيخ التجقيق الجاخمي عمى فعالية نطاـ إدارة الجػدة. .2
 تبياف أثخ التجقيق الجاخمي في رفع سػية وكفاءة العسل في السشطسة. .3
 الجػدةتػضيح دور التجقيق الجاخمي في كذف نقاط الزعف في تصبيق نطاـ إدارة  .4

ISO 100911091 غالقيا وعجـ بخوزىا في عسميات مسا يؤدؼ إلى إ  ،وترحيحيا
 التجقيق الخارجي.

 :Research Hypotheses البحث ضيات  فر  5.1
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  الفرضية االولى:
بذكل  ISO 9001:2015تجرؾ السشطسات الحاصمة عمى شيادة السصابقة نطاـ إدارة الجػدة 

واضح   ، ولكشيا ال تعي بذكل  ISO 19011:2018مقبػؿ أىسية التجقيق الجاخمي وفق السػاصفة 
 .الفػائج الشاتجة مغ التجقيق الجاخمي

  :الثانيةالفرضية 
عمى ISO 9109911091السػاصفة الؿياسية  وفقإرشادات التجقيق  تشفيحإيجابي في أثخ  ىشاؾ 

 .ISO 100911095السػاصفة الؿياسية  وفقكفاءة وفعالية نطاـ إدارة الجػدة 

  :الثالثةالفرضية 
 عمىISO 9109911091السػاصفة الؿياسية  وفقإرشادات التجقيق  تشفيحإيجابي في أثخ  ىشاؾ 

 .رفع سػية وكفاءة العسل داخل السشطسة

  :الرابعةالفرضية 
 عمى ISO 9109911091السػاصفة الؿياسية  وفقإرشادات التجقيق  تشفيحإيجابي في أثخ  ىشاؾ 

، ISO 100911095ية في نطاـ إدارة الجػدة الػارد في السػاصفة الؿياس نقاط الزعفكذف 
 لمتجقيق الخارجي. التػافقتحقيق  وعمى

 :Research Variable البحث غيرات  مت 6.1
 البحث يحتػؼ عمى متغيخيغ رئيديغ ىسا:فإفَّ في ضػء مذكمة البحث 

 

 ISO 9109911091التجقيق الجاخمي وفق السػاصفة  تشفيحالستغير السدتقل:  ( أ
 ISO 100911095إدارة الجػدة السصبق وفق السػاصفة  فعالية وكفاءة نطاـ: التابعلستغير ا  ( ب

 :Research Limitation البحث دات  محد 7.1
البارودؼ لسدتمدمات  شخكةتع إجخاء الجانب العسمي مغ البحث عمى  السكانية: الحدود .1

التغميف في حسز، وىي إحجػ السرانع الكبيخة في سػرية الستخررة بترشيع العبػات 
 .السعجنية والدجاداتية واألغصية البالستيك

البارودؼ تع أخحىا في  ذخكةسيتع تحميل بعس عيشات لسؤشخات األداء ل الحدود الزمانية: .2
حرمت  الحؼىػ العاـ  2006، مع مالحطة أف عاـ 2019إلى  2015الفتخة الدمشية مغ 

 شطاـ إدارة الجػدة ألوؿ مخة.ل سصابقةالالبارودؼ عمى شيادة  شخكةؼيو 
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 :Research Methodology لبحثا جية  مشه 8.1

انصالقًا مغ شبيعة البحث، فإفَّ ىحا البحث يعتسج عمى السشيج الػصفي التحميمي كػنو يجرس 
ويعبخ عشيا كسيًا وكيؽيًا، وال يقف فقط عشج مجخَّد الػصف  الػاقع،السذكمة كسا وججت عمى أرض 

ادىا السختمفة مغ أجل تفديخىا واكتذاؼ العالقات بيغ أبع السذكمة،وإنسا يتجاوزه إلى تحميل 
والػصػؿ إلى استشتاجات  عامة ُتديع في حلِّ مذكمة البحث. سيتع جسع البيانات باالعتساد عمى 

والكتب والسخاجع والجراسات الدابقة التي ليا عالقة  الستخررة،السػاصفات الؿياسية الجولية 
لجػ الذخكة مػضػع الجراسة )شخكة  باإلضافة إلى الػثائق والدجالت السػجػدة بالبحث،مباشخًة 

 البارودؼ لسدتمدمات التغميف(.
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 :ISO سالسشعسة الدولية لمتقيي 1.2
متقييذ السشطسة الجولية ل ((International Organization for standardization والتي

تأسدت عاـ  ،وغيخ ربحيةحكػمية  ىي مشطسة دولية مدتقمة غيخ ((ISO تعخؼ اخترارًا باسع
وبحدب تعخيف السشطسة لشفديا ىيئة معاييخ وششية،  164تزع  ،سػيدخامقخىا في و  ،1947

 (.ISO,1091)" اييخ الػششية مع عزػ واحج لكل دولةلييئات السعشبكًة عالسيًة  نحغ نذكل"
السشطسة تقػـ بإصجار  إفتيتع ىحه السشطسة بتػحيج السػاصفات والسقاييذ في العالع، حيث 

الؿياسية لمسشتجات التي يتع اعتسادىا في مختمف أنحاء العالع وفي مختمف السجاالت  السػاصفات
إصجارىا تعَّ . بمغ عجد السػاصفات الؿياسية التي (2010الرشاعية والتجارية والخجمية" )حسػد،

مػاصفة، كسا بمغ عجد المجاف الفشية والفخعية التي تعشى  23224حتى تاريخ إعجاد ىحا السذخوع 
 لجشة. 785بتصػيخ السػاصفات 

 مشيا: عجيجة تيجؼ السشطسة الجولية لمتقييذ إلى أمػر
 سجاالتتصػيُخ مجسػعة  مذتخكة مغ السقاييذ في مختمف ال. 
  تدييُل عسمية التبادؿ الجولي لمدمع والخجمات، وتذجيُع التعاوف في مجاؿ التشسية

 .والتكشػلػجيا واالقتراد وتصػيخه
  والسسارسات اإلدارية الجيجة ،والسعخفة التكشػلػجية ،والحمػؿ الخالقة،مذاركُة األفكار. 

 :ISO 9000 نعام إدارة الجؽدة 2.2
 :تهااز ومي ISO 9000عائمة  1.2.2

ـُ إدارة الجػدة الستسثل في عائمة  واحجًا مغ أىع السػاصفات الؿياسية التي  ISO 9000يعجُّ نطا
ؿ مخة عاـ  ثع تػالت اإلصجارات في   1987أنذأتيا السشطسة الجولية لمتقييذ، وقج صجرت أوَّ

  .2015حتى  الػصػؿ إلى اإلصجار الخامذ في عاـ  2008، 2000، 1994األعػاـ 
 :مغ ثالث أقداـ رئيدية ISO 1000 عائمةتتألف 
 ISO 9000 األساسيات والسرصمحات: وتحتػؼ عمى السرصمحات  –نطاـ إدارة الجػدة

 .التعخيفات الخاصة التي تدتخجـ في الجػدةالسفاـيع و و 
 ISO 1009 لتحقيق تحؿيقيا  الػاجبالستصمبات: تزع الستصمبات  -نطاـ إدارة الجػدة

 شطاـ إدارة الجػدةالسصابقة ل مشح شيادةعمى أساسيا  ي مػاصفة يتعوىنطاـ إدارة الجػدة، 
 .لمسشطسة

 ISO 1004 وىي عبارة عغ إرشادات  وتػجييات   :إرشادات لتحقيق الشجاح السدتجاـ
 .ISO 9001لتحقيق تصبيق فعاؿ وكفء وتحديغ أداء 
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تحديغ جػدة السشتجات  ىػISO 9000عائمة اليجؼ األساسي لوفقًا لمسشطسة الجولية لمتقييذ فإف 
كشطاـ  ISO 1000ال بج مغ التأكيج عمى عجـ الخمط بيغ و وتمبية متصمبات الدبائغ، " ،والخجمات

إلدارة الجػدة وبيغ السػاصفات الفشية لمسشتجات، فالشطاـ ليذ بجياًل عغ السػاصفات الفشية لمدمع 
مغ خالؿ نطاـ جػدة يتصابق  والخجمات، ولكشو نطاـ يزسغ تأكيج أف إنتاج الدمع والخجمات يتع

 (2009وآخخوف،  )الصائيمع مػاصفات ومتصمبات محجدة." 
 وغيخعامة  والتي ساعجت عمى انتذارىا وقبػليا عالسيًا أنيا ISO 1000مغ أىع ميدات 

، فيي ترمح لمتصبيق عمى جسيع السشطسات والذخكات بغس الشطخ عغ شبيعة نذاشيا ةمخرر
ىي مػاصفات عامة يسكغ استخجاميا مغ قبل أؼ  ISO 1000ة وحجسيا. "إف مػاصفات عائم

مؤسدة سػاء كانت كبيخة أـ صغيخة، إنتاجية أـ خجماتية، ولكي تحافع ىحه السػاصفات عمى 
الربغة العامة التي تسيدىا فإنيا تتجشب فخض أؼ شخؽ أو أساليب لتمبية الستصمبات أو اإلرشادات 

 (2014، )حدػنة الػاردة فييا."

 :ISO 9000فؽائد تطبيق نعام إدارة الجؽدة  2.2.2

 يمي: وجية نطخ الجيات التي تدتفيج مشو كسايسكغ تحجيج فػائج تصبيق نطاـ إدارة الجػدة مغ 

 لزبائؼ:ا ( أ

  مشزبصة إداريًا وتخكد  مشطسةمغ خالؿ تعامميع مع  السشطسةزيادة الثقة والتعاوف مع
 عمى تمبية متصمبات زبائشيا.

  عمى مدتػػ الجػدة الحؼ يخيجونو ورفع مدتػػ  ، والحرػؿبائغانخفاض شكاوػ الد
 .السشطسةرضاىع عغ 

 في السشعسة: ن ؽالعامم ( ب

  فيع العامميغ لسدؤولياتيع وصالحيتيع بذكل واضح، وتحديغ عسميات االتراؿ
 الجاخمية بيغ مختمف اإلدارات واألقداـ.

  تػػ رضاىع عغ العسل.ورفع مد ،لجييعوزيادة الحافد لمعامميغ رفع الخوح السعشػية 

 السشعسة: ( ت

  تخؽيس التكاليف. ياليجر وبالتالوتخؽيس  السصابقة،تخؽيس ندبة السشتجات غيخ 
 ججدوالتعاقج مع زبائغ  ،الحفاظ عمى الدبائغ الحالييغ بدبب تمبية متصمباتيع بذكل مدتسخ ،

 وزيادة السبيعات بسا يشعكذ عمى زيادة أرباح السشطسة. ،ورفع الحرة الدػؾية
 والقجرة بذكل أكبخ عمى دخػؿ أسػاؽ عالسية ججيجة. ،زيادة السيدة التشافدية لمسشطسة 
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 :ISO 9003:2033التدقيق الداخمي لشعام إدارة الجؽدة وفقًا لمسؽاصفة متطمبات  2.3.2

ت السػاصفة  ( عمى أنَّو "يجب عمى السشطسة الؿياـ 1-2-9وفق البشج )  ISO 9001:2015نرَّ
 الجػدة عمى فتخات مخصصة لتقجيع معمػمات ؼيسا إذا كاف نطاـ  بالتجقيق الجاخمي

 مع  تصابقم ( أ
 متصمبات السشطسة نفديا لشطاـ إدارة الجػدة الخاصة بيا. 
 السػاصفة الؿياسية ىحه متصمبات. 

  (ISO 100911095)" ويتع الحفاظ عميو.مصبق بفعالية   ( ب
ت السػاصفة وفق البشج )  أف:مى السشطسة ( عمى أنَّو "يجب ع2-2-9كسا نرَّ

تكخارية وشخيقة ومدؤولية متزسشًة  تخصط وتشذئ وتشفح وتحافع عمى بخنامج التجقيق ( أ
ومتصمبات التخصيط والتقاريخ لبخنامج التجقيق، آخحة بعيغ االعتبار العسميات السعشية 

 والتغيخات السؤثخة عمى السشطسة وتقاريخ التجؾيقات الدابقة.
 ل عسمية تجقيق.تحجيج معاييخ ومجاؿ التجقيق لك ( ب
 وتشفيح التجقيق مع التأكيج عمى مػضػعية ونداىة التجقيق. ،اختيار السجققيغ ( ت
 .السعشية لإلدارةتزسغ أف نتائج التجقيق قج رفعت  ( ث
 تتخح الترحيحات واألفعاؿ الترحيحية الالزمة بجوف أؼ تأخيخ ال مبخر لو. ( ج
          ائج التجقيق."  تحتفع بسعمػمات مػثقة كجليل عمى تشفيح بخنامج التجقيق ونت ( ح

(ISO 9001,2015 )  

 :والسؽاصفات القياسية الخاصة بهلتدقيق ا مفهؽم تطؽر 3.2
 :لسحة تاريخية عؼ التدقيق 1.3.2

تدتسج ميشة التجقيق نذأتيا مغ حاجة اإلنداف إلى التحقق مغ صحة البيانات السحاسبية التي "
(، فسغ 2018بقة تمظ البيانات لمػاقع" )الالذقاني، يعتسج عمييا في اتخاذ قخارتو، والتأكج مغ مصا

السالحع أفَّ مفيػـ التجقيق اقترخ مشح نذػئو عمى التجقيق السالي والسحاسبي وذلظ نتيجَة 
الحاجة الساسة والزخورية إليجاد نطاـ لمخقابة عمى األعساؿ التي يسارسيا السحاسبػف الحيغ 

 .عمى صحة العسمياتيقػمػف بتدجيل العسميات الشقجية والػقػؼ 
حيث تجؿُّ الػثائق التاريخية عمى  الحكػمات،إفَّ الحاجة إلى التجقيق السالي قج ضيخت أواًل لجػ  

 .أف السسالظ القجيسة في مرَخ واليػناف كانت تدتخجـ السجققيغ لمتأكج مغ صحة الحدابات العامة
مع زيادة و  ،يا في إيصاليافيشدضيخت أوؿ مشطسة ميشية في ميجاف التجقيق في  1581في عاـ و 

لبخيصانيا فزل  وكاف ،ةقامت الجوؿ األخخػ إلى تشطيع ىحه السيش أفالحاجة ليحه السيشة ما لبث 
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ثع في  ومغ ،1854عاـ القانػنييغ جسعية السحاسبيغ أنذأت  عشجماالدبق في تشطيع ىحه السيشة 
أما في الذخؽ ، 1896عاـ  انياوألس ،1882والػاليات الستحجة األمخيكية عاـ  ،1881فخندا عاـ 

عشجما أنذأت جسعية السحاسبيغ والسخاجعيغ السرخية العخبي فكاف لسرخ فزل الدبق في ىحا 
 .1958سػريا صجر القانػف السشطع لمسيشة عاـ  وفي ،1953عاـ 

 إفَّ مفيػـ التجقيق تاريخيًا ارتبط بالخقابة السالية السحاسبية عمى األعساؿ السالية، وفي مشترف
القخف الساضي اتَّدع مفيـػ التجقيق ليأخح دورًا أكبخ مغ الشاحية االستذارية والػقائية وتقميل 

وذلظ نتيجَة أزمة الكداد العالسية وكثخة أعساؿ االحتياؿ،  ،السخاشخ ضسغ مفيػـ التجقيق السالي
ف الساضي أما مفيػـ التجقيق عمى األنطسة والدياسات وتعميسات العسل فقج ضيخ في نياية القخ 

الستعمق  1987ألوؿ مخة عاـ   ISO 9000وذلظ مع صجور عائمة السػاصفات الؿياسية الجولية 
، 1990بأنطسة إدارة الجػدة ومغ ثع صجور السػاصفات الخاصة بالتجقيق بعج ذلظ في عاـ 

حيث تبمػرت السفاـيع والتعخيفات الحجيثة لسرصمحات التجقيق والتجقيق الجاخمي وغيخىا مغ 
 .رصمحات األخخػ السختبصة بياالس

 :تطؽر السؽاصفات القياسية الخاصة بالتدقيق 2.3.2

ؿ مػاصفة  خاصة بالتجقيق عمى أنطسة الجػدة عغ السشطسة العالسية لمتقييذ عاـ  صجرت أوَّ
 :بجدئيا األوؿ وذلظ كسا يمي 1990

ISO 90099-919110 ،لث مشيا كسا يميالثاني والثاالجدأيغ وفي العاـ التالي صجر  التجقيق:  
ISO 90099-119119تأىيل مجققي أنطسة إدارة الجػدة معاييخ. 
ISO 90099-319119بخنامج التجقيق إداسح. 

 :صجرت السػاصفات الثالث الخاصة بالتجقيق عمى أنطسة البيئة 1996في عاـ و 
 ISO 9409019116 مبادغ عامة –التجقيق البيئي  إرشادات. 
 ISO 9409919116 تجقيق أنطسة إدارة البيئة. - إجخاءات التجقيق – التجقيق البيئي اتإرشاد 

ISO 9409119116 معاييخ تأىيل مجققي البيئة. – التجقيق البيئي إرشادات 
إفَّ كثخة السػاصفات الستعمقة بالتجقيق وارتباَشيا بأنطسة معيشة مثل نطاـ إدارة الجػدة أو نطاـ إدارة 

ِت والرعػبة لجػ السشطسات والعامميغ عمى حجّ  سػاء، األمخ الحؼ دفع البيئة خمق نػعًا مغ التذتُّ 
السشطسة العالسية لمتقييذ في سعييا نحػ التػحيج والتبديط والتشسيط إلى استبجاؿ مػاصفة  واحجة 

وذلظ لسفيػـ التجقيق الجاخمي والتجقيق   الدابقة،بالسػاصفات الدتة  ISO 19011:2002وىي 
خؼ الثاني(، أما ؼيسا يتعمق بتجقيق الذيادة )تجقيق الصخؼ الثالث( فقج الخارجي )تجقيق الص

 .ISO 17021:2006صجرت السػاصفة 
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 :أنؽاع التدقيق 4.2
 إلى:ُيقَدع التجقيق مغ حيث القائُع بعسمية التجقيق 

أو  ،ىػ الحؼ يشفح مغ قبل السشطسة نفدياالصخؼ األوؿ(:  )تجقيقالتجقيق الجاخمي  (1
متأكج مغ فعالية نطاـ اإلدارة ولتحديشو، وىػ يذكل الترخيح الحاتي مغ وذلظ ل ،لرالحيا

 قبل السشطسة عغ تحؿيقيا لمسصابقة.
قػـ بو جيات ميتسة ت الصخؼ الثاني(: ىػ التجقيق الحؼ تجقيق)الخارجي التجقيق  (2

، وذلظ بيجؼ تقييع مػردييا ومجػ مثل زبائغ السشطسة أو مغ يشػب عشيع، بالسشطسة
 جرتيع عمى تقجيع مشتجات تشاسبيع.كفاءتيع وق

عغ  ىػ تجقيق مغ قبل شخؼ مدتقل تساماً  تجقيق الصخؼ الثالث(:)التجقيق الخارجي  (3
السشطسة ومػردييا وزبائشيا، وذلظ بيجؼ تحجيج مجػ مصابقة الشطاـ السصبق في السشطسة 

 .اإلدارةلشطاـ لمستصمبات السحجدة في السػاصفة بيجؼ تدجيميا ومشحيا شيادة السصابقة 

 مجاالت التجقيق أو الغاية مشو إلى:ُيقَدع التجقيق وفَق 

وييجؼ إلى تجقيق عسمية معيشة مغ بجايتيا إلى نيايتيا؛ الذاقػلي(:  )التجقيق تجقيق العسمية (1
وذلظ بيجؼ تحجيج ؼيسا إذا كانت مجخالت ومخخجات وأنذصة العسمية مصابقًة لمتختيبات 

 .السخصط لياواألىجاؼ 
وييجؼ إلى تحجيج مجػ االلتداـ بتصبيق إجخاء  معيَّغ في األفقي(:  )التجقيق جخاءتجقيق اإل (2

 السخاشخ(. إدارة اجخاءضبط الدجالت و إجخاء ضبط الػثائق و  )مثل السشطسة
وىػ التجقيق الحؼ مغ خاللو يتعُّ تحجيج ؼيسا إذا كانت السػاصفات السشتج أو الخجمة: تجقيق  (3

 .الستصمبات السحجدة السسيدة لسشتج أو خجمة تمبي
جل التأكج مغ تصبيق أمغ  لكل مكػنات نطاـ اإلدارةىػ تجقيق شامل  تجقيق الشطاـ: (4

 .الستصمبات في نطاـ اإلدارة
تجاه السؤسدات عمى االلتدامات القانػنية أو أؼ التدامات أخخػ ىػ التجقيق  تجقيق االلتداـ: (5

  أؼ جيات أخخػ غيخ حكػمية.الحكػمية والتذخيعية و 

 التجقيق إلى: فيح تشالتجقيق وفق استخاتيجية قَدع يُ 
ٍ"اىتذقُقاىزٌوهىاىتذقُقاىَىحذ1 (1 ٍَ إداسحأوأمثشفٍَْفَّزعيًاىدهخاىتٍتطجقّظب

 (ISO9109911091)آُواحذ."
َْفَّزعيًخهخواحذحٍذققعيُهبٍِقجوٍْظَتٍَ"اىتذقُقاىزٌوهىاىتذقُقاىَشتشك1 (2

 (ISO9109911091)ش."تذقُقأوأمث
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 :بالتدقيق الداخمي نعام إدارة الجؽدة ارتباط 5.2
لجدء الخئيدي مغ نطاـ إدارة الجػدة الحؼ يعتبخ العسػد الفقخؼ لمشطاـ وبو يتع ا"التجقيق الجاخمي ىػ 

نطاـ إدارة الجػدة لجييا وتقييع مجػ استفادتيا مغ  تشفيحتقييع مجػ نجاح أو فذل السؤسدة في 
 .(2016، )بػكمبة الشطاـ"

ذاتي لتحجيج مػاضع القػة والزعف في نطاـ إدارة الجػدة. وىػ ال يشفح تقييع  التجقيق الجاخمي ىػ "
بيجؼ العثػر عمى أخصاء أو إلقاء المػـ عمى األشخاص أو تقري السذكالت، حيث تػجج 

 (2019، )الحػراني ."أساليب أخخػ يسكغ استخجاميا ليحه الغاية
يدي مغ التجقيق الجاخمي ىػ "التأكج مغ أف نطاـ إدارة الجػدة يعسل بفعالية وكفاءة الخئ اليجؼإف 

 ISO 9001:2015مجخل إلى السػاصفة الؿياسية الجولية ،SGS)بسا يتػافق مع معاييخ الشطاـ" 
 خمي(اوالتجقيق الج

 بيغ التجقيق الجاخمي ونطاـ إدارة الجػدة بالشقاط التالية: التخابطيسكغ تػضيح 

 نو مغ الػاجب عمى إ التجقيق الجاخمي ىػ متصمب رئيدي لشطاـ إدارة الجػدة، حيث إف
 السشطسة الؿياـ بتجقيق داخمي بذكل دورؼ عمى نطاـ إدارة الجػدة لجييا.

  إف التجقيق الجاخمي يشتج عشو تقاريخ تقجـ لإلدارة العميا، وتمظ التقاريخ تعصي صػرة مفرمة
مع نطاـ إدارة الجػدة وحاالت عجـ السصابقة والفجػات في  لإلدارة العميا عغ مجػ التصابق

 مجػ فعالية وكفاءة نطاـ إدارة الجػدة.ُتبيغ تصبيق الشطاـ، كسا 

  يعجُّ التجقيق الجاخمي خطَّ الجفاع األوؿ لمسشطسة الحؼ ُيسكِّشيا مغ اكتذاؼ حاالت عجـ
عغ شخيق التجقيق السصابقة والعسل عمى ترحيحيا قبل أف يتع اكتذاؼ تمظ الحاالت 

أو الجيات السانحة لمذيادة، وبالتالي فإف التجقيق  الدبػف،سػاء عغ شخيق  الخارجي،
وما  السانحة،الجاخمي ُيجشِّب السشطسة الطيػر بذكل ضعيف أماـ الدبػف أو الجيات 

يتختب عميو مغ إيقاؼ أو تعميق التعاقجات مع الدبػف أو سحب الذيادة مغ قبل الجيات 
 .السانحة

ومغ ىشا ندتخمز أف التجقيق الجاخمي مختبط ارتباشا وثيقًا بشطاـ إدارة الجػدة والعالقة بيشيسا 
  .شخدية، فديادة فعالية وكفاءة التجقيق الجاخمي يؤدؼ إلى زيادة فعالية وكفاءة نطاـ إدارة الجػدة
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 :ISO 39033السؽاصفة القياسية  6.2
عصي إرشادات ؼيسا يتعمق بالتجقيق الجاخمي والتجقيق ىي السػاصفة التي ت ISO 91099السػاصفة 
متصمبات، عمى أؼ تشزُّ ىحه السػاصفة ال  وجو الخرػص، ىالثاني( عمالصخؼ  )تجقيقالخارجي 

 إدارة بخنامج التجقيق وتخصيط وتشفيح التجقيق وتقييع السجققيغ.ؼيسا يتعمق بتعصي إرشادات  ولكغ
 :سا يميكليا ثالث إصجارات حتى اآلف  صجر لقج

 أو نطع  /إرشادات لتجقيق نطع إدارة الجػدة و بعشػاف 2002في عاـ  اإلصجار األوؿ
 .اإلدارة البيئة

  إرشادات لتجقيق نطع اإلدارة، حيث تع التػسع في  بعشػاف 2011اإلصجار الثاني عاـ
ولع تقترخ فقط عمى نطاـ إدارة الجػدة ونطاـ  ،ليذسل كل أنطسة اإلدارة السػاصفةمجاؿ 

 كسا كاف عميو الحاؿ في اإلصجار األوؿ. إدارة البيئة
  عمى العشػاف نفدو في اإلصجار الثاني.الحؼ حافع  2018في عاـ اإلصجار الثالث 

 ة، خالؿ اإلصجارات الثالث ISO 19011لقج تع تحجيث وتصػيخ العجيج مغ السفاـيع في السػاصفة 
تحقيق االندجاـ مع باقي السػاصفات األخخػ التصػر الحاصل في مسارسة التجقيق ولوذلظ لسػاكبة 

شيج السبشي عمى سولتبشي السفاـيع الججيجة الستعمقة باألنطسة والجػدة والسذاريع مثل مفيػـ ال
 خ.السخاش

وفق  ةبإصجاراتيا الثالث ISO 19011تػضيح أىع التصػرات التي حجثت في السػاصفة  يسكغ
 الججوؿ التالي الحؼ قاـ الباحث بإعجاده.
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 (مغ إعجاد الباحث) في إصجاراتيا الثالث ISO 91099التحجيثات عمى السػاصفة  –( 21-ججوؿ )ال

 اإلصدار الثالث اإلصدار الثاني اإلصدار األول البشد /لسعيارا

الذكل العاـ 
 لمسػاصفة

ىي بشػد رئيدية  ةتألفت السػاصفة مغ سبع
)السجاؿ، السخاجع الؿياسية، السرصمحات 

بادغ التجقيق، إدارة بخنامج التجقيق، والتعاريف، م
 أنذصة التجقيق، كفاءة وتقييع السجققيغ(

تعجيل البشج وتعَّ بشػد،  ةبقيت السػاصفة مؤلفة مغ سبع
 .التجقيق( تشفيحليربح ) )أنذصة التجقيق( الدادس

تعجيل وتعَّ بشػد،  ةبقيت السػاصفة مؤلفة مغ سبع
لؿياـ اليربح ) )تشفيح بالتجقيق( البشج الدادس

 .(بالتجقيق

مالحق 
 السػاصفة

 :ممحقيغ ىسا وجػد مالحق جال يػج
وأمثمة تػضيحية لمسعخفة  )إرشادات Aالسمحق 

وذلظ لعجد مغ  (والسيارات الخاصة بتجريب السجققيغ
 أنطسة اإلدارة مثل نطاـ إدارة الجػدة أو غيخه.

الؿياـ إضاؼية لمسجققيغ لتخصيط و  )إرشادات Bق محالس
ىحا السمحق يعصي مديج مغ اإلرشادات حػؿ  (.بالتجقيق

كيؽية مخاجعة الػثائق وعيشات التجقيق وشخؽ جسع 
السعمػمات وزيارة األماكغ التي سيتع تجؾيقيا وأجخاء 

 السقابالت ونتائج التجقيق.

تعجد أنطسة عغ وذلظ ناتج  A السمحقتع إلغاء 
اإلدارة، فميذ عسميًا وضع ممحق يزع جسيع أنػاع 

مغ  Bتع اإلبقاء عمى السمحق دارة، كسا أنطسة اإل
إرشادات إضاؼية لمسجققيغ )وىػ اإلصجار الثاني 

 A قسمح( الحؼ أصبح الالؿياـ بالتجقيقلتخصيط و 
تحجيثو بسفاـيع ججيجة تع  ، حيثفي اإلصجار الثالث

الخجمة، الحكع السيشي،  مثل دورة حياة السشتج أو
 ة والسػاقعتجقيق األنذصتجقيق الؿيادة وااللتداـ، و 

 االفتخاضية.

مجاؿ 
 السػاصفة

أو  /كاف السجاؿ مقترخًا عمى نطاـ إدارة الجػدة و
، وذلظ لكل أنػاع التجقيق أؼ نطاـ إدارة البيئة
الثاني  الصخؼ)والخارجي التجقيق الجاخمي 

 والثالث(

التخكيد ، مع تػسع السجاؿ ليذسل كل إنطسة اإلدارة
 )الصخؼخارجي التجقيق الجاخمي والتجقيق ال ىعم

الثالث( فقج  الصخؼ)الخارجي الثاني(، أما التجقيق 
 ISO 17021صجرت مػاصفة ؾياسية خاصة بيا ىي 

استسخ السجاؿ عمى ما ىػ عميو في اإلصجار 
 الثاني.
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التعاريف 
 والسرصمحات

مرصمحًا حيث تػسعت السرصمحات لتربح عذخيغ  عذخ مرصمح متعمق بالتجقيق ةتع تعخيف أربع
 ،السخشجمرصمحات ججيجة وىي ) ستدخاؿ تعَّ إ

نطاـ  السصابقة،عجـ  السصابقة، السخاشخة، السخافق،
 اإلدارة(

لتربح أربعًة وعذخيغ تع زيادة عجد السرصمحات 
وىي مرصمحًا بإضافة خسدة مرصمحات ججيجة 

الجليل  الستصمبات،األداء، العسميات،  الفعالية،)
ع الحؼ ت السخشج()مرصمح وححؼ  السػضػعي(

 وضعكسا تع اإلصجار الثاني،  في تقجيسو
السذتخؾ في  ج والتجقيقالتجقيق السػح مرصمحي

في فقخة  متزسشيغا حيث كان ،فقخة لكل مشيسا
 .تعخيف التجقيق

مبادغ 
 التجقيق

خسدة مبادغ لمتجقيق ثالثة مشيا متعمقة  وجػد
وىي )األداء بالدسات الذخرية لمسجققيغ 
لعشاية السيشية األخالقي، العخض العادؿ، ا

بعسمية التجقيق وىسا ومبجئاف متعمقاف  (الالزمة
، بيشسا األدلة(الشيج القائع عمى  االستقاللية،)

كاف ضسغ مبجأ  السعمػمات( )أمغمفيـػ الدخية 
 .األداء األخالقي في تعخيفو وشخحو

مبجأ مدتقاًل  السعمػمات( )أمغتع اعتبار مبجأ الدخية 
تعمقة بالدسات الذخرية ضسغ السبادغ الس بحج ذاتو
، وبحلظ أصبح عجد السبادغ ستة، كسا تع لمسجققيغ

 الشداىة() ليربح مبجأ األخالقي( )األداءتعجيل مبجأ 

تع إضافة مبجأ سابع ججيج متعمق بعسمية التجقيق 
 Risk basedوىػ الشيج القائع عمى السخاشخ )

approach الحؼ يأخح( الحؼ ىػ" مشيج التجقيق 
 ار الخصخ والفخصبعيغ االعتب

 (ISO 19011,2018) 

بخنامج إدارة 
 التجقيق

فقخات فخعية تفرل في  ستمغ  ت السػاصفةتألف
 كيؽية إدارة بخنامج التجقيق.

 تػضيح أكثخمع تع التػسع في تفاصيل بخنامج التجقيق 
الستعمقة بو وكيؽية تشفيحىا واألمػر السصمػبة  لإلرشادات

مع التخكيد  كفءو عاؿ لتشفيح بخنامج التجقيق بذكل ف
عمى مخاؾبة وتحديغ بخنامج التجقيق والسخاشخ السخافقة 

 لتصبيق بخنامج التجقيق

في تفاصيل بخنامج التجقيق،  أكثخالتػسع  استسخ
 )تحجيجججيجة وىي فخعية كسا تع استحجاث فقخة 

وذلظ تساشيًا  التجقيق(بخنامج  صوتقييع مخاشخ وفخ 
يدو بإدخاؿ مع كل التحجيثات في مػاصفات األ

 .مشيج السخاشخة لكل لمسػاصفات
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أنذصة 
 تشفيح /التجقيق
 /التجقيق

 الؿياـ بالتجقيق

تشفيح التجقيق حيث تع  إرشادات تع التػسع في تفاصيل فقخات فخعية. يمغ ثسان ت السػاصفةتألف
التػسع في شخح عقج الجمدة االفتتاحية وكيؽية 

 .خ التجقيقالتػاصل أثشاء التجقيق وكيؽية إعجاد تقخي
الػثائق( في اإلصجار األوؿ تع ححفيا  )مخاجعةفقخة  

مفيػـ مخاجعة الػثائق تع شخحو وتفريمو  إفحيث 
، كسا تع ححؼ عبارة التجقيق(أنذصة  )إعجادضسغ فقخة 

في السػقع( مغ فقختي إعجاد وتشفيح أنذصة التجقيق )
 ، لإلصجار األوؿ وجعل التجقيق عامًا بجوف تحجيجه

 فيـػ التجقيق عغ بعج إدخاؿ مو 

 التػسع في اإلرشادات الستعمقة بتخصيط التجقيقتع 
مفيـػ السشيج  إدخاؿتعَّ ، كسا وإعجاد خصة التجقيق

 السبشي عمى السخاشخة لتخصيط التجقيق.
وتػفخ  الػصػؿ)وىػ تع إضافة مفيـػ ججيج 

معمػمات التجقيق( وىػ يعصي إرشادات عغ ضخورة 
لمسجققيغ وسيػلة الػصػؿ تػفخ السعمػمات الالزمة 
 ليا أثشاء ؾياميع بالتجقيق.

التػسع في اإلرشادات الستعمقة بعقج االجتساع تع 
 الختامي.

كفاءة وتقييع 
 السجققيغ

تع التخكيد بذكل أكبخ عمى مفيػـ تقييع السجققيغ  مغ ست فقخات فخعية. السػاصفة تألفت
والتػسع ؼيو حيث تع وضع مفاـيع ججيجة تػضح كيؽية 

نذاء معاييخ تقييع السجققيغ واختيار شخيقة تقييع وتشفيح إ
ومغ ثع السحافطة عمى كفاءة السجققيغ  ،التقييع

يتعمق بالكفاءات التي يحتاجيا  ؼيساوتحديشيا، أما 
فقج  وخبخةالسجقق مغ سسات شخرية ومعخفة وميارات 

تع جسعيا في فقخة واحجة )تحجيج كفاءة السجقق(، كسا تع 
دسات الذخرية لمسجققيغ بإضافة سسات التػسع في ال

لمتحديشات ويحتـخ  متعاونًا ومشفتحاً ججيجة مثل كػنو 
 ا.ثقافة السشطسة السجقق عميي

عمى اإلصجار الثالث ممسػسة لع تجخ تعجيالت  
أقترخ األمخ وإنسا  الثاني،مقارنة مع اإلصجار 

تعجيالت شؽيفة وتشطيع أكثخ لمفقخات الفخعية عمى 
 ل مفرل أكثخ.وتبػيبيا بذك
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 :التدقيق مبادئ 7.2
فعالة ومػثػقة أداًة ي جعل التجقيق التي تداعج ف يتسيد التجقيق باالعتساد عمى عجد مغ السبادغ"

 مغ خالليا السعمػمات التي يسكغ لمسشطسة أف تعسل تعصي كػنيا ،لجعع سياسات وضػابط اإلدارة
لتقجيع استشتاجات التجقيق ذات مدبقًا شخًشا ادغ اللتداـ بيحه السبا يعتبخو  ا.مغ أجل تحديغ أدائي

مغ الػصػؿ إلى  بعزاً الحيغ يعسمػف بذكل مدتقل عغ بعزيع  السجققيغولتسكيغ  ،الرمة والكاؼية
 (ISO 91099, 1091)" استشتاجات مساثمة في ضخوؼ مساثمة.

سغ ضمبادغ لمتجقيق، وىحه السبادغ ترشف  ةيػجج سبعISO 9109911091السػاصفة وفق 
 مسجققيغ والثانية تتعمق بعسمية التجقيق.ل بالدسات الذخرية األولى تتعمق ،رئيديتيغ مجسػعتيغ

 :مبادئ التدقيق الستعمقة بالسؽاصفات الذخرية لمسدققيؼ 7.2.1

 ( الشزاهةIntegrity:) 
 يمي: األفخاد الحيغ يجيخوف بخنامج التجقيق ما و  السجققيغيشبغي عمى  األداء باحتخاؼية،أساس  وىي
 أداء عسميع بصخيقة أخالؾية وبأمانة ومدؤولية.  
  تختبط وتتعمق بالتجقيق فقط التيالؿياـ بأنذصة التجقيق. 
 أداء أعساليع بصخيقة نديية، بسعشى أف تطل عاداًل وغيخ متحيد في جسيع تعامالتيع. 
 الؿياـ بالتجقيقألؼ تأثيخات قج تسارس عمى حكسيع أثشاء يغ حداس أف يكػنػا. 

 رض العادلالع (Fair presentation:) 

ونتائجو وخالصتو التجقيق  تقاريخيجب أف تعكذ و أؼ االلتداـ بتػثيق ما حجث برجؽ ودقة، 
خالؿ التجقيق ُصػدفت العػائق السيسة التي  تػثيقيجب و ، أنذصة التجقيق برجؽ ودقة كل

يجب أف  التراالتا كسا أفَّ  .والسجقق عميوواآلراء الستبايشة التي لع يتع حميا بيغ فخيق التجقيق 
 .صادقة ودؾيقة ومػضػعية وفي الػقت السشاسب وواضحة وكاممة تكػف 

 ( العشاية السهشية الالزمةDue professional care:) 

يجب عمى السجققيغ التجقيق،  جسيع حاالت فيوالسشصقي  الرحيح تصبيق االجتياد والحكعوىي 
التجقيق  زبػف يسة التي يؤدونيا والثقة التي يزعيا عمييع وفًقا ألىسية الس الالزمةتػخي العشاية 

 ػ.واألشخاؼ السعشية األخخ 

  السعمؽماأمؼ  –الدرية(تConfidentiality -Security of information:) 
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في استخجاـ وحساية السعمػمات التي يتع الحرػؿ التقجيخ السشاسب يجب أف يسارس السخاجعػف 
لتحقيق مكاسب  قغيخ الئ يشبغي استخجاـ معمػمات التجقيق بذكل ال ع،عمييا أثشاء أداء واجباتي

 .لمسجقق عميوالتجقيق أو بصخيقة تزخ بالسرالح السذخوعة  زبػف شخرية مغ قبل السجقق أو 
 يتزسغ ىحا السفيـػ السعالجة الرحيحة لمسعمػمات الحداسة أو الدخية.

 :مبادئ التدقيق الستعمقة بعسمية التدقيق 72..2

 الستقال ا( ليةIndependence:) 

 ، السجققػف يجب أف يكػنػاحياد التجقيق ومػضػعية استشتاجات التجقيق ىي أساسية الستقاللا
مدتقميغ عغ الشذاط الحؼ تتع مخاجعتو حيثسا كاف ذلظ مسكًشا، ويجب أف يترخفػا في جسيع 

عغ  مدتقميغيجب أف يكػنػا الحاالت بصخيقة خالية مغ التحيد وتعارض السرالح. السجققػف 
السػضػعية شػاؿ  الحفاظ عمىوكسا يجب عمييع  ،ظلػضيفة التي يتع تجؾيقيا إف أمكغ ذلا

 عسمية التجقيق لمتأكج مغ أف نتائج واستشتاجات السخاجعة تدتشج فقط إلى أدلة التجقيق. 
ساًما الجاخمييغ أف يكػنػا مدتقميغ ت لمسجققيغال يكػف مغ السسكغ  الرغيخة قجبالشدبة لمسؤسدات 

 ولكغ يجب بحؿ كل جيج مسكغ إلزالة التحيد وتذجيع السػضػعية. ،عغ الشذاط الجارؼ تجؾيقو

 الشهج ( القائػ عمى الدليلEvidence-based approach:) 

في  ويسكغ إعادة الحرػؿ عمييا ،مػثػقة نتائج تجقيقالصخيقة السشصؿية لمػصػؿ إلى ىػ 
 السشتطسة. ات التجقيقعسمي
بذكل عاـ إلى عيشات مغ  يدتشجأف  يق ىػ ما يسكغ التحقق مشو ويجبدليل التجقإف 

فإنو  ،ة، حيث تتع عسمية التجقيق خالؿ فتخة زمشية محجودة وبسػارد محجودالستػفخةالسعمػمات 
 يكػف  ، وعمى أؼ حاؿ فإف حجع العيشة يجب أفألخح العيشات األسمػب األندبيجب استخجاـ 

 .التجقيقكاؼيًا إلعصاء الثقة في نتائج 

 الشهج ( القائػ عمى السخاطرRisk-based approach:) 

يجب أف يؤثخ الشيج القائع عمى والفخص، التجقيق الحؼ يأخح في االعتبار السخاشخ ىػ نيج 
مغ أجل ضساف تخكيد  وتػثيقياالسخاشخ بذكل جػىخؼ عمى تخصيط عسميات التجقيق وإجخائيا 

ولتحقيق أىجاؼ بخنامج  التجقيق دبػف بالشدبة ل عسميات التجقيق عمى األمػر ذات األىسية
 .التجقيق
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 :إدارة برنامج التدقيق 8.2

إف حجع بخنامج التجقيق يعتسج عمى حجع وشبيعة السشطسة السجقق عمييا، وعمى شبيعة وتعقيج 
أفزمية إفَّ الػضائف، وعمى أنػاع األخصار والفخص، وعمى درجة نزج نطاـ اإلدارة في السشطسة. 

ضسغ  األىسيةذات  السػاضيعتمظ وتخريز مػارد التجقيق يجب أف تعصى مغ أجل تجقيق تػزيع 
أف يتزسغ عسميات تجقيق لػاحجة أو ق قيسكغ لبخنامج التجي ذات السخاشخ العالية. نطاـ اإلدارة

حيث تتع عسميات التجقيق في الحالة األخيخة بذكل مشفرل أو مغ مػاصفات أنطسة اإلدارة، كثخ أل
 . ضسغ مفيـػ التجقيق السػحج كسجسػعة

مبيغ  يتع وفقًا لدت مخاحل كسا ىػ ISO 19011:2018إف إدارة بخنامج التجقيق وفقًا لمسػاصفة 
( لمتحديغ Demingوتشاغسيا مع حمقة ديسشغ ) الحؼ يػضح أيزًا اندجاميا (1-2الذكل ) في

 الستتابع. 

 
 ) مغ إعجاد الباحث( ق الجاخميإدارة بخنامج التجقيمخاحل اندياب مخصط ( 1-2الذكل )

 

  :أهداف برنامج التدقيق ةياغص 1.8.2

التجقيق بذكل صحيح لتػجيو تخصيط وتشفيح أىجاؼ بخنامج  السشطسة أف تزسغ صياغةعمى 
التجقيق أف تكػف أىجاؼ بخنامج بخنامج التجقيق بفاعمية، كسا يجب  تشفيحعسميات التجقيق ولزساف 
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جقيق ومع أىجاؼ وسياسات نطاـ اإلدارة. أىجاؼ التجقيق يسكغ أف مشدجسة مع تػجيات زبػف الت
 :ما يميتبشى عمى 

 احتياجات وتػقعات األشخاؼ السعشية الجاخمية والخارجية. 
 خرائز ومتصمبات العسميات والسشتجات والخجمات. 
 متصمبات نطاـ اإلدارة. 
 مدتػػ أداء السشطسة ومدتػػ نزج نطاـ اإلدارة. 
  لمسشطسةمخاشخ وفخص محجدة. 
 نتائج التجؾيقات الدابقة. 

 :تحديد وتقييػ مخاطر وفرص برنامج التدقيق 2.8.2

ىشاؾ مخاشخ وفخص متعمقة بالسشطسة يسكشيا أف تؤثخ عمى تحقيق أىجاؼ بخنامج التجقيق، مغ 
الػاجب عمى السشطسة تحجيج ىحه السخاشخ والفخص وأخحىا بعيغ االعتبار عشج وضع بخنامج 

ىحه السخاشخ قج تكػف  متصمبات السػارد بحيث يتع معالجتيا بالذكل السشاسب. التجقيق وتحجيج
الفذل في تحجيج و  متعمقة عمى سبيل السثاؿ بالفذل في التخصيط وتحجيج أىجاؼ بخنامج التجقيق،

الفذل في و اختيار فخيق التجقيق الحؼ ال يستمظ الكفاءات السشاسبة السصمػبة، و السػارد الالزمة، 
 ضعف التشديق.و  الخارجي،لجاخمي أو التػاصل ا

 :برنامج التدقيق تأسيس 3.8.2

 :ما يميتذسل ىحه السخحمة 
  تحجيج أدوار ومدؤوليات مجيخ بخنامج التجقيق واألمػر التي يجب أخحىا بعيغ االعتبار

 .عشج إدارتو لبخنامج التجقيق
 قيقتحجيج الكفاءة الالزمة والسصمػب امتالكيا مغ قبل مجيخ بخنامج التج. 
 الحؼ يتفاوت بشاء عمى السعمػمات السقجمة مغ قبل السشطسة  تحجيج مجاؿ بخنامج التجقيق

 .بخرػص سياؽ عسميا وبشاء عمى عػامل أخخػ متشػعة
  بذخية، تشطيسية(.)مالية التجقيقتحجيج السػارد الالزمة لبخنامج ، 

 :طبيق برنامج التدقيقت 4.8.2

 التالية: اتالخصػ يتع تصبيق بخنامج التجقيق وفق 



-19- 

 

  والتي يجب أف تكػف متشاغسة السعاييخ لكل عسمية تجقيق فخديةو تحجيج األىجاؼ والسجاؿ ،
 مع أىجاؼ بخنامج التجقيق.

  لزساف تحقيق الكفاءة لكل عسمية تجقيق فخدية  السشاسبة التجقيق يقةاختيار وتحجيج شخ
 سمية التجقيق.كل ع خفي التجقيق، وذلظ باالعتساد عمى أىجاؼ ومجاؿ ومعايي والفعالية

  لكل عسمية  ،والخبخاء الفشييغ في حاؿ الحاجة ليع ،فخيق التجقيق رئيذو اختيار أعزاء
السصمػبة لتحقيق الكفاءة  االعتباربعيغ آخحًا تجقيق فخدية مغ قبل مجيخ بخنامج التجقيق 

 أىجاؼ عسمية التجقيق الفخدية.
  فخيق التجقيق  رئيذ، وتدويج فخدية يقتجق فخيق التجقيق لكل عسمية رئيذتحجيج مدؤولية

بكل السعمػمات الالزمة والزخورية الستعمقة بعسمية التجقيق وذلظ لزساف انديابية وفعالية 
 التجقيق.

 بحيث تزسغ تشفيح تقييع تحقيق أىجاؼ عسمية التجقيق  إدارة مخخجات بخنامج التجقيق
قيق ؼيسا يتعمق باستيفاء مجاؿ بخنامج التجقيق، ومخاجعة وترجيق تقاريخ التج أىجاؼضسغ 

ومخاجعة فاعمية األفعاؿ الستخحة لسعالجة نتائج التجقيق، تػزيع تقخيخ وأىجاؼ التجقيق، 
 التجقيق لكل األشخاؼ ذات الرمة، تحجيج ضخورة الؿياـ بتجقيق الستابعة.

 ج إدارة سجالت بخنامج التجقيق والسحافطة عمييا سػاء كانت تمظ الدجالت متعمقة ببخنام
)كفاءة أعزاء فخيق  الستعمقة بأعزاء فخيق التجقيقالتجقيق أو بكل عسمية تجقيق فخدية أو 

 التجقيق ومعاييخ اختيارىع لعسميات التجقيق(.

 :مراقبة برنامج التدقيق 5.8.2

يعتسج مجيخ و  ،يقـػ مجيخ بخنامج التجقيق بسخاؾبة تصبيق البخنامج لمتأكج مغ تشفيحه كسا ىػ مخصط
 في مخاؾبة البخنامج مشيا. عجيجة تجقيق عمى عػاملبخنامج ال
 .تقييع مجػ االلتداـ بأىجاؼ بخنامج التجقيق ومجػ حجع تشفيحىا 
  فخيق التجقيق والخبخاء الفشييغ. رئيذتقييع أداء أعزاء و 
 .تقييع قجرة فخيق التجقيق عمى تشفيح خصة التجقيق 
 يغ والجيات يلسجققيغ، الخبخاء الفشتقييع التغحية الخاجعة مغ زبػف التجقيق، السشطسة، ا

 األخخػ السيتسة بالتجقيق.
 .تقييع كفاية السعمػمات السػثقة خالؿ عسمية التجقيق بكامميا 
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 :مراجعة وتحديؼ برنامج التدقيق 6.8.2

بشاًء  وتحديشو كمسا دعت الحاجة، وذلظ هيقػـ مجيخ بخنامج التجقيق بسخاجعة بخنامج التجقيق وتصػيخ 
والستصمبات  خاؾبة بخنامج التجقيق والسدتججات الحاصمة بعسمية التجقيق ونتائجياعمى مخخجات م

 .دبػف التجقيقالججيجة ل

 :لتدقيقالقيام با 9.2
يتع وفقًا لدت مخاحل كسا  ISO 9109911091إف الؿياـ بعسمية التجقيق الفخدية وفقًا لمسػاصفة 

( لمتحديغ Deming) حمقة ديسشغ( الحؼ يػضح أيزًا عالقتيا مع 2-2ىػ مبيغ في الذكل )
 الستتابع.

 

 ) مغ إعجاد الباحث( مخاحل الؿياـ بالتجقيقاندياب مخصط ( 2-2الذكل )

 : لتدقيقا بدء 1.9.2

فخيق التجقيق حتى إكساؿ  رئيذية الؿياـ بالتجقيق تبقى مع ، فإف مدؤولالتجقيقالبجء في عشج 
 ديتيغ:رئي غبسيستي الؿياـالتجقيق. تتزسغ ىحه السخحمة 

 مغ أجل  وذلظ (:الجهة السدقق عميهاالسشعسة )االترال األولي مع  1.1.9.2
   السشطسةتأكيج قشػات اتراؿ مع مسثل. 
 التأكيج عمى الرالحية لتشفيح التجقيق. 
 .تدويج الجية السجقق عمييا بكل السعمػمات الالزمة الستعمقة بالتجقيق 
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  السعمػمات التخصيط متزسشًة  بأىجاؼشمب الػصػؿ لكل السعمػمات الستعمقة
 الستعمقة بالسخاشخ والفخص السحجدة مغ قبل السشطسة وكيؽية معالجتيا.

  مع السشطسة بذأف مجػ كذف ومعالجة السعمػمات الدخية.التأكيج عمى االتفاؽ 

يتع أخحىا بعيغ االعتبار إلقخار  عجيجة ىشاؾ عػامل تشفيذ التدقيق: إمكانيةإقرار  2.1.9.2
 فيح التجقيق مشياإمكانية تش
o اية ومشاسبة السعمػمات الستعمقة بتخصيط وإجخاء التجقيق.كف 
o .التعاوف الكافي مغ قبل السشطسة 
o .تػفخ الػقت والسػارد الكافييغ لتشفيح التجقيق 

شبغي تقجيع اقتخاح بجيل لدبػف التجقيق بالتذاور مع يفي حاؿ عجـ تػفخ إمكانية تشفيح التجقيق، 
 السشطسة.

 : التدقيقاد أنذطة إعد 2.9.2

السعمػمات السػثقة مسكغ أف تتزسغ عمى سبيل السثاؿ  السؽثقة:السعمؽمات مراجعة  1.2.9.2
يجب مخاجعة السعمػمات باإلضافة إلى تقاريخ التجؾيقات الدابقة،  ،وثائق وسجالت نطاـ اإلدارة

 السػثقة الستعمقة بشطاـ اإلدارة لجػ السشطسة الخاضعة لمتجقيق مغ أجل:

 سع السعمػمات لفيع عسميات السشطسة وأعجاد أنذصة التجقيق والػثائق الالزمة لعسمية ج
 التجقيق.

  إنذاء نطخة عامة عمى مجػ وحجع السعمػمات السػثقة لتحجيج إمكانية السصابقة لسعاييخ
في التجقيق مثل حاالت القرػر  التي يجب التخكيد عميياسجاالت الالتجقيق، وتحجيج 

 أو التزارب.
 :سا يميك مخاحليتع تخصيط التجقيق وفق أربع تخطيط التدقيق:  2.2.9.2
  عمى السعمػمات في بشاًء وذلظ  :التدقيق تخطيطتجديد الشهج القائػ عمى السخاطر في

فخيق التجقيق  رئيذبخنامج التجقيق والسعمػمات السقجمة مغ قبل السشطسة، حيث يقـػ 
مة مغ السسكغ أف تؤثخ عمى تختيبات باألخح بعيغ االعتبار أؼ مخاشخ وفخص محتس

 عسمية التجقيق وسيخىا.
  حيث يجب اإلشارة في تخصيط التجقيق إلى :التدقيقوضع تفاصيل تخطيط 

o أىجاؼ التجقيق ومجالو ومعاييخه وأية معمػمات مخجعية مػثقة. 
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o مػاقع التجقيق السادية واالفتخاضية والػقت الستػقع ليا. 
o  أسمػب أخح العيشات ةً ششخؽ التجقيق السدتخجمة متزس. 
o   والسخشج والسخافقأدوار ومدؤوليات أعزاء فخيق التجقيق. 
o  تخريز السػارد السشاسبة لمسخاشخ والفخص الستعمقة بشذاشات التجقيق. 

خصة التجقيق يجب تقجيسيا لمسشطسة السجقق عمييا، في حاؿ وجػد أؼ إشكاالت يجب 
 .حميا ومعالجتيا

 بالتذاور مع أعزاء الفخيق، فخيق التجقيق رئيذيقػـ قيق:إسشاد العسل إلى فريق التد ،
بإسشاد السدؤوليات لكل عزػ تجقيق تجاه تجقيق أنذصة أو وضائف أو مػاقع محجدة مع 
األخح بعيغ االعتبار حيادية ومػضػعية وكفاءة السجققيغ واالستخجاـ الفعاؿ لمسػارد. 

التي اقذة التغيخات السسكشة يسكغ عقج اجتساعات لفخيق التجقيق حدب الحاجة ومش
 مسكغ تشفيحىا مع تقجـ التجقيق مغ أجل ضساف تحقيق أىجاؼ التجقيق.

  أف يقـػ أعزاء فخيق التجقيق بجسع يجب لمتدقيق:إعداد السعمؽمات السؽثقة 
وتحزيخ السعمػمات السػثقة ومخاجعتيا،  السعمػمات الستعمقة بسياـ التجقيق السػكمة إلييع

السعمػمات السػثقة يسكغ أف تكػف  ميا كسخجع لتدييل عسمية التجقيق.الستخجا لمتجقيق
، أخح العيشاتعمى سبيل السثاؿ قػائع الفحز السادية والخقسية، تفاصيل خصط 

. يجب االحتفاظ بالسعمػمات السػثقة السعجة لمتجقيق حتى السعمػمات الدسعية البرخية
 جد في بخنامج التجقيق.مح ػما ىإكساؿ عسمية التجقيق كحج أدنى، أو حدب 

 :التدقيقأنذطة القيام ب 3.9.2

يسكغ لمسخافق أو السخشج أف يخافق فخيق  والسرشد: السرافقإسشاد أدوار ومدؤوليات  1.3.9.2
يؤثخ أو يتجخل السخافق أالَّ فخيق التجقيق وزبػف التجقيق بذخط  رئيذالتجقيق وذلظ بعج أخح مػافقة 

 :ما يميإف مدؤوليات السخشج يجب أف تذسل . أو السخشج في عسمية التجقيق

 والسػقع. مداعجة السجققيغ في تحجيج األفخاد إلجخاء السقابالت معيع وتأكيج الػقت 
  لػصػؿ إلى مػاقع محجدة لمسشطسة الخاضعة لمتجقيق.اتختيب 
  والتختيبات بالستعمقة  واحتخاميا، خاصةالمسػاقع لضساف معخفة القػاعج الستعمقة بالجخػؿ

 مغ والرحة والبيئة.باأل
  ،مشاسبًا. ذلظ كاف إفمذاىجة التجقيق بالشيابة عغ السشطسة 
 .تقجيع التػضيح والسداعجة في جسع السعمػمات، وذلظ عشج الحاجة لحلظ 
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ويأخح شابعًا فخيق التجقيق  رئيذاالجتساع االفتتاحي  يجيخ :االفتتاحيعقد االجتساع  2.3.9.2
مع إدارة السشطسة الخاضعة لمتجقيق،  بيغ فخيق التجقيق ويعقجي، رسسيًا في حالة التجقيق الخارج

ييجؼ التي سيتع التجقيق عمييا.  والػضائف األشخاص السدؤوليغ عغ العسمياتمع وعشج المدوـ 
 :ما يمياالجتساع االفتتاحي إلى 

 .تأكيج مػافقة جسيع الحاضخيغ عمى خصة التجقيق 
 .تقجيع فخيق التجقيق وأدوارىع 
  جسيع األنذصة السخصط ليا يسكغ الؿياـ بيا.ضساف أف 
 .التأكيج عمى أؼ تختيبات ضخورية مثل تػقيت االجتساع الختامي 
 .التأكيج عمى أىجاؼ ومجاؿ ومعاييخ التجقيق 

خالؿ التجقيق، قج يكػف مغ الزخورؼ تأسيذ تختيبات رسسية  التؽاصل أثشاء التدقيق: 3.3.9.2
سشطسة الخاضعة لمتجقيق ومع زبػف التجقيق واألشخاؼ السعشية داخل فخيق التجقيق ومع ال لمتػاصل

األخخػ. يشبغي عمى فخيق التجقيق التذاور دوريًا لتبادؿ السعمػمات وتؿيع مجػ تقجـ التجقيق، وإعادة 
فخيق التجقيق التػاصل  رئيذ، كسا يشبغي عمى تعييغ السياـ بيغ السجققيغ في حاؿ الحاجة لحلظ

 بػف التجقيق بذأف تقجـ التجقيق وأية أمػر مقمقة، وذلظ حدب الزخورة.دوريًا مع السشطسة وز 

الػصػؿ إلى معمػمات التجقيق أمخ  إف كيؽية :لهاتؽافر معمؽمات التدقيق والؽصؽل  4.3.9.2
التجقيق التي تداعج لمػصػؿ إلى السعمػمات، و مغ جب تحجيج شخؽ ، لحلظ يبالغ األىسية لمتجقيق

ضخوؼ التجقيق في بعس األحياف قج إفَّ غ الصخؽ أثشاء عسمية التجقيق. السسكغ استخجاـ مديج م
 تؤدؼ إلى تغييخ شخؽ التجقيق الستبعة.

يجب مخاجعة السعمػمات السػثقة ذات الرمة :مراجعة السعمؽمات السؽثقة أثشاء التدقيق 5.3.9.2
 :لمسشطسة الخاضعة لمتجقيق مغ أجل

  التجقيق.مػثق، لسعاييخ تحجيج مجػ مصابقة الشطاـ، بقجر ما ىػ 
  التجقيقجسع السعمػمات لجعع أنذصة. 

 مجيخفخيق التجقيق إبالغ  رئيذؼيجب عمى  ،ذا لع يكغ باإلمكاف تقجيع معمػمات مػثقة كاؼيةإ
أو تعميقيا  التجقيقيجب اتخاذ قخار بذأف ما إذا كاف يجب استسخار و ، والسشطسةبخنامج السخاجعة 

 .السػثَّقةػمات مدألة تقجيع السعمحّل  حتى
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أثشاء التجقيق، يجب جسع السعمػمات ذات الرمة  جسع السعمؽمات والتحقق مشها: 6.3.9.2
بأىجاؼ السخاجعة ونصاقيا ومعاييخىا بسا في ذلظ السعمػمات الستعمقة بالتجاخل بيغ الػضائف 

 واألنذصة والعسميات عغ شخيق أخح العيشات السشاسبة والتحقق مشيا بقجر اإلمكاف.
يجب قبػؿ السعمػمات التي يسكغ أف تخزع لجرجة معيشة مغ التحقق فقط كجليل تجقيق. عشجما  

تكػف درجة التحقق مشخفزة، يجب عمى السجقق استخجاـ حكسيع السيشي لتحجيج درجة االعتساد 
التي تؤدؼ إلى نتائج  التجقيقتدجيل أدلة  يجب .لمتجقيق التي يسكغ وضعيا عمى أنيا دليل

 .التجقيق
 خؽ جسع السعمػمات مغ السسكغ أف تكػف عمى سبيل السثاؿ:ش

  السقابالت 
 السذاىجات السيجانية 
  السػثَّقةمخاجعة السعمػمات 

لتحجيج نتائج  قالتجقي معاييخمقابل  التجقيقجب تقييع أدلة ي استخالص نتائج التدقيق: 7.3.9.2
أف  يسكغكسا  التجقيق، ة مع معاييخأو عجـ السصابق السصابقةإلى التجقيق التي مغ السسكغ أف تذيخ 

لمسشطسة تػصيات  ةوفخص التحديغ وأي مع أدلتيا الجاعسة السسارسات الجيجة تتزسغ نتائج التجقيق
 .السجقق عمييا

وفًقا لدياؽ  السصابقة. يسكغ ترشيف عجـ يجب تدجيميا الجاعسة ليا التجقيقعجـ السصابقة وأدلة 
( ونػعي 5إلى  1كغ أف يكػف كسًيا )عمى سبيل السثاؿ مغ يسوىحا الترشيف  ،السشطسة ومخاشخىا

مغ أجل الحرػؿ  السشطسةيجب مخاجعتيا مع عجـ السصابقة (. أساسي ،بديط السثاؿ،)عمى سبيل 
 .وإف حالة عجـ السصابقة مفيػمةعمى إقخار بأف أدلة التجقيق دؾيقة 

 كسا يجب تدجيل ،الشتائجأو  قالتجقييجب بحؿ كل محاولة لحل أؼ آراء متبايشة بذأف أدلة  كسا
 . التجقيقتقخيخ في القزايا العالقة 

أعزاء فخيق التجقيق يجب أف يجتسعػا قبل االجتساع الختامي  تحديد خالصة التدقيق: 8.3.9.2
 :مغ أجل

 .مخاجعة نتائج التجقيق وأؼ معمػمات أخخػ مشاسبة تع جسعيا ومقارنتيا مع أىجاؼ التجقيق 
  التجقيق.االتفاؽ عمى خالصات 
 .إعجاد التػصيات، إذا كاف ذلظ محجدًا في خصة التجقيق 
 .مشاقذة تجقيق الستابعة، في حاؿ الحاجة لحلظ 
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 يسكغ أف تتعخض خالصة التجقيق لسا يمي:
  مجػ السصابقة مع معاييخ التجقيق ومجػ متانة نطاـ اإلدارة، بسا في ذلظ فعالية نطاـ

حجيج السخاشخ وفعالية اإلجخاءات التي اتخحتيا وت السقرػدة،اإلدارة في تمبية الشتائج 
 السشطسة لسعالجة ىحه السخاشخ.

 .التصبيق الفعاؿ لشطاـ اإلدارة وصيانتو وتحديشو  
  ومجػ تغصية مجاؿ التجقيق واستيفاء معاييخ التجقيق.تحقيق أىجاؼ التجقيق 
 .الشتائج السساثمة التي تع التػصل ليا في تجؾيقات مختمفة أو سابقة 

فخيق التجقيق ويأخح شابعًا  رئيذيجيخ االجتساع الختامي  عقد االجتساع الختامي: 9.3.9.2
رسسيًا في حالة التجقيق الخارجي ويعقج مع إدارة السشطسة الخاضعة لمتجقيق، كسا يسكغ حزػر 
أشخاؼ أخخػ لالجتساع مثل األشخاص السدؤوليغ عغ العسميات والػضائف التي تع التجقيق عمييا، 

 التجقيق، أعزاء فخيق التجقيق، أؼ جيات ذات الرمة ميتسة بحزػر االجتساع. زبػف 
 يسكغ أف يتع تػضيح الشقاط التالية في االجتساع الختامي:

  اإلشارة إلى أف أدلة التجقيق التي تع جسعيا تدتشج إلى عيشة مغ السعمػمات الستاحة، وليذ
 لعسميات التجقيق.بالزخورة أف تسثل تسثياًل كاماًل الفعالية الكمية 

  إعجاد التقخيخ.شخيقة 
  عمييا.الستَّفق كيؽية معالجة نتائج التجقيق وذلظ بشاء عمى العسميات 
 .العػاقب السحتسمة لعجـ معالجة نتائج التجقيق عمى نحػ مشاسب 
 .عخض نتائج التجقيق وخالصتو بصخيقة مفيػمة ومعتخؼ بيا مغ قبل السشطسة 
 يحية تصبيق ومخاجعة األفعاؿ الترح 

 :داد وتؽزيع تقرير التدقيقإع 4.9.2

 تقخيخ التجقيق، يجب أف يػفخ فخيق التجقيق رئيذتقع مدؤولية إعجاد تقخيخ التجقيق عمى عاتق 
 ويجب أف يتزسغ أو يذيخ إلى:مكتساًل ومػجدًا لعسمية التجقيق، و سجاًل دؾيقًا 

 أىجاؼ ومجاؿ ومعاييخ التجقيق 
 زبػف التجقيق 
 الخاضعة لمتجقيق.سذاركيغ في التجقيق مغ قبل السشطسة فخيق التجقيق وال 
  التجقيق. تع فييا تشفيح أنذصةالتي  واألماكغالتػاريخ 
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  التجقيقنتائج وخالصة. 
 .أية نقاط لع يتع حميا بيغ السجققيغ والسشطسة الخاضعة لمتجقيق 

تأخيخ ؼيجب ، في حاؿ حجوث تقخيخ التجقيق يجب أف يرجر ضسغ الفتخة الدمشية الستفق عمييا
إعالـ زبػف التجقيق ومجيخ بخنامج التجقيق واالتفاؽ عمى مػعج ججيج. التقخيخ يجب أف يكػف مؤرخًا 

لألشخاؼ السعشية السحجدة في بخنامج التجقيق أو خصة التجقيق مع مخاعاة وُيػزَّع ومخاجعًا ومرجقًا 
 التجابيخ السشاسبة لزساف الدخية أثشاء تػزيع تقخيخ التجقيق.

 :قيقدالت إتسام   5.9.2

تشفيح جسيع األنذصة السخصصة. يجب االحتفاظ بالسعمػمات السػثقة يتعُّ يكتسل التجقيق عشجما 
لمتجقيق أو التخمز مشيا باالتفاؽ بيغ األشخاؼ السعشية ووفقًا لبخنامج التجقيق والستصمبات السعسػؿ 

لسخاشخ والفخص لبخنامج التجقيق بيا. الجروس السدتفادة مغ التجقيق يسكغ أف تداعج في تحجيج ا
 ولمسشطسة الخاضعة لمتجقيق.

 :تدقيق الستابعةالقيام ب 6.9.2

يسكغ أف تذيخ نتائج التجقيق إلى الحاجة إلى الترحيحيات أو األفعاؿ الترحيحية أو فخص 
مييا ىحه األفعاؿ يتعُّ تشفيحىا مغ قبل السشطسة الخاضعة لمتجقيق في فتخة  زمشية  متفق  عالتحديغ، 

ـ تشفيح ىحه األفعاؿ  .وُتبِقي مجيَخ بخنامج التجقيق وفخيَق التجقيق عمى عمع  بسجػ تقجُّ
، وىحا التحقق مسكغ أف يكػف جدءًا مغ بعج تشفيحىا يجب التحقق مغ اكتساؿ وفعالية ىحه األفعاؿ

 جقيق.عسمية تجقيق الحقة يتع إعجاد تقخيخ ليا وتػزيعو عمى مجيخ بخنامج التجقيق وزبػف الت

 :السدققيؼ وتقييػ كفاءة   10.2
والقجرة عمى تحقيق أىجافيا عمى كفاءة ىؤالء األفخاد السذاركيغ في  التجقيقتعتسج الثقة في عسمية 

يجب تقييع الكفاءة بانتطاـ مغ  التجقيق.، بسا في ذلظ السجققػف وقادة فخؽ التجقيقإجخاء عسميات 
االعتبار الدمػؾ الذخري والقجرة عمى تصبيق السعخفة والسيارات السكتدبة  خالؿ عسمية تأخح في

 .وخبخة التجقيق السجققيغمغ خالؿ التعميع والخبخة العسمية وتجريب 
 تتزسغ عسمية التقييع أربع خصػات رئيدية ىي:

 .تحجيج الكفاءات السصمػبة الستيفاء حاجة بخنامج التجقيق 
 إنذاء معاييخ تقييع السجققيغ 
 اختيار شخيقة تقييع السجققيغ السشاسبة 
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  تقييع السجققيغبالؿياـ 

 :تحديد كفاءة السدقق 1.10.2

 يمي: مالمسجققيغ تتزسغ الدمػكيات السيشية السخغػبة  الذخري: الدمؽك 1.1.10.2

 عادؿ، محل لمثقة، مخمز، أميغ، رصيغ.ذو أخالؽ : 
  بجيمة.مشفتح: أؼ عمى استعجاد لمشطخ في أفكار أو وجيات نطخ 
 .دبمػماسي: لبق في التعامل مع األفخاد 
  :يعخؼ دائسا ما يجور مغ حػلو.قػؼ السالحطة 
 .متفيع: لجيو القجرة عمى تفيع السػاقف 
 .متأقمع: لجيو القجرة عمى التأقمع لمسػاقف السختمفة 
 .مثابخ: مثابخ ومخكد عمى تحقيق األىجاؼ 
  في الػقت السشاسب. التػصل إلى استشتاجات مشصؿية ىقادر عمحاسع: أؼ 
  اآلخخيغمعتسج عمى ذاتو: يترخؼ ويعسل بذكل مدتقل أثشاء التفاعل الفعاؿ مع. 
 حتى في ، وأخالقيمدؤوؿ  بذكل قادر عمى الترخؼ :قادًرا عمى الترخؼ بثبات

 .سػاجيةالخالؼ أو القج تؤدؼ في بعس األحياف إلى الحاالت االستثشائية التي 
 تعجاد لمتعمع مغ السػاقف.مشفتح عمى التحديغ: عمى اس 
 .يخاعي الثقافات: يالحع ويحتـخ البيئة الثقاؼية لمسشطسة الخاضعة لمتجقيق 
  بسا في ذلظ أعزاء فخيق التجقيق ومػضفي  اآلخخيغمتعاوف: يتفاعل بفعالية مع

 السشطسة.

  وتشقدع إلى :اتالسعرفة والسهار  2.1.10.2

 :التي تتزسغ السعرفة والسهارات العامة 
 وعسمياتو وشخؽ  غ التجقيقمباد 
  معاييخ نطاـ اإلدارة والسخاجع األخخػ 
 فيع السشطسة وسياقيا 
  الستصمبات القانػنية والتذخيعية الدارية والستصمبات األخخػ. 

  التي تتزسغ :الخاصةالسعرفة والسهارات  
 ومبادئو  متصمبات نطاـ اإلدارة 
 أساسيات القصاعات الستعمقة بسعاييخ نطاـ اإلدارة. 
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 مغ تقييع السصابقة  التجقيقبيق األساليب والتقشيات والعسميات لتسكيغ فخيق تص
 .السشاسبة التجقيقالسحجد وإيجاد نتائج واستشتاجات  التجقيقضسغ نصاؽ 

  تحجيج  لمسجقق، بحيث يسكغ بالقصاعالسبادغ واألساليب والتقشيات ذات الرمة
 التجقيق.وتقييع السخاشخ والفخص السختبصة بأىجاؼ 

 التي تتزسغفريق التدقيق:  رئيسسعرفة والسهارات لال  
  الخاصة لكل عزػ مغ وفًقا لمكفاءة  التجقيقمياـ  وإسشاد التجقيقتخصيط

 أعزاء فخيق التجقيق.
  ؼيسا سيتع لتحجيج  لمسشطسةمشاقذة القزايا االستخاتيجية مع اإلدارة العميا

 السشطسة. صمخاشخ وفخ عشج تقييع  أخحىا بعيغ االعتبار
 لحفاظ عمى عالقة العسل التعاونية بيغ فخيق التجقيق وتصػيخىا.ا 
  إدارة عسمية التجقيق بذكل عاـ بسا تتزسشو مغ االستخجاـ الفعاؿ لمسػارد

 أثشاء التجقيق وتػجيو السجققيغ وحل الشداعات بيشيع.
  زبػف التجقيق تسثيل فخيق التجقيق في التػاصل مع مجيخ بخنامج التجقيق و

 اضعة لمتجقيق.والسشطسة الخ
 .ؾيادة فخيق التجقيق لمتػصل إلى خالصة التجقيق 
  تقخيخ التجقيق. واستكساؿإعجاد 

 مسا يمي: جمديباستخجاـ يسكغ اكتدابيا كفاءة السجقق  إف: تحقيق كفاءة السدقق 3.1.10.2

 .التي تغصي معارؼ وميارات السجقق العاـبشجاح، بخامج التجريب  إكساؿأ( 

ة فشية أو إدارية أو ميشية تشصػؼ عمى مسارسة صشع القخار وحل ب( الخبخة في وضيف
  .السذكالت والتػاصل مع السجيخيغ والسيشييغ واألقخاف والعسالء واألشخاؼ األخخػ 

 .ج( التعميع والخبخة في مجاؿ نطاـ إدارؼ معيغ يداىع في تصػيخ الكفاءة العامة

 .لتخرز نفدومجقق كفء مغ االسكتدبة تحت إشخاؼ  التجقيقد( خبخة 

 :يؼإنذاء معايير تقييػ السدقق 2.10.2

 (3-2مسكغ أف تكػف كسية أو نػعية كسا ىػ مػضح في الذكل ) تقييع السجققإف معاييخ 
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 (2018تقييع السجقق )عميا، الكسية والشػعية ل سعاييخال( 2-3الذكل )

 :السشاسبةيؼ تقييػ السدقق اختيار طريقة 3.10.2

(، ويجب 2-2ستخجاـ شخيقتيغ أو أكثخ مغ الصخؽ السبيشة في الججوؿ )يجب تشفيح التقييع با
 يمي عشج استخجاـ الججوؿ السحكػر: مالحطة ما

o الحاالت.مجسػعة مغ الخيارات وقج ال تشصبق في جسيع  تسثل الصخؽ السػضحة 
o  في مػثػقيتيا قج تختمف السػضحة الصخؽ. 
o  متدقة وعادلة ومػثػقة.لزساف نتيجة مػضػعية و  الصخؽ مغ  مديجيجب استخجاـ 

(ISO 91099, 1091)( شخؽ تقييع السجققيغ 2-2الججوؿ )
 

 أمثمة األىجاؼ شخيقة التقييع
، أوراؽ تحميل سجالت التعميع والتجريب والتػضيف مخاجعة خمؽية السجقق مخاجعة الدجالت

 االعتساد السيشية وخبخة التجقيق

السخاجع الذخرية،  ،االستبانات السدػحات، سجقق السجرؾداء الأ لتػفيخ معمػمات حػؿ التغحية الخاجعة
 الذيادات، الذكاوػ، تقييع األداء، مخاجعة األقخاف

لتقييع الدمػؾ السيشي السخغػب وميارة  السقابمة
التػاصل، التأكج مغ السعمػمات واختبار 

 السعخفة، الحرػؿ عمى معمػمات إضاؼية

 السقابالت الذخرية

ػؾ السيشي السخغػب والقجرة عمى لتقييع الدم السالحطة
 تصبيق السعخفة والسيارات.

 لعب األدوار، مذاىجة التجقيق، األداء أثشاء العسل 

لتقييع الدمػؾ السيشي السخغػب والسعخفة  االختبار
 والسيارات وتصبيقيا

 اختبارات شفػية وكتابية، اختبارات نفدية
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السجقق خالؿ لتػفيخ معمػمات حػؿ أداء  لتجقيقبعج االسخاجعة 
أنذصة التجقيق، تحجيج نقاط القػة والفخص 

 لمتحديغ

مخاجعة تقخيخ التجقيق، السقابالت مع قائج فخيق 
التجقيق، وأعزاء الفخيق إذا كاف ذلظ مشاسبًا، التغحية 

 الخاجعة مغ السشطسة الخاضعة لمتجقيق

 :تقييػ السدققيؼالقيام ب 4.10.2

في حاؿ . مدبقاً  قيج التقييع بالسعاييخ السحجدة السجققيغا حػؿ يجب مقارنة السعمػمات التي تع جسعي
ومغ ثع إعادة  ،تجقيقمسارسة العسل أو التجريب أو عجـ تمبيتو لمسعاييخ يجب إخزاعو لسديج مغ ال

 تقييسو.

 :الحفاظ عمى كفاءة السدققيؼ وتحديشها 5.10.2

الحفاظ عمى  مسجققيغيسكغ لر. تحديغ كفاءتيع باستسخا التجقيقوقادة فخؽ  السجققيغيجب عمى 
مغ خالؿ مغ خالؿ السذاركة السشتطسة في عسميات تجقيق نطاـ اإلدارة و  التجقيقكفاءتيع في 

الخبخة العسمية، زيادة  و مغ خالؿ عجة وسائل مثلتحؿيق الحؼ يسكغ التصػيخ السيشي السدتسخ
 والشجوات والسؤتسخات التجريب، حزػر االجتساعاتالؿياـ ب، التعمع الحاتيالتجريب، حزػر 
 األخخػ ذات الرمة. واألنذصة
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 :الدراسات العربية 1.3

التدقيق الداخمي وعالقته بجؽدة األداء في السؤسدات، دراسة (، 2017) وردة وميسؽنة .3
حالة شركة تؽزيع الكهرباء والغاز بأدرار، مذكرة مقدمة ضسؼ متطمبات نيل شهادة الساستر 

 .دراية، الجزائرفي عمؽم التديير، جامعة أحسد 

وكحلظ جػدة األداء في السؤسدات التجقيق  تصبيق إجخاءاتواقع عمى  التعخؼ السحكخة إلى ىجفت
  الجدائخية، وإبخاز مجػ تأثيخ التجقيق الجاخمي عمى تقييع فعالية الجػدة.

 ولتحقيق أىجاؼ الجراسة قاـ الباحثاف بتػزيع استبياف عمى عجد مغ عساؿ شخكة تػزيع الكيخباء
والغاز بأدرار لسعخفة رأييع بأىسية التجقيق الجاخمي ودورىا في تحديغ األداء، وقج تػصمت الجراسة 

 :ما يميإلى 
  في السؤسدة األفخادعمى أداء  يعتسجإف التصبيق الحدغ لسعاييخ التجقيق الجاخمي والجػدة. 
 ذخكةالػجج عالقة بيغ التجقيق الجاخمي وجػدة األداء في ت. 
 ة يتػقف عمى تحديغ جػدة ترسيع نطاميا، وفاعمية التصبيقنجاح أؼ مؤسد. 
  وبقاء السؤسدة في  ريةااستسخ تعتبخ جػدة األداء مغ أىع الػسائل التي تداعج عمى

 .السشافدة
-دور التدقيق الداخمي في ضبط الجؽدة بالسؤسدات االقترادية(، 2017)عبد الرزاق  .2

سؼ متطمبات نيل شهادة الساستر في دراسة حالة مؤسدة محاجر الغرب، مذكرة مقدمة ض
 كمية العمؽم االقترادية والتجارية وعمؽم التيدير، جامعة عبد الحسيد بؼ باديس، الجزائر.

مداىسة التجقيق الجاخمي في مخاؾبة تصبيق معاييخ الجػدة والتأكج  عمىالتعخؼ  السحكخة إلى ىجفت
  .وتصػيخ أنذصة السؤسدة االقترادية دورًا حاسسًا في تحديغ تؤدؼمغ فعاليتيا، التي بجورىا 

ومغ أىع الشتائج  الباحث بتحميل وثائق وسجالت لمسؤسدة السدتيجفة،ولتحقيق أىجاؼ الجراسة قاـ 
 التي تػصمت إلييا الجراسة:

 مغ أدوات ضبط الجػدة وذلظ مغ خالؿ اإللساـ بسعاييخ الجػدة يعجُّ أداًة لتجقيق الجاخمي ا
 .لية ليحه السعاييخإلعصاء درجة مغ االستقال

 في مؤسدة محل الجراسة ىي العسل عمى  األخخػ  العالقة السػجػدة بيغ السجقق مع ـياكل
 .جل تحديغ العسلأالتشديق والتعاوف مع ـياكل السؤسدة مغ 

تقييػ واقع أنذطة التدقيق الداخمي ألنعسة إدارة الجؽدة في السؤسدات ، (2014) الطه .3
، رسالة مقدمة ISO 9003:2009 لسطابقة لمسؽاصفةا شهادةالدؽرية الحاصمة عمى 

 استكسااًل لستطمبات نيل درجة الساجدتير في إدارة الجؽدة لدى الجامعة االفتراضية الدؽرية.
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تقييع واقع أنذصة التجقيق الجاخمي ألنطسة إدارة الجػدة في السؤسدات  إلى الخسالة ىحه ىجفت
مغ خالؿ إقخار مجػ إدراؾ ISO 9001:2008صفة الدػرية الحاصمة عمى شيادة السصابقة لمسػا

ما إذا كاف يتع إدارة بخنامج التجقيق وتشفيح بخنامج  الجاخمي، وتحجيجىحه السؤسدات ألىسية التجقيق 
 لمستصمبات واإلرشادات ذات العالقة. وفقًا التجقيق 

 246مى مخرز ليحا الغخض وتع تػزيعو ع استبياف ترسيع تع الجراسة ىحه أىجاؼ ولتحقيق
ومغ مؤسدة.  45وقج تع الخد مغ قبل ISO 9001:2008مؤسدة حاصمة عمى شيادة السصابقة 
 أىع الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة:

 لجػ إدارات السؤسدات الدػرية الحاصمة عمى شيادة السصابقة لمسػاصفة            
ISO 100911001ارة الجػدة.إدراؾ جيج ألىسية التجقيق الجاخمي ألنطسة إد 

  أنذصة التجقيق الجاخمي في السؤسدات الدػرية  وتتمخز الرعػبات الخئيدية التي تػاج
في انذغاؿ السدؤوليغ عغ إدارة بخنامج التجقيق في أمػر ومياـ أخخػ أكثخ أىسية وفقًا 
لسشطػرىع وعجـ إعصاء التجقيق الجاخمي األولػية الالزمة مغ قبل اإلدارة العميا وعجـ وجػد 

 مغ السجققيغ. جد  كاؼ  ع
   حققت السؤسدات الدػرية جخاء التجقيق الجاخمي عجدًا مغ الفػائج أىسيا: تحديغ فاعمية

العسميات السذسػلة بشطاـ إدارة الجػدة، ورفع كفاءة العامميغ، وتبادؿ الخبخة بيغ العامميغ، 
، وزيادة الخجمات السعيبة /الخجمات، والحج مغ السشتجات /وتحديغ جػدة السشتجات

اإلنتاجية، وتحديغ سسعة السؤسدات، وتعديد رضا الدبائغ، وزيادة حجع السبيعات، ومشع 
 تكخار حاالت عجـ السصابقة التي تع الكذف عشيا سابقًا.

  .تعديد أنذصة التجقيق الجاخمي السصبقة في السؤسدات الدػرية بذكل عاـ 

  ISO 39033:2002ةلدولياالقياسية  السؽاصفة(، أنذطة التدقيق وفق 2013) عمي .4

 .دراسة حالة في شركة الزوراء العامة، بحث في كمية بغداد لمعمؽم االقترادية -

ييجؼ البحث لتقػيع واقع حاؿ عسمية التجقيق الجاخمي لشطاـ إدارة جػدة شخكة الدوراء العامة مقارنة 
جل ضبط أ ومعخفة جػانب الزعف والقػة فييا، مغISO 9109911001بالسػاصفة الجولية 

سل الحؼ يؤدؼ إلى ضساف التحديغ السدتسخ في عسل نطاـ إدارة كعسمية التجقيق عمى الػجو األ
  الجػدة في الذخكة.
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فقج قاـ الباحث بترسيع قائسة فحز بذكل رئيدي، باإلضافة إلى شخيقة  ولتحقيق أىجاؼ البحث
ىع الشتائج التي تػصل إلييا السالحطة والسقابمة الذخرية مع رئيذ وأعزاء فخيق التجقيق. ومغ أ 

 البحث:

 إف الذخكة تشفح تجؾيقيا الجاخمي بشدبة كبيخة مصابقة لمسػاصفة الؿياسية الجولية        
ISO 9109911001.مع وجػد بعس الثغخات فييا 

  مع أف اليجؼ مغ عسمية التجقيق الجاخمي قج حجد بذكل واضح وسميع، إال أنو لع يتع
 السرادؽ عمييا مغ قبل اإلدارة العميا. تػثيقو في خصة التجقيق 

 .لع تذسل معيار التجقيق الدياسات السصبقة في الذخكة 

 :لدراسات األجشبيةا 2.3

1. Maksym (2033)، ،السجمة  تحديؼ فاعمية التدقيق الداخمي لشعام إدارة الجؽدة
 العمسية لجامعة بؽلؽنيا، أوكرانيا.

الجاخميغ في تحديغ العسميات في السشطسة مغ خالؿ  ىجؼ البحث إلى التأكيج عمى أىسية السجققيغ
 التصبيق الفعاؿ لمتجقيق الجاخمي، الحؼ يؤدؼ بجوره إلى رفع كفاءة نطاـ إدارة الجػدة.

مغ أجل تحقيق أىجاؼ البحث فقج قامت ىحه الجراسة بتحميل نطاـ إدارة الجػدة لجػ إحجػ 
 الذخكات. وتػصل الباحث إلى الشتائج التالية:

 التجقيق الجاخمي بعجـ تدجيل السجخالت والسخخجات بذكل  تاؾ مخالفات إلجخاءاأف ىش
 واضح.

  ىشاؾ تجابيخ واضحة مغ الذخكة لتحديغ فاعمية التجقيق الجاخمي تدسح الذخكة مغ خالليا
استخجاـ أفزل السػارد الستاحة لمؿياـ بالتجقيق الجاخمي، وذلظ بيجؼ رفع كفاءة نطاـ إدارة 

 الجػدة.

 حج مغ تأثيخ التي تؤدؼ لتحديغ فاعمية التجقيق الجاخمي ستؤدؼ إلى اليح التجابيخ إف تشف
تخؾية نطاـ إدارة السذاريع في إشار آلية التشديق و زيادة مخونة الذخكة و عجـ استقخار البيئة 

 الذخكة.داخل 

2. Fahlén and Langell (2032)،  رسالة  ؼ،تحديلمتدقيق الجؽدة الداخمية كأداة
 مؤسدة التشسية االقترادية واالجتساعية، الدؽيد. ماجدتير في
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 كاف عمى الخغع مغ التشفيح الكثيخ والستكخر لمتجقيق الجاخمي، إال أنو مغ غيخ الػاضح ؼيسا إذا
التجقيق الجاخمي يذكل إضافة وؾيسة لمسشطسة، لحا ىجؼ البحث إلى دراسة كيؽية جعل عسميات 

عخفة العػامل األساسية لجعل عسميات التجقيق فعالة، وكيف تجقيق الجػدة الجاخمية أكثخ فعالية، وم
 لمتحديغ. ة يسكغ استخجاـ تجقيق الجػدة الجاخمية كأدا 

مغ أجل تحقيق أىجاؼ البحث قامت ىحه الجراسة بتحميل عسميات التجقيق الجاخمي لجػ إحجػ 
زمغ شػيل. مشح  ISO100911091الذخكات األمشية في الدػيج والسصبقة لشطاـ إدارة الجػدة 

 وتػصل الباحث إلى الشتائج التالية:
  الغاية األساسية لمتجقيق الجاخمي السصبق في الذخكة ىػ التحقق مغ السصابقة لعسميات

 السجققة، وال يدتخجـ التجقيق الجاخمي بذكل واضح كأداة لمتحديغ في الذخكة.
 دارة، كفاءة ىشاؾ عجة عػامل تديع في تحديغ التجقيق لجػ الذخكة مشيا التداـ اإل

السجققيغ، وضػح غاية وأىجاؼ التجقيق، تدجيل حاالت عجـ السصابقة والتػصيات 
 ومتابعتيا.

 :الدابقةالتعقيب عمى الدراسات  3.3

 :ما يميمغ خالؿ االشالع عمى الجراسات الدابقة العخبية واألجشبية يتزح 

 شطسات.أكجت الجراسات الدابقة عمى أىسية ومحػرية التجقيق الجاخمي لمس 
  ناقذت الجراسات الدابقة فعالية تصبيق التجقيق الجاخمي في السشطسة والفػائج الستحرمة مشو

وباألخز ؼيسا يتعمق بجػدة األداء وضبط الجػدة، دوف التصخؽ إلى أثخه في فعالية نطاـ 
 إدارة الجػدة.

 سمية أكجت عمى أىسية العشرخ البذخؼ بذكل عاـ والسجققيغ بذكل خاص في رفع سػية ع
 .وكفاءتيا التجقيق الجاخمي

 .عخضت جانب مغ الرعػبات التي تخافق عسمية التجقيق الجاخمي 

 :الدابقةمدى االستفادة مؼ الدراسات  4.3

  السػضػع محل الجراسة.بالتعخؼ عمى السخاجع األساسية التي ليا عالقة مباشخة 
 لسرادر والبحػث التي في البشاء الشطخؼ لمجراسة مغ خالؿ التعخؼ عمى بعس ا السداىسة

 ليا عالقة بالجانب الشطخؼ لمجراسة.
  الستبعة في تشفيح تمظ الجراسات، وتحجيج الخصػط العامة  العمسيةالتعخؼ عمى السشيجيات

 لمجانب التصبيقي لمجراسة.
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 :الدابقةمسيزات الدراسة الحالية عؼ الدراسات  5.3

  لوؾياسية مػاصفة آخخ وفق تتسيد الجراسة بالحجاثة لتشاوليا التجقيق الجاخمي          
ISO 9109911091 بيشسا الجراسات الدابقة تشاولت اإلصجارات الدابقة لسػاصفة ،

 :1099ISO 91099و:1001ISO91099لمتجقيق وىي 
   وىػ دور التجقيق الجاخمي في رفع كفاءة وفعالية نطاـ تشاوليا مػضػعًا جػىخيًا وميسًا ججًا

 إدارة الجػدة.
 تصبيق التجقيق الجاخمي وفق السػاصفة )السدتقل خ الستغيخ بحث أثتISO 

( عمى الستغيخ التابع )فعالية وكفاءة نطاـ إدارة الجػدة السصبق وفق 9109911091
( مغ خالؿ مؤشخات األداء في السشطسة ISO 100911095     السػاصفة الؿياسية

 السصبق عمييا الجراسة العسمية.
 تع تشفيحه عمى شخكة في قصاع صشاعي ميع في سػرية وىػ  الجدء العسمي مغ الجراسة

في الجراسات بذكل  كاؼ  الرشاعات البالستيكية والسعجنية، وىحا القصاع لع يتع التصخؽ لو 
 العسمية الدابقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-31- 

 

 ًُ  اٌؼ١ٍّخاٌذساسخ  :اٌشاثغاٌفظ

Chapter (2):Practical Study 

 
 زمات التغميفالبارودي لسدتم شركةلسحة عؼ  1.4
 الدراسة وطريقةأسمؽب  2.4
 جسع البيانات 3.4
 ومعالجتها تحميل البيانات 4.4
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 :البارودي لسدتمزمات التغميف شركةلسحة عؼ  1.4

مغ الذخكات الػششية الستسيدة عمى مدتػػ الجسيػرية  وتعجُّ ، في محافطة حسز ذخكةتقع ال
ريادؼ في مجاؿ الرشاعات البالستيكية والسعجنية تكممت بترجيخ دور  العخبية الدػرية والتي ليا 

ثع تػسع  ،بإنتاج الدجادات السعجنية 1978في عاـ  ذخكةبجأت مديخة ال .لمجوؿ السجاورةمشتجاتيا 
 مشتجات رئيدية ىي: ثالثبإنتاج  ذخكةتقـػ ال .مجاؿ نذاشيا ليذسل مشتجات أخخػ 

  بذكميا األولي قبل عسمية الشفخ( ةعادية أو السعجنيالسياه ال )عبػاتالعبػات البالستيكية 
 األغصية البالستيكية لمعبػات البالستيكية 
 )الدجادات السعجنية )األغصية السعجنية لدجاجات السياه العادية أو الغازية 

مغ خالؿ استقصاب أحجث  وتحديشيا عمى متابعة مشتجاتيا ىاوتخكيد  يااىتسامب ذخكةتسيدت ال
واستقصاب أكفأ السػارد البذخية الػششية وذلظ مغ  ،سية في مجاؿ ترشيع مشتجاتياالتقشيات العال

، وقج ليشافذ بحلظ عمى الرعيجيغ السحمي والخارجي ،أجل الػصػؿ بالسشتج لسعاييخ جػدة عالية
لمعسل بذكل مصابق لمسػاصفات والسعاييخ الجولية مسا أدػ إلى  ذخكةتخافق ذلظ مع سعي ال

 :سا يميغ الذيادات في نطع اإلدارة والترشيع والعسميات كحرػليا عمى عجد م

  نطاـ إدارة الجػدةISO 9001  2006وذلظ مشح عاـ. 
  نطاـ إدارة سالمة الغحاءISO 22000  2010وذلظ مشح عاـ. 
 خؽ األوسط.مكتب الذ -بيبدي العالسيةشخكة مغ قبل  معتسج شيادة مػرد 
  مكتب الذخؽ األوسط. -لعالسيةكػكاكػال اشخكة مغ قبل معتسج شيادة مػرد 

 :رؤية الذركة 1.1.4

تقجيع السشتجات وفق أحجث األساليب وبجػدة عالية مفعسة باإلبجاع، وتدويج األسػاؽ السحمية 
 .والجولية بتمظ السشتجات

 :رسالة الذركة 2.1.4

عاييخ العسالء وفق أعمى مُيخضي تحقيق التسيد في أداء كافة السشتجات والحخص الذجيج عمى ما 
 الجػدة واإلبجاع.

 :قيػ الذركة 3.1.4

 الذفاؼية.األخالؽ، االحتخاؼية والجقة في العسل، العسل الجساعي وروح الفخيق، 

 :الذركة سياسة 4.1.4
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 لعسل الجائع عمى تحقيق رضا الدبائغ.ا 
  االلتداـ بتصبيق نطاـ إدارة الجػدة مصابق لمسػاصفة الجوليةISO9001:2015 وتحديشو 

 ػاصل.بذكل مت
 االلتداـ بتصبيق نطاـ إدارة سالمة الغحاء مصابق لمسػاصفة الجوليةISO22000:2005 

 بذكل متػاصل. وتحديشو
 .تصػيخ أداء السػضفيغ واستخجاـ أفزل شخؽ العسل داخل الذخكة 
 .تحقيق متصمبات األسػاؽ العالسية 
 .تخؽيس تكػاليف اإلنتػاج وتقميػل اليجر في السػاد والجيج والػقت 
 لتداـ بتصبيق الستصمبات التذخيعية والقانػنية ومتصمبات السدتيمظ ؼيسا يتعمق بدالمة اال

 .الغحاء
  فيتبادؿ السعمػمات الخاصة بدالمة الغحاء لسشتجات الذخكة مع باقي الجيات السعشية 

 سمدمة إنتاج الغحاء.
 .إزالة كل السخاشخ السحتسمة عمى سالمة الغحاء 

 :في الذركة ISO 9001نعام إدارة الجؽدة  5.1.4

باألداء انصالقا مغ رغبة اإلدارة العميا بتقجيع أفزل السشتجات التي تخضي زبائشيا واالرتقاء 
والسسارسات اإلدارية وزيادة القجرة التشافدية في الدػؽ بسا يتػافق مع سياسة الذخكة وتػجييا 

وذلظ  2006وؿ مخة في عاـ شطاـ إدارة الجػدة أالسصابقة لعمى شيادة  اإلستخاتيجي تع الحرػؿ
ثالث سشػات مع كلَّ تػالى تججيج الذيادة بذكل مدتسخ ثعَّ  ISO 9001:2000إلصجارىا الثالث 

 .2015واإلصجار الخامذ في عاـ  2008مػاكبة التحجيث عمى السػاصفة في اإلصجار الخابع عاـ 

باإلضافة إلى وتحديشو  دأبت شخكة البارودؼ مشح بجاية تصبيق نطاـ إدارة الجػدة عمى تصػيخه
مػاكبة التحجيثات الحاصمة في اإلصجارات الججيجة، مسا انعكذ إيجابيًا عمى فعالية ونزج نطاـ 

 إجخاء عسل 33مغ عشج إعجاد الجارسة  نطاـ إدارة الجػدة في الذخكةيتألف . إدارة الجػدة السصبق
 ل وثائق الشطاـ.لك صفحة 864 وبسجسػع يبمغتعميسة عسل فخعية  63يتبع لو  رئيدي

وذلظ لخفع كفاءتو  ؛استحجثت شخكة البارودؼ إدارة ضساف الجػدة مشح بجء تصبيق نطاـ إدارة الجػدة
وفعاليتو، تقػـ ىحه اإلدارة باإلشخاؼ عمى تصبيق الشطاـ ومخاقبتو وتحديشو متزسشًا اإلشخاؼ عمى 

ى التػاصل والتشديق مع الجيات تصبيق التجقيق الجاخمي ومتابعة األفعاؿ الترحيحية، باإلضافة إل
السانحة لمذيادة والدبائغ الخاغبيغ بالؿياـ بالتجقيق في الذخكة وتدويجىع بكل السعمػمات الزخورية 

 ومتابعة نتائج التجقيق الحؼ يتع مغ قبميع.
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 :التدقيق الداخمي في الذركة 6.1.4

جػدة بػية التحقق مغ أف تخصيط وتصبيق التجقيق الجاخمي لمل قامت الذخكة بػضع إجخاء مػثق
الجػدة وتػفيخ إدارة نذاشات الجػدة ونتائجيا مصابقة لمتختيبات السخصصة والتأكج مغ فعالية نطاـ 

  الفخص السشاسبة لمتحديغ.
بإعجاد بخنامج التجقيق سشػيًا  يقػـ مجيخ ضساف الجػدةوفقًا إلجخاء التجقيق الجاخمي في الذخكة 

ويتع ,اىغبثقخوّتبئحاىتذقُقبدوحبىخاىْشبط وفق أىسية الشذاشات خميةالتجؾيقات الجاتكخار ججولة و 
ولجيو معخفة  ،مدتقل عغ الفعاليات التي يجخؼ تجؾيقيا لكادر مؤىمغ قبل  التجقيق الجاخمي تشفيح

ويتع تػثيق نتائج  ،لذخوط التجريب الخاصة بالتجقيق الجاخمي مدتػؼياً و بالشذاشات السجقق عمييا 
إف  السشاسبة يةالترحيح األفعاؿاتخاذ و الع السدؤوليغ عغ األقداـ السجققة عمييا شاالتجقيق و 

تجؾيقات داخمية إضاؼية لسخاؾبة تصمب األمخ. كسا يشز إجخاء التجقيق الجاخمي عمى إمكانية تشفيح 
ىحه التجؾيقات حتى يطيخ الفعل الترحيحي فعاليتو ويتع واستسخار فعالية الفعل الترحيحي الستخح 

إجخاء تجقيق داخمي غيخ مبخمج نتيجة اعتخاض زبػف ، باإلضافة إلى إمكانية تػضيفو بذكل مخض
خالؿ اجتساعات تتع مشاقذتيا نتائج عسميات التجقيق الجاخمي  إف .أو وجػد مذكمة ما في الشطاـ

ختيبات لسعالجة مػاقع الخمل الستكخر واتخاذ التوذلظ  شطاـ إدارة الجػدةمخاجعة اإلدارة الجورية ل
 .الكفيمة بعجـ التكخار

يتع اعتساد السجققيغ بعج حزػرىع دورة تجريبية خارجية لمتجقيق الجاخمي مغ قبل مجرب معتسج 
يقػـ مجيخ ضساف الجػدة بتقييع السجققيغ السعتسجيغ وذلظ مغ خالؿ ؾيامو بتجقيق ونجاحيع فييا. 
وفي حاؿ اكتذاؼ ضعف السجقق  تجقيق،الوالتأكج مغ فعالية عسمية إف تصمب األمخ الحق لتجؾيقيع 

 .يتع إيقافو عغ التجقيق ريثسا يتع إعادة تأىيمو

 :أسمؽب وطريقة الدراسة 2.4

والدجالت اعتسج الباحث في الجراسة عمى تحميل عجد مغ البيانات انصالقًا مغ شبيعة البحث، 
لفتخة الدمشية مغ عاـ لذخكة البارودؼ خالؿ ا (KPIs)الخئيدية مؤشخات األداءعجد مغ السختبصة ب

ولقج تع اختيار ىحه الفتخة الدمشية بدبب تػافخ بيانات مشدجسة ، ومعالجتيا 2019وحتى 2015
عذخ سشػات عمى تصبيق نطاـ إدارة الجػدة وعسميات  مخور ومتشاغسة يسكغ السقارنة بيشيا وبدبب

تجقيق الجاخمي عمى حج سػاء قج وبالتالي فإفَّ نطاـ إدارة الجػدة وعسميات ال ،التجقيق الجاخمي عميو
مؤشخات أداء األرقاـ في عمى  يشعكذ ذلظوال بج أف  ،بمغا مدتػًػ عاؿ  مغ الشزج والفعالية

خالؿ الفتخة السحكػرة الخئيدية مؤشخات األداء  عجد مغ الذخكة، لحلظ قاـ الباحث بتحميل ومعالجة
 عمييا إيجابًا أو سمبًا.واستخالص الشدعة ليا لسعخفة مجػ تأثيخ التجقيق الجاخمي 
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 :البيانات جسع   3.4

الػثائق والدجالت السػجػدة اعتسج الباحث في جسع البيانات عمى السرادر الثانػية الستسثمة في 
باإلضافة إلى تقاريخ التجقيق  ،2019حتى  2015الفتخة الدمشية مغ  خالؿ البارودؼشخكة لجػ 

  الجػدة السصبق في الذخكة.( لشطاـ إدارة الصخؼ الثالث )تجقيقالخارجي 

 التي البارودؼتع التخكيد خالؿ عسمية جسع البيانات عمى عجد مغ مؤشخات األداء الخئيدية لذخكة 
وتػفخ دلياًل عغ مجػ تحقيق الذخكة ألىجافيا  ،في الذخكةتؿيذ األداء لمعسميات أو األنذصة 

فقج قاـ الباحث باختيار عجد مغ  وأعساليا. مغ أجل إثبات صحة فخضيات الجراسةأدائيا وفعالية 
 :سا يميمؤشخات األداء الخئيدية وذلظ ك

 العسل ضسغ نطاـ إدارة ضساف الجػدة تعجد التجؾيقات الجاخمية إلجخاءا 
 لثاألفعاؿ الترحيحية في تجؾيقات الصخؼ الثا اتعجد شمب 
 عجد شكاوػ الدبائغ 
 رضا الدبائغ 
 ندبة دوراف العامميغ 
 رضا العامميغ 
 نتاج السعيبندبة اإل 
 ندبة اليجر 

 :ومعالجتها البياناتتحميل  4.4

 :تهاومعالج التدقيق الداخميبيانات تحميل  4.4.1

وتحميميا، تع استخالص  2019 إلى 2015بيانات التجقيق الجاخمي مغ عاـ  مغ خالؿ مخاجعة
 السػضحة في الججوؿ التالي: البيانات

 2019 إلى 2015ـ بيانات التجقيق الجاخمي مغ عا–( 41-ججوؿ )ال

 2019 2018 2017 2016 2015 السعيار

إلجخاءات  مخات التجقيقعجد 
 نطاـ إدارة الجػدةفي عسل ال

مغ أصل  55
 مخصط لو 58

 %95أؼ بشدبة 

 51مغ أصل  51
 ومخصط ل

 %100أؼ بشدبة  

مغ أصل  54
 مخصط لو 56

 %96أؼ بشدبة 

 55مغ أصل  55
 مخصط لو

 %100أؼ بشدبة  

 45مغ أصل  45
 مخصط لو

 %100أؼ بشدبة  
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األفعاؿ  شمبات عجد
 الترحيحية

22 24 22 25 10 

عجد األفعاؿ الترحيحية التي 
 مشيا في نفذ الدشةأغمقت 

20 22 22 22 10 

ليكػنػا مجققيغ  2015في الذخكة في عاـ  اً مػضف 12باإلضافة إلى البيانات الدابقة فقج تع تأىيل 
لجورة السجقق الجاخمي السشفحة مغ قبل مجرب خارجي معتسج، غ مغ خالؿ حزػرىع ونجاحيع يداخمي

 .2017مػضفيغ في عاـ  5تأىيل تعَّ كحلظ األمخ 

مغ السالحع أف ىشاؾ عشايًة واىتسامًا شجيجيغ مغ قبل شخكة البارودؼ لمتجقيق الجاخمي، مسا 
خصط مختفعة  في كل انعكذ إيجابيًا عمى تشفيح التجقيق وفعاليتو حيث إفَّ ندبة تشفيح التجقيق الس

% فسا فػؽ( باإلضافة إلى العشاية بتفاصيل عسمية التجقيق ووضع أدلة التجقيق 95)سشػات الجراسة 
بتأىيل اىتسامًا أف ىشاؾ  كسا التجقيق،بذكل تفريمي لتحجيج حالة السصابقة مغ عجميا في الئحة 

مخاجعة سجالت التجقيق  غ في الذخكة وضبط كفاءتيع مغ خالؿيأكبخ عجد مغ السجققيغ الجاخمي
بخرػص األفعاؿ الترحيحية فسغ السالحع أيزًا و . والؿياـ بتجقيق الحق أف تصمب األمخ

 شمبياتع الؽ أغمبيا في نفذ الدشة التي إغوقج تع  ،االىتساـ بيا مغ خالؿ متابعتيا حتى إغالقيا
إلى  2015يحي مغ عاـ فعل ترح 22مغ  )أكثخعجدىا الكبيخ ندبيًا أفَّ  ، كسا يسكغ اعتبارفييا

 ( ىػ مؤشخ عمى ججية وفعالية التجقيق الجاخمي السشفح في الذخكة.2018

 الطرف الثالث(: تدقيق) تهاومعالج الخارجيالتدقيق بيانات تحميل  2.4.4

 2019إلى  2015مغ خالؿ مخاجعة بيانات التجقيق الخارجي لشطاـ إدارة الجػدة مغ عاـ 
 السػضحة في الججوؿ التالي: ياناتالباستخالص تعَّ  ،وتحميميا

 2019إلى  2015بيانات التجقيق الخارجي مغ عاـ –( 42-ججوؿ )ال

 اإلجسالي 2019 2018 2017 2016 2015 السعيار

 9 1 1 2 2 2 لشطاـ إدارة الجػدة قالتجقيمخات عجد 

 2 0 0 0 0 2 عجد شمبات األفعاؿ الترحيحية

 36 7 3 7 6 13 فخص التحديغ /عجد السالحطات 

 2 1 1 0 0 0 عجد السسارسات الجيجة
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تع ثع بعج ذلظ  2017ولغاية عاـ  2015مغ عاـ سشػيًا مختيغ  التجقيق الخارجيتشفيح  تعَّ لقج 
، مخة واحجة في الدشةبذكل مكثف والذخكة عمى أف يتع التجقيق  التجقيق الخارجي جيةاالتفاؽ بيغ 

قيغ في األعػاـ يبسثابة تجؾ 2019و 2018عامي كال الػاحج في  أف التجقيق اعتباريسكغ  حيث
 الدابقة.
ثع بعج ذلظ لع يتع شمب أؼ فعل ترحيحي مغ  2015غ في عاـ يفعميغ ترحيحي شمبلقج تع 

 ،نزج الشطاـ وفعاليتو عمى اً ، وىحا يعصي مؤشخ في األعػاـ الالحقة جية التجقيق الخارجيقبل 
وره الفعاؿ في كذف الفجػات في الشطاـ وترحيحيا تصػر التجقيق الجاخمي في الذخكة ود وعمى

مع العجد الكبيخ ندبيًا  بذكل خاص يتزح ىحا الجورو ، في التجقيق الخارجي اكتذافياقبل أف يتع 
أفعاؿ ترحيحية لمتجقيق  رفع شمبمسا أدػ إلى تجشب  ؛لألفعاؿ الترحيحية لمتجقيق الجاخمي

 الخارجي.

 ىسا: 2015في عاـ ي التجقيق الخارجي الفعالف الترحيحياف المحاف رفعا ف

تزخر بعس الكخاتيغ أثشاء  إلى مسا أدػ ،جػدة كخاتيغ األغصية البالستيكية انخفاض .1
 عغ شخيق اتخاذ اإلجخاءات الترحيحية التالية: ة الفعل الترحيحي، وقج تع معالجتخديشيا
  نػعية وشخيقة الػصل و  الشدبيوزف الغخاـ وضع مػاصفات محجدة لمكختػف تتزسغ

 الالصق.
 بالسػاصفات الججيجة السصمػبة لمكخاتيغ.د السػرِّ إعالـ ؾياـ قدع السذتخيات ب 
  وضع تعميسة لكيؽية ؾياس وزف الغخاـ الشدبي لمكختػف وتصبيقيا مغ قبل قدع ضبط

 الجػدة.
عمى شمب فعل ترحيحي لكل شكػػ واردة تشزُّ في إجخاء شكاوػ الدبائغ  فقخةعجـ وجػد   .2

 عغ شخيق اتخاذ اإلجخاءات الترحيحية التالية: ة الفعل الترحيحيوقج تع معالج مغ الدبػف،
  تعجيل إجخاء شكاوػ الدبائغ بإضافة فقخة تصمب رفع فعل ترحيحي عغ كل شكػػ

 واردة مغ الدبػف.
 .التداـ قدع ضساف الجػدة بفتح الفعل الترحيحي لكل شكػػ واردة 

 ليسا في التجقيق الخارجي ىسا:اف المتاف تع اإلشارة تتاف الجيجالسسارس

الجيج الجيج السبحوؿ مغ قبل إدارة ضساف الجػدة في تحجيث نطاـ إدارة : 2018عاـ  .1
 .2015الجػدة ليتػافق مع اإلصجار الججيج في عاـ 

 .وإعجاد تقاريخه التجقيق الجاخمي تشفيحجيػد كبيخة مبحولة مغ قبل الذخكة في : 2019عاـ  .2
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مغ قبل السجقق الخارجي تعصي مؤشخًا إضاؼيا عمى كفاءة آنفًا نية السحكػرة إف السسارسة الجيجة الثا
 في مسارسة التجقيق الجاخمي. يغيكفاءة السجققيغ الجاخموفعالية التجقيق الجاخمي السشفح في الذخكة و 

 
 2019إلى  2015فخص التحديغ مغ عاـ  /السالحطات عجد  مقارنة( 4-1الذكل )

 

حيث بجأت  ،خالؿ سشػات الجراسة عجد مالحطات التجقيق الخارجيَز تشاق (1-3الذكل )يطيخ 
ازدادت قمياًل في عاـ  ثع 2018مالحطات في عاـ  3لتربح  2015مالحطة في عاـ  13بػ 

فخص  /قج قامت شخكة البارودؼ بستابعة جسيع السالحطات ل .مالحطات 7لتربح  2019
عخض  ويتع اتخاذ اإلجخاءات السشاسبةل سشػات الجراسة وإغالقيا عغ شخيق التحديغ في ك

 السالحطات وكيؽية إغالقيا في اجتساعات مخاجعة اإلدارة الجورية لمذخكة.
 :تهاومعالج شكاوى الزبائؼبيانات تحميل  3.4.4

، تع استخالص وتحميميا 2019إلى  2015مغ خالؿ مخاجعة بيانات شكاوػ الدبائغ مغ عاـ 
 :الييغالججوليغ التالسػضحة في  البيانات

 2019إلى  2015بيانات شكاوػ الدبائغ مغ عاـ –( 43-ججوؿ )ال

 اإلجسالي 2019 2018 2017 2016 2015 السعيار

عذداىشنبوياىتٍثغجتخيوٍِخبّتششمخ

 29 3 5 5 4 12 اىجبسودٌ

عذًٍعشفخ)اىضثىُاىتٍثغجتعذداىشنبوي

 (أوعىءاعتخذاًٍِقجواىضثىُخفُْ
3 2 2 1 0 8 

 37 3 6 7 6 15 إجسالي عجد الذكاوػ 
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 وفقًا لسدبباتيا الخئيديةالذخكة خمل مغ  سببياالتي شكاوػ الدبائغ  تػزيع–( 44-)الججوؿ  

 اإلجسالي 2019 2018 2017 2016 2015 مدببات الذكػػ 

 17 0 4 4 3 6 خيوفٍْ

 10 3 0 1 1 5 تْظٍَُوخطأثششٌ

 2 0 1 0 0 1 خصأ في التعبئة والتغميف

 29 3 5 5 4 12 اإلجسالي

 

% مغ الذكاوػ سببيا عائج لػجػد خمل مغ جانب شخكة 78أفَّ يتزح لشا  (3-3)مغ الججوؿ 
قمة السعخفة الفشية أو سػء استخجاـ مغ قبل % مغ الذكاوػ سببيا عائج إلى 22بيشسا  لبارودؼ،ا

 (2-3) وذلظ كسا ىػ مػضح في الذكل الدبػف 

ثع  شكػػ  15وىػ  2015أف عجد الذكاوػ كاف كبيخًا في عاـ  (3-3)جوؿ كسا يتبيغ لشا مغ الج
% 80إجسالي قجره أؼ بانخفاض  ،2019شكاوػ فقط في عاـ  3انخفس في األعػاـ التالية ليبمغ 

، وىحا االنخفاض يعصي (3-3وذلظ كسا ىػ مػضح في الذكل ) 2019و 2015بيغ عامي 
 انخفاضمي في رفع كفاءة ونزج الشطاـ بسا يؤدؼ إلى فعالية وكفاءة التجقيق الجاخ عمى اً مؤشخ 

 عجد الذكاوػ.

 
 2019إلى  2015عجد الذكاوػ مغ عاـ ( 4-2الذكل )
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% مغ 59( ندتصيع أف ندتشتج أف 3-4فسغ خالؿ الججوؿ ) ،ؼيسا يتعمق بسدببات الذكػػ 
غ خمل % ناتجة ع7و ،ناتجة عغ خصأ تشطيسي وإدارؼ % 34و ،خمل فشي ناتجة عغالسدببات 

 في التعبئة والتغميف.
ويقػـ مجيخ ضساف الجػدة  ،أىسيًة وعشايًة كبيختيغتػلي شخكة البارودؼ مدألة شكاوػ الدبائغ 

تدويج الدبػف حتى معالجتيا وإغالقيا و بصمب فعل ترحيحي لكل شكػػ، ويتع متابعة الذكػػ 
كسا  جوث الذكػػ مخة أخخػ.األفعاؿ الستخحة مغ قبل الذخكة لتجشب حبالتغحية الخاجعة لمذكػػ و 

والسقتخحات  األفعاؿ الترحيحية الستخحةو  معالجتيايتع عخض تحميل عاـ لكل الذكاوػ وكيؽية 
 في اجتساعات مخاجعة اإلدارة الجورية لمذخكة. والتػصيات

 :تهاومعالج بيانات رضا الزبائؼتحميل  4.4.4

لتحجيج وذلظ  ،ليعُيخَسل ق استبياف عغ شخيتقػـ شخكة البارودؼ بسدح رضا الدبائغ بذكل سشػؼ 
مجػ تفاعل وتعاوف مػضفي الذخكة و  ،جػدة مشتجات الذخكة عجيجة مشيا،عغ معاييخ  مجػ رضاىع

يزع االستبياف سبعة أسئمة رئيدية باإلضافة  .ومدتػػ الخجمات السقجمة مغ قبل الذخكة ،معيع
 خارج األسئمة الدبعة في االستبياف. إلى أسئمة مفتػحة لتخؾ السجاؿ لمدبائغ لمتعبيخ عغ آرائيع

( مغ خالؿ مخاجعة البيانات الخاصة بخضا 5-3السػجػدة في الججوؿ ) البياناتلقج تع استخالص 
 تع عخضيا بالشدبة السئػية. األرقاـعمسًا أف وتحميميا  2019إلى  2015الدبائغ مغ عاـ 

 

 2019إلى  2015بيانات رضا الدبائغ مغ عاـ –( 45-ججوؿ )ال

 2019 2018 2017 2016 2015 أسئمة االستبياف

كيف تؿيع السػاصفات الفشية لسشتجات شخكتشا بذكل -1
 ؟عاـ

94 90 92 88 88 

 77 72 70 70 54 ؟ىل أسعار مشتجاتشا متشاسبة مع مدتػػ جػدتيا-2

 92 88 85 85 85 ؟كيف تقييع جػدة تغميف السشتج-3

فعاؿ مغ قبل ىل يتع التعامل مع استفداراتكع بذكل -4
 ؟مػضفي الذخكة

85 85 88 92 92 

الذخكة في تقجيع السعمػمات التي  ػمػضفيداعج ىل -5
 ؟تحتاجيا مشيع

88 95 88 88 95 
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 88 88 84 95 88 ؟كيف تخػ تقيج الذخكة بسػاعيج التدميع-6

ما رأيكع بخجمات ما بعج البيع السقجمة ومدتػػ تفاعل -7
 ؟قبمكع )في حاؿ وجػدىا(شخكتشا مع الذكاوػ الػاردة مغ 

88 80 84 84 90 

 88,86 85.71 84.43 85.71 83.14 الخضا اإلجسالي متػسط 

 * البيانات بالشدبة السئػية
 

حيث إف بعزًا مشيا يختفع  خ،ُيالَحع مغ الججوؿ أفَّ ىشاؾ تحبحبًا وتقمبًا بسدتػػ تقييع أغمب السعايي
، بالسقابل ىشاؾ تحدغ بذكل 2019إلى  215اـ خالؿ فتخة الجراسة مغ عثع يشخفس أو العكذ 

وارتفع تجريجيًا خالؿ الدشػات  2015% عاـ 83.14تجريجي بستػسط الخضا اإلجسالي حيث كاف 
، (4-3وذلظ كسا ىػ مػضح في الذكل ) 2019% في عاـ 88.86المي بعجه حتى وصل إلى 

داللًة مسا يعصي  2019و 2015بيغ عامي  :6.7أؼ أف متػسط رضا الدبائغ ارتفع بسقجار 
 عمى ازدياد ثقة الدبائغ بالذخكة ومشتجاتيا.ومؤشخًا 

السعيار  ا%( ماعج80يالحع أيزًا مغ الججوؿ أف مدتػػ تقييع الدبائغ لمسعاييخ جيج ججًا )فػؽ 
ثع أصبح  2015% فقط في عاـ 54تقييع الدبائغ كاف  إفحيث  ،الثاني الستعمق بأسعار السشتجات

 .2019% في عاـ 77تالي ليرل إلى % في العاـ ال70

 
 2019إلى  2015متػسط رضا الدبائغ مغ عاـ ( 4-3الذكل )

فقج صجرت تػصية في اجتساع مخاجعة اإلدارة بتحديغ  2015عاـ  بشاء عمى نتائج االستبياف
ومعالجة شكاواىع والسذاكل التذغيمية التي يتعخضػف ليا، مسا أدػ التػاصل والتفاعل مع الدبائغ 
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مغ  ،ى رفع مدتػػ رضا الدبائغ بذكل سشػؼ وتجريجي، وقج كاف لمتجقيق الجاخمي دور في ذلظإل
أدػ  مسا؛ الشيائيورفع جػدة السشتج  ،وتقميل شكاوػ الدبائغ ،خالؿ ضبط العسميات التذغيمية

 بالشياية إلى رفع كفاءة وفعالية نطاـ إدارة الجػدة السصبق في الذخكة.

 :تهاومعالج ل دوران العامميؼمعد بياناتتحميل  5.4.4

التغيخ في عجد العامميغ نتيجة االلتحاؽ بالعسل أو الخخوج مشو، يعبخ معجؿ دوراف العامميغ عغ 
 إلىويحدب معجؿ دوراف العسل عمى أساس ندبة العامميغ الحيغ يتخكػف العسل في فتخة معيشة 

التيا باستسخار ُتػصف بأنيا ذات فالسشطسات التي تتغيخ عس، تمظ الفتخة فيمتػسط عجد العامميغ 
معجؿ دوراف عاؿ  خالًفا لتمظ التي يبقى العامل فييا لفتخات شػيمة فتكػف ذات معجؿ دوراف 

 .مشخفس

باإلضافة إلى تحميل أسباب  ،تقـػ شخكة البارودؼ بحداب معجؿ دوراف العامميغ بذكل سشػؼ 
يس معجؿ دوراف العامميغ، كسا يتع ووضع السقتخحات والتػصيات لتخؽ ،مغادرة العامميغ لمذخكة

وضع ىجؼ خاص بتقميل معجؿ دوراف العامميغ في األىجاؼ الدشػية لمذخكة ويتع متابعتو والتأكج 
 مغ تحؿيقو في نياية الدشة.

مغ خالؿ وذلظ ( 6-3البيانات الستعمقة بسعجؿ دوراف العامميغ تع استخالصيا في الججوؿ )
 .2019 إلى 2015مخاجعة البيانات مغ عاـ 

 2019إلى  2015بيانات معجؿ دوراف العامميغ مغ عاـ –( 46-ججوؿ )ال

 2019 2018 2017 2016 2015 السعيار

 10.35 11.89 26.69 15.42 19.58 ٍئىَخ()ّغجخٍعذهدوساُاىعبٍيُِ

 11:- 56 %- 70:+ 21: - ّغجخاىتغُشثبىَقبسّخٍعاىغْخاىتٍقجيهب

 

حيث  خالؿ سشػات الجراسة التشاقزتجاه العاـ لسعجؿ دوراف العامميغ ىػ يالحع مغ الججوؿ أف اال
أؼ بشدبة  2019عاـ  10.35:إلى  2015عاـ  19.58:مغ معجؿ دوراف العامميغ  انخفس

 (.5-3وذلظ كسا ىػ مػضح في الذكل ) 47:انخفاض كمية قجرىا 
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 2019إلى  2015معجؿ دوراف العامميغ مغ عاـ ( 4-4الذكل )

 

رتفع معجؿ دوراف العامميغ بشدبة احيث  2017أيزًا حجوث تقمب وارتفاع حاد في عاـ  َحعُيال
سعالجة ىحا االرتفاع في معجؿ ب، ولمؿياـ 26.69:% بالسقارنة مع العاـ الحؼ قبمو ليرل إلى 70

وترشيف  (7-3دوراف العامميغ فقج قامت الذخكة بتحميل أسباب دوراف العامميغ في الججوؿ )
عائج إلى التحاؽ  9.7:يطيخ أف السدبب األكبخ وبشدبة  أسباب، حيث ةت إلى سبعالسدببا

مغ معجؿ دوراف العامميغ عائجة إلى فرل  4.9:بيشسا أف ندبة  ،العامل بفخصة عسل أخخػ 
 العامل أو انقصاعو عغ العسل.

 2017مدببات دوراف العامميغ في عاـ  –( 47-ججوؿ )ال

 الدبب الشدبة السئؽية )%(
 فخصة عسل 9.7

 الدفخ أو االلتحاؽ بالخجمة اإللدامية 6

 فرل / انقصاع عغ العسل 4.9

 أسباب خاصة 2.4

   .(...-بعج مػقع العسل  – )دواـضخوؼ العسل  1.2

 الخاتب غيخ كافي 1.2

 مذاكل صحية 1.2
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 :يسا يملسعالجة ارتفاع معجؿ دوراف العامميغ ك عجيجة وقج قامت الذخكة باتخاذ خصػات

دراسة مدتسخة لييكل الخواتب والفئات الػضيؽية ووضع مقاييذ واضحة لتقجيخ مشاسب لألجخ  .1
العجالة الجاخمية في األجػر والتعػيزات  مغ أجل تحقيقالسسشػح لمعامل وفق معاييخ محجدة 

 .ومياراتوكل حدب إمكانياتو 
 .يسكغ أف يعاني مشياوالسداىسة في تحليل الرعػبات التي لمعامل ة صالسحيالطخوؼ مخاعاة  .2
 مذاكميع )مدحفي حل  والسداعجة وتعديده، لمذخكةتشسية الذعػر لجػ السػضفيغ بانتسائيع  .3

 ....(.-تقييع األداء  –اجتساع مسثمي العساؿ  –التكافل االجتساعي  –رضا العامميغ 
 .لتقييع األداء والسخاؾبة لتحديغ مدتػػ األداء بذكل عاـ أكبخإعصاء أىسية  .4
.السكافآت لمسػضفيغ أسمػب وشخيقة مشح مخاجعة .5

 11.89:ليربح  2018أثسخت ىحه الخصػات عغ تخؽيس معجؿ دوراف العامميغ في عاـ  ولقج
 .26.69:الحؼ كاف  2017عغ عاـ  56:أؼ بانخفاض قجره 

إف انخفاض معجؿ دوراف العامميغ خالؿ سشػات الجراسة ونجاح الذخكة في تخؽيزو في عاـ 
عمى كفاءة وفعالية نطاـ إدارة الجػدة مؤشخًا وداللًة يعصي  2017عو الحاد عاـ بعج ارتفا 2018

في الذخكة مغ خالؿ اتخاذ الذخكة لمخصػات الترحيحية لسعالجة الخمل والشجاح في تجاوز الخمل 
 والفجػات في الذخكة.

 :تهاومعالج رضا العامميؼ تحميل بيانات 6.4.4

وذلظ بالصمب مغ العامميغ تعبئة استسارة  ،ميغ بذكل سشػؼ تقػـ شخكة البارودؼ بسدح رضا العام
 0)مغ تتخاوح عالمتيا لمتقييع  معيار 11تحتػؼ استسارة رضا العامميغ عمى ، مدح رضا العامميغ

 :سا يميكإلى ثالث فئات الجرجات السػجػدة في االستسارة  ( ويتع ترشيف10 إلى

  أف العامل غيخ راضي.تعتبخ  4إلى  1الجرجات مغ 
  أف العامل محايج في رأيوتعتبخاف  6و 5الجرجتاف . 
  أف العامل راضي. تعتبخ 10إلى  7الجرجات مغ 

أخخػ مغمقة إلعصاء أسئمة  ، تحتػؼ االستسارةآنفاً السعاييخ السحجدة التي تع ذكخىا  باإلضافة إلى
خارج  غ آرائيعع لمتعبيخ لمعامميغمفتػحة لتخؾ السجاؿ وأسئمة  ،الخأؼ بخرػص أمخ محجد

 .االستسارةفي  السحجدةسئمة واأل السعاييخ

 ،تقػـ شخكة البارودؼ بتحميل بيانات مدح رضا العامميغ ومشاقذتو في اجتساعات اإلدارة العميا
 زمة لسعالجة الخمل ورفع ندب رضا العامميغ عغ الذخكة.الومغ ثع اتخاذ الخصػات ال
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تع  وتحميميا 2019إلى  2015عاـ  مغ العامميغمغ خالؿ مخاجعة البيانات الخاصة بخضا 
 عمسًا أف األرقاـ تع عخضيا بالشدبة السئػية.( 8-3استخالص البيانات السػجػدة في الججوؿ )

السعاييخ السحجدة عغ أكثخية رضا العامميغ في ندب ازديادًا ( أف ىشاؾ 8-3مغ الججوؿ )ُيالَّحع 
% 54ل فقج ازداد ندبة الخاضيغ مغ . ؼبخرػص معيار الخضا الكمي عغ العسخالؿ فتخة الجراسة

خاضيغ مغ غيخ الكسا في الػقت نفدو تشاقرت ندبة  ،2019% في عاـ 61إلى  2015عاـ 
 (6-3وذلظ كسا ىػ مػضح في الذكل ) 2019% عاـ 12إلى  2015% عاـ 22

 

 
 2019إلى  2015ندب الخضا الكمي عغ العسل مغ عاـ ( 4-5الذكل )
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 2019إلى  2015العامميغ مغ عاـ بيانات رضا -( 8-4الججوؿ )

 الفئات /السعاييخ

2015 2016 2017 2018 2019 

غيخ 
 راض  

غيخ  راض   محايج
 راض  

غيخ  راض   محايج
 راض  

غيخ  راض   محايج
 راض  

غيخ  راض   محايج
 راض  

 راضي محايج

 48 41 11 22 29 49 41 32 27 29 18 53 27 21 52 األجػر والتعػيزات السسشػحة إلى السػضفيغ          -1

 50 29 21 47 27 26 38 32 30 64 13 23 59 21 20 فخص التقجـ في العسل                                        -2

 49 35 16 41 25 34 36 40 24 36 29 35 50 22 28 السدايا التي تقجميا الذخكة                                  -3

 69 16 15 69 11 20 66 11 23 68 14 18 64 17 19 ة العسل                               عالقات السػدة في بيئ-4

 64 19 17 55 25 20 56 22 22 53 16 31 48 18 34 التجريب-5

 59 21 20 59 21 20 58 22 20 44 20 36 46 28 26 تقييع األداء-6

 64 18 18 57 22 21 63 17 20 51 22 27 59 21 20 اإلشخاؼ-7

 74 12 14 75 11 14 71 18 11 69 14 17 66 16 18 نػعية اإلدارة وإمكانياتيا  -8

 49 20 31 47 18 35 61 13 26 65 13 22 54 15 31 األماف الػضيفي-9

 59 19 22 57 21 22 62 16 22 59 16 25 56 23 21 السخونة في أداء العسل-10

 61 27 12 55 18 27 56 33 11 61 21 18 54 24 22 الخضا الكمي عغ العسل-11

* البيانات بالشدبة السئػية
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مغ ندبة العامميغ الخاضيغ عشو بذكل تجريجي وممحػظ  تبخرػص معيار التجريب فقج تصػر 
% 34مغ كسا تشاقرت ندبة غيخ الخاضيغ عشو ، 2019% في عاـ 64إلى  2015% عاـ 48

 (.7-3كل )وذلظ كسا ىػ مػضح في الذ 2019% في عاـ 17إلى  2015عاـ 
 

 
 2019إلى  2015ندب رضا العامميغ عغ التجريب مغ عاـ ( 4-6الذكل )

 

نطاـ عمى ازدياد كفاءة وفعالية داللًة ومؤشخًا التحدغ العاـ في مدتػػ رضا العامميغ يعصي إفَّ 
مغ خالؿ شعػر السػضفيغ بالخاحة واالستقخار واألماف الػضيفي وزيادة مياراتيع  إدارة الجػدة

تيع مغ خالؿ فخص التجريب السقجمة ليع مغ قبل الذخكة مسا يديج احتسالية فخص تقجيسيع وكفاء
 في العسل. 

 :تهاومعالج اإلنتاج السعيب تحميل بيانات 7.4.4

تكاليف الفذل الجاخمي مغ ضسغ تكاليف الجػدة  مغ) اإلنتاج الغيخ مصابق( اإلنتاج السعيب يعجُّ 
باإلضافة إلى ىجر  ،ليف عالية في حاؿ وجػد إنتاج معيب، وعادة تتحسل الذخكات تكاالكمية

بذكل كبيخ عمى تخؽيس السشتجات  اً الػقت والجيج لمذخكة، مسا يجعل تخكيد الذخكات مشرب
مغ أىع وندبتو مغ اإلنتاج الكمي اإلنتاج السعيب  حجع وتقميميا إلى أدنى حج مسكغ. يعج ةالسعيب

في كفاءة  الستسثلالفعاؿ  شطاـ إدارة الجػدة، فالجػدة نطاـ إدارةالسؤشخات عغ كفاءة وفعالية 
 حجععسميات اإلنتاج وعسميات فحز والتفتير لمسشتجات الجاىدة البج أف يشعكذ عمى تخؽيس 

 مسا يؤدؼ بجوره إلى تخؽيس تكاليف اإلنتاج. وندبتو اإلنتاج السعيب
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اإلنتاج الكمي مغ عاـ  مغ خالؿ مخاجعة وتحميل البيانات الخاصة بشدب اإلنتاج السعيب مغ
 (.9-3تع استخالص البيانات السػجػدة في الججوؿ ) 2019إلى  2015

 

 2019إلى  2015مغ عاـ  اإلنتاج السعيببيانات –( 49-ججوؿ )ال

 2019 2018 2017 2016 2015 السعيار السشتج

اىعجىاداىجالعتُنُخ

 8.8 6.7 8.9 13 17.11 ّغجخاإلّتبجاىَعُتىإلّتبجاىنيٍ

ّغجخاىتغُشثبىَقبسّخٍعاىغْخ

اىتٍقجيهب
 - 24 - 32 - 25 + 31 

–األغطُخاىجالعتُنُخ

اىَنبثظآالد

 0.46 0.3 0.64 0.78 1.35 ّغجخاإلّتبجاىَعُتىإلّتبجاىنيٍ

ّغجخاىتغُشثبىَقبسّخٍعاىغْخ

اىتٍقجيهب
 - 42 - 18 - 53 + 53 

–األغطُخاىجالعتُنُخ

عاىدىاُآالدوض

 0.34 0.5 0.57 0.2 1.5 ّغجخاإلّتبجاىَعُتىإلّتبجاىنيٍ

ّغجخاىتغُشثبىَقبسّخٍعاىغْخ

اىتٍقجيهب
 - 87 + 187 - 12 - 32 

 البيانات كميا بالشدب السئػية  *

مغ خالؿ الججوؿ يتبيغ أف الذخكة حققت تقجمًا ممحػضًا في تخؽيس اإلنتاج السعيب خالؿ فتخة 
، ؼبخرػص مشتج العبػات البالستيكية استصاعت الذخكة 2019إلى  2015ة مغ عاـ الجراس

إلى  2015عاـ  17.11:تخؽيس ندبة اإلنتاج السعيب بذكل متجرج عبخ الدشػات وذلظ مغ 
 (.8-3% وذلظ كسا مػضح في الذكل )49أؼ بشدبة انخفاض إجسالية قجرىا  2019في  8.8:

 

 
 2019إلى  2015عيب لإلنتاج الكمي لمعبػات البالستيكية مغ عاـ ندبة اإلنتاج الس( 4-7الذكل )
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عبخ مخحمتيغ ىسا كبذ الغصاء في فإفَّ عسمية إنتاجو تسخُّ ؼيسا يتعمق بسشتج األغصية البالستيكية 
استصاعت الذخكة تخؽيس  آلة السكبذ ومغ ثع وضع الجػاف في آلة السخررة لحلظ، ولقج

إلى ندبة  2015في عاـ  1.35:بذكل تجريجي وذلظ مغ ندبة اإلنتاج السعيب آلالت السكابذ 
%، كسا استصاعت الذخكة تخؽيس 66أؼ بشدبة انخفاض إجسالية قجرىا  2019في عاـ  0.46:

في  0.34:إلى ندبة  2015في عاـ  1.5:اإلنتاج السعيب آلالت وضع الجػاف وذلظ مغ ندبة 
( يػضح التخؽيس الحاصل 9-3ذكل )%. ال77أؼ بشدبة انخفاض إجسالية قجرىا  2019عاـ 

 عمى مشتج األغصية البالستيكية.
 

 
 2019إلى  2015ندبة اإلنتاج السعيب لإلنتاج الكمي لألغصية البالستيكية مغ عاـ ( 4-8الذكل )

ىاـ وحداس عمى نجاح الذخكة في عسمياتيا مؤشخ  إف االنخفاض الكبيخ في ندب اإلنتاج السعيب 
وتخؽيس التكاليف الشاجسة عغ ذلظ مسا يؤدؼ  فعَّاؿـ إدارة الجػدة بذكل لتصبيق نطا اوإجخاءاتي

 بالذخكة إلى تمبية متصمبات الدبػف بذكل أكبخ وزيادة قجرتيا التشافدية في الدػؽ.

 :تهاومعالج الهدر تحميل بيانات 8.4.4

 إف اليجر في شخكة البارودؼ يشتج بذكل رئيدي مغ األسباب التالية:

 الخط اإلنتاجي. تضبط بارامتخاإتساـ  وحتىة عشج إقالع اآلل 
 .عشج وجػد خمل في اآلالت حيث يتع ىجر جدء مغ السػاد األولية ريثسا يتع ترميحيا 
 .عشج مشاولة وتفخيغ السػاد األولية 
 .سػء التخديغ وتزخر السػاد والسشتجات السخدنة 
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بيشو واإلنتاج السعيب ىػ أف اليجر  والفخؽ الخئيدي مغ تكاليف اإلنتاج،يعجُّ اليجر جدءًا ال يتجدأ 
بيشسا اإلنتاج السعيب يكػف بعج تحػؿ السػاد األولية  يكػف قبل تحػؿ السػاد األولية إلى مشتج نيائي

وعادة تتحسل الذخكات تكاليف عالية في حاؿ وجػد كسيات كبيخة مغ اليجر ، إلى مشتج نيائي
تخكيد الذخكات مشرب بذكل كبيخ عمى  باإلضافة إلى ىجر الػقت والجيج لمذخكة، مسا يجعل

حجع اليجر وندبتو مغ اإلنتاج الكمي مغ أىع يعجُّ تخؽيس اليجر وتقميمو إلى أدنى حج مسكغ. 
الفعاؿ الستسثل في كفاءة  شطاـ إدارة الجػدة، فنطاـ إدارة الجػدةكفاءة وفعالية  عمىالسؤشخات 

شعكذ عمى تخؽيس حجع اليجر وندبتو مسا البج أف ي ذوؼ الخبخةجػد العساؿ و عسميات اإلنتاج و 
 يؤدؼ بجوره إلى تخؽيس تكاليف اإلنتاج.

 2019إلى  2015مغ خالؿ مخاجعة البيانات الخاصة بشدب اليجر مغ اإلنتاج الكمي مغ عاـ 
 (.10-3استخالص البيانات السػجػدة في الججوؿ )تعَّ  وتحميميا

 

 2019إلى  2015بيانات اليجر مغ عاـ –( 410-ججوؿ )ال

 2019 2018 2017 2016 2015 السعيار السشتج

اىعجىاداىجالعتُنُخ

 1.81 1.40 2.24 2 2.6ىإلّتبجاىنيٍاىهذسّغجخ

ّغجخاىتغُشثبىَقبسّخٍع

اىغْخاىتٍقجيهب
  23- 12+ 38- 29+ 

األغطُخاىجالعتُنُخ

اىَنبثظآالد-

 1.4 1.6 1.8 1.9 2.27ّغجخاىهذسىإلّتبجاىنيٍ

ّغجخاىتغُشثبىَقبسّخٍع

اىغْخاىتٍقجيهب
  16- 5- 11- 13- 

األغطُخاىجالعتُنُخ

آالدوضع–

اىدىاُ

 2.5 2.6 2.6 2.9 3.4ّغجخاىهذسىإلّتبجاىنيٍ

ّغجخاىتغُشثبىَقبسّخٍع

اىغْخاىتٍقجيهب
  15- 10- 0 4- 

اىَعذُّخاىغذاداد

اىَنبثظآالد–

 0.22 0.21 0.29 0.3 0.34جاىنيٍّغجخاىهذسىإلّتب

ّغجخاىتغُشثبىَقبسّخٍع

اىغْخاىتٍقجيهب
  12- 3- 28- 5+ 

اىَعذُّخاىغذاداد

آالدوضع–

اىدىاُ

 3.54 3.42 4.34 4.3 4.1ّغجخاىهذسىإلّتبجاىنيٍ

ّغجخاىتغُشثبىَقبسّخٍع

اىغْخاىتٍقجيهب
  5+ 1+ 21- 4+ 

 

 الشدب السئػيةالبيانات كميا ب  *
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يتزح مغ خالؿ الججوؿ أف شخكة البارودؼ نجحت بذكل ممسػس في تخؽيس اليجر خالؿ فتخة 
، ؼبخرػص مشتج العبػات البالستيكية فقج نجحت الذخكة 2019إلى عاـ  2015الجراسة مغ عاـ 

في  1.81: إلى 2015في عاـ  2.6 %% وذلظ مغ 30بتخؽيس اليجر بشدبة إجسالية قجرىا 
 (.10-3وذلظ كسا ىػ مػضح بالذكل ) 2019عاـ 

 

 
 2019إلى  2015ندبة اليجر لإلنتاج الكمي لمعبػات البالستيكية مغ عاـ ( 49-الذكل )

ؼيسا يتعمق بسشتج األغصية البالستيكية فقج نجحت الذخكة في تخؽيس اليجر آلالت السكابذ 
ىػ مػضح في الذكل  وذلظ كسا 2019إلى  2015وآالت وضع الجػاف بذكل تجريجي مغ عاـ 

(3-11.) 

 
 2019إلى  2015ندبة اليجر لإلنتاج الكمي لألغصية البالستيكية مغ عاـ ( 410-الذكل )
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كحلظ األمخ ؼيسا يتعمق بسشتج الدجادات السعجنية فقج نجحت الذخكة في تخؽيس اليجر آلالت 
ىػ مػضح  وذلظ كسا 2019إلى  2015السكابذ وآالت وضع الجػاف بذكل تجريجي مغ عاـ 

 (.13-3و ) (12-3) يغفي الذكم
 

 
 2019إلى  2015مغ عاـ لمدجادات السعجنية ندبة اليجر لإلنتاج الكمي آلالت السكابذ ( 411-الذكل )
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 2019إلى  2015مغ عاـ  لمدجادات السعجنيةندبة اليجر لإلنتاج الكمي آلالت وضع الجػاف ( 412-الذكل )

 

إف االنخفاض الكبيخ في ندب اليجر مؤشخ ىاـ وواضح عمى نجاح الذخكة في عسمياتيا 
مسا يؤدؼ  ؛لتصبيق نطاـ إدارة الجػدة بذكل فعاؿ وتخؽيس التكاليف الشاجسة عغ ذلظ اوإجخاءاتي

 .وتسكشيا في الدػؽ بذكل أكبخ أفزلبالذخكة إلى تمبية متصمبات الدبػف بذكل 
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 :شتائجال 1.5

 : سا يميإلى مجسػعة مغ الشتائج وذلظ كلقج خمرت الجراسة 

شطاـ السصابقة ل شيادة عمى الستعمقة بإدراؾ السشطسات الحاصمة الفرضية األولىز ؼيسا يخ .1
 ISOالتجقيق الجاخمي وفق السػاصفة أىسيََّة  مقبػؿ بذكل ISO 9001:2015إدارة الجػدة

فقج ولكشيا ال تعي بذكل واضح الفػائج الستحرمة مغ التجقيق الجاخمي،  ،19011:2018
رودؼ مجركة بذكل جيج ألىسية التجقيق الجاخمي وذلظ مغ خالؿ خمرت الجراسة أف شخكة البا

إعصائو االىتساـ الكافي لتخصيصو وتشفيحه، ولكغ بالسقابل ليذ ىشاؾ ترػر  واضح لمفػائج 
مشو، وكاف ىحا األمخ الجافع األساسي إلجخاء ىحا البحث مغ أجل تػضيح الفػائج  الشاتجة
يجابيًا كشتيجة إميل مؤشخات األداء وتبياف تصػرىا مغ التجقيق الجاخمي عغ شخيق تح الشاتجة

 .لتجقيق الجاخميلفعالية واستسخارية ا

السػاصفة  وفقإرشادات التجقيق  تشفيحباألثخ إيجابي في  الستعمقة الفرضية الثانية بخرػص .2
عمى كفاءة وفعالية نطاـ إدارة الجػدة الػارد في السػاصفة  ISO 19011:2018الؿياسية 
أف التجقيق الجاخمي الفعاؿ والستػاصل  إلى ، فقج تػصمت الجراسةISO 9001:2015الؿياسية 

ويشعكذ ذلظ عمى التصػر  ،لو أثخ إيجابي وممسػس عمى كفاءة وفعالية نطاـ إدارة الجػدة
 اإليجابي في بعس مؤشخات األداء في شخكة البارودؼ.

السػاصفة  وفقإرشادات التجقيق  حتشفيثخ إيجابي في السختبصة باأل الثالثةالفرضية يخز ا ؼيس .3
رفع سػية وكفاءة العسل داخل السشطسة، فقج خمرت  عمىISO 9109911091الؿياسية 

الجراسة إلى وجػد األثخ اإليجابي مغ خالؿ تحميل بيانات معجؿ دوراف العامميغ ومعجؿ رضا 
 العامميغ في شخكة البارودؼ.

السػاصفة  وفقإرشادات التجقيق  تشفيحخ إيجابي في باألث السختبصة الرابعةبالفرضية ؼيسا يتعمق  .4
السػاصفة وفق في نطاـ إدارة الجػدة  نقاط الزعففي كذف  ISO 19011:2018الؿياسية 
فقج تعَّ استشتاج وجػد لمتجقيق الخارجي،  التػافق، وفي تحقيق ISO 9001:2015الؿياسية 

وتقميل  لمتجقيق الخارجي والتػافقة بػجػد ىحا األثخ اإليجابي الحؼ يؤدؼ إلى زيادة الفعالي
 ترحيحية لمتجقيق الخارجي.الاألفعاؿ 

وفعالية عالية وىشاؾ اىتساـ واضح مغ قبل  ةإف التجقيق الجاخمي يتع في شخكة البارودؼ بكفاء .5
تفاصيل عسمية أدؽ والعشاية ب اإلدارة بتشفيح أعساؿ التجقيق الجاخمي وفق ما ىػ مخصط لو

وىػ تقييع  مغ عسمية التجقيقالغخض الشيائي  بالشياية إلى تحقيق يؤدؼؼ الحذكل الوب التجقيق
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، ولقج تع مالحطة ىحا األمخ مغ قبل مجقق فعالية نطاـ إدارة الجػدة السصبق في الذخكة
الجيػد الكبيخة السبحولة  إلى 2019في تقخيخ التجقيق الخارجي عاـ  أشارالصخؼ الثالث الحؼ 

سسارسة جيجة مغ قبل شػع مغ الكوذلظ لتجقيق الجاخمي وإعجاد تقاريخه مغ قبل الذخكة في تشفيح ا
 شخكة البارودؼ نالت استحداف السجقق.

 ISO 19011:2018  السػاصفةاإلرشادات في  حىشاؾ التداـ مغ قبل شخكة البارودؼ بتشفي .6
ياـ السجقق وتقػـ الذخكة بتعميق ؾيغ في الذخكة بذكل دورؼ، يتقييع السجققيغ الجاخميتعمق ب ؼيسا

بأعساؿ التجقيق الجاخمي في حاؿ ثبت عجـ كفاءتو في تشفيح مياـ التجقيق الجاخمي بذكل فعاؿ 
  وميشي.

والبحث  ،ممحػظ مغ قبل شخكة البارودؼ في متابعة شمبات األفعاؿ الترحيحية التداـىشاؾ  .7
تكخاره،  عغ جحور السذكمة ومعالجتيا والتأكج مغ اإلغالؽ الرحيح لمفعل الترحيحي وعجـ

السخفػع واإلجخاءات وإف تصمب األمخ، تقـػ شخكة البارودؼ بأعالـ الدبػف بالفعل الترحيحي 
 الترحيحية الستخحة لسعالجتو.

شخكة البارودؼ أؼ فعل ترحيحي متعمق بتجقيق الصخؼ الثالث، مسا تتمَق لع  2015مشح عاـ  .8
لمتجقيق الجاخمي الحؼ بجوره  كفػءوالعمى التداـ الذخكة بالتشفيح الفعاؿ يعصي داللًة ومؤشخًا 

 يؤدؼ إلى رفع كفاءة وفعالية نطاـ إدارة الجػدة السصبق في الذخكة.

تخاجع كبيخ وممحػظ في عجد شكاوػ الدبائغ في شخكة البارودؼ، وجػد تػصمت الجراسة إلى  .9
لخمل وىحا يعصي داللة عمى ازدياد فعالية وكفاءة عسميات التجقيق الجاخمي في كذف مػاضع ا

والزعف في نطاـ إدارة الجػدة ومعالجتيا قبل اكتذافيا مغ قبل الدبػف، كسا يالحع مغ خالؿ 
ىتساـ الذخكة بدبائشيا وتػاصميع وتفاعميع السدتسخ معيا والحخص عمى تخكيد ا  العسميةالجراسة 

 .اتخاذ إجخاءات ترحيحية فعالة لالستجابة إلى شكاواىع

بفعالية وكفاءة باإلضافة إلى تقييسو وتحديشو  ـ إدارة الجػدةتقخ نتائج البحث بأف تصبيق نطا .10
 ندبة رضا الدبائغ.عغ شخيق عسميات التجقيق الجاخمي أدػ إلى زيادة  بذكل مدتسخ

تػصمت الجراسة إلى نجاح الذخكة في تخؽيس معجؿ دوراف العامميغ بذكل ممسػس خالؿ  .11
حديشو بسا يزسغ تحديغ بيئة عسل فتخة الجارسة، وذلظ مغ خالؿ مخاجعة نطاـ اإلدارة وت

العساؿ وتحديغ أسمػب وشخيقة مشح السكافآت لمسػضفيغ ومغ خالؿ متابعة مالحطات 
 التجقيق الجاخمي الستعمقة بتحديغ الطخوؼ السحيصة لمعساؿ.

وجػد تحدغ عاـ في مدتػػ رضا العامميغ خالؿ فتخة الجراسة، وازدياد شعػر السػضفيغ  .12
مع مالحطة أفَّ مدتػػ رضا العساؿ عغ األجػر ، ألماف الػضيفيبالخاحة واالستقخار وا
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السدتػػ السأمػؿ، وىحا عائج بجرجة كبيخة إلى  والتعػيزات السسشػحة ليع ال يداؿ دوف 
 التزخع الكبيخ في أسعار الدمع األساسية وعجـ زيادة الخواتب بشدب مساثمة ليحا التزخع.

إلى رفع أداء جػدة السشتج  دػأ كفءو بذكل فعاؿ  التجقيق الجاخمي تشفيحأضيخت الشتائج أف  .13
السشتج غيخ السصابق وتخؽيس  ،ػاصفات بذكل متدقسوتعديد تصابق السشتج مع ال

 وتخؽيس التكاليف الشاجسة عغ ذلظ.

انخفاض اليجر بذكل ممسػس خالؿ سشػات الجارسة، وىحا عائج إلى نجاح أضيخت الشتائج  .14
 ة وفي تشفيح عسميات التجقيق الجاخمي.الذخكة في تصبيق نطاـ إدارة الجػد

 :تؽصياتال 2.5
التجقيق الجاخمي في زيادة فعالية نطاـ إدارة الجػدة، فإف األبحاث  وضػح مداىسةبالخغع مغ  .1

بديادة األبحاث والسشذػرات التي تعشى ُيػصى والسشذػرات السختبصة بيحا السػضػع قميمة، لحا 
مسية وتبيغ الفػائج السمسػسة التي حرمت عمييا السشطسات وتثبتيا مغ الشاحية الع السدألة هبيح

  مغ تشفيحىا لمتجقيق الجاخمي.

لمؿياـ مسجققيغ ل كاؼ وقت، وتخريز السجققيغالتحزيخ الجيج لتشفيح أنذصة التجقيق مغ قبل  .2
 مجققيغ داخمييغ مغ كافة أقداـ وفّعاليات السؤسدة. أنذصة التجقيق، واختيارب

بتصػيخ ُيػصى ؼ مجقق في اكتدابو وتصػيخه ميارات التػاصل لجيو، لحا مفتاح الشجاح أل يكسغ .3
 ميارات التػاصل لمسجققيغ وحزػرىع دورات تجريبية لتشسيتيا لجييع.

الحفاظ عمى كفاءة السجققيغ الجاخميغ وتحديشيا مغ خالؿ السذاركة السشتطسة  في عسميات  .4
عبخ التجريب والتعمع الحاتي وحزػر التجقيق الجاخمي ومغ خالؿ التصػيخ السيشي السدتسخ 

 تساعات ذات الرمة.جاال

لمعامميغ وإشخاكيع بذكل فعاؿ في عسميات  خمق مشاخ عسل مشاسبؾياـ الذخكات بضخورة  .5
 التي تتع في الذخكة. التحديغ والتصػيخ

وتػسيعو وتفريمو بذكل أكبخ بالذكل  لذخكة البارودؼ اف رأؼ الدبػف يتحجيث نسػذج استب .6
 .تعاممو مع شخكة البارودؼفي كل ما يتعمق ب خأؼ الدبػف الجػانب الستعجدة لذ الحؼ يعك

تحجيج السخاشخ السخافقة لبخنامج التجقيق وتقييسيا مغ قبل السدؤوليغ عغ إدارة بخنامج التجقيق،  .7
 وذلظ لزساف تشفيح عسميات التجقيق وفقًا لسا ىػ مخصط ليا.
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 :مقترحات البحث السدتقبمية 3.5

 يق الجاخمي في زيادة اإلنتاجية لمسشطسات الحاصمة عمى شيادة السصابقة لمسػاصفة دور التجق
ISO 100911095. 

  دور التجقيق الجاخمي في رفع كفاءة وفعالية عسميات ضبط الجػدة والفحز لمسشطسات
 .ISO 100911095الحاصمة عمى شيادة السصابقة لمسػاصفة 

 ائغ لمسشطسات الحاصمة عمى شيادة السصابقة دور التجقيق الجاخمي في زيادة وثػؾية الدب
 .ISO 100911095لمسػاصفة 
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 : Appendicesمحقاتالس

 

 وعسمياته في شركة البارودي جدول إجراءات نعام إدارة الجؽدة  -(1)السمحق 
 

 اٌشِض اسُ اإلخشاء / اٌؼ١ٍّخ د اٌشِض اسُ اإلخشاء / اٌؼ١ٍّخ د

 FP-03 اٌّستٛدػبد QAP-03 39 ضجظ اٌٛثبئك 3

 FP-02 ٛسد٠ٓاٌششاء ٚتم١١ُ اٌّ QAP-02 39 ضجظ اٌسدالد 2

 PRP-03 إٔتبج اٌجش٠فٛسَ QAP-01 20 اٌتسس١ٓ اٌّستّش 1

 PRP-02 تخط١ظ اإلٔتبج QAP-02 23 ِشاخؼخ اإلداسح 2

 PRP-01 اٌت١١ّض ٚاٌتتجغ QAP-03 22 اٌتذل١ك اٌذاخٍٟ 3

 PRP-02 إٔتبج األغط١خ اٌّؼذ١ٔخ QAP-00 21 األفؼبي اٌتظس١س١خ  4

 PRP-03 تبج األغط١خ اٌجالست١ى١خإٔ QAP-32 22 شىبٜٚ اٌضثبئٓ 0

 PRP-00 فشص إٌّتح اٌّؼ١ت QAP-33 23 سضب اٌضثْٛ 9

 PRP-09 اٌظ١بٔخ ا١ٌّىب١ٔى١خ QAP-34 24 إداسح اٌّخبطش 9

 QCP-03 ضجظ إٌّتح غ١ش اٌّطبثك QAP-30 20 إداسح اٌتغ١١ش 30

 QCP-02 اٌّخجش٠خِؼب٠شح األخٙضح  TP-03 29 اٌظ١بٔخ اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌظ١بٔخ اٌؼبِخ  33

 QCP-01 اٌدٛدح ٚاٌفسض" اٌجش٠فٛسَ" TP-02 29 ِؼب٠شح األخٙضح غ١ش اٌّخجش٠خ 32

 QCP-02 اٌدٛدح ٚاٌفسض " األغط١خ اٌجالست١ى١خ" TP-01 10 تمبٔخ اٌّؼٍِٛبد 31

 QCP-03 "اٌدٛدح ٚاٌفسض " األغط١خ اٌّؼذ١ٔخ  AP-03 13 إٌظبفخ ٚاٌظسخ اٌؼبِخ 32

 QCP-00 اٌدٛدح ٚاٌفسض " اٌّٛاد اٌّجبششح " AP-02 12 د اٌجشش٠خإداسح اٌّٛاس 33

 QCP-09 ِؼبٌدخ ا١ٌّبٖ AP-01 11 اٌسالِخ ٚاٌظسخ ا١ٌّٕٙخ 34

    SP-03 اٌتس٠ٛك ٚاٌّج١ؼبد 30



-61- 

 

 في شركة البارودي نسؽذج استبيان رأي الزبؽن   -(2)السمحق 
 

 استبيـان رأي الزبـون

 

 

                     يخ: المحترم                                                  التار                         السيد :  

حرصاً منا على تقديم أفضل الخدمات لزبائننا نضع بين أيديكم االستبيان التالي راجين منكم تخصيص بعض 

ه   أو البريد اإللكتروني :   أدناالوقت من أجل إكمال هذا االستبيان ثم إعادة إرساله إلى رقم الفاكس 

gmail.com@ baroudip. 
 

 تؼٕٟ ِّتبص. 3 ٚاٌؼالِختؼٕٟ س١ئ خذاً  3اٌؼالِخ 

 3 2 1 2 3  

  ِٕتدبد اٌششوخ : -أٚلً 
 

مُفتقٌُاىَىاصفبداىفُْخىَْتدبدششمتْبثشنوعبً-9
   

   

      هوأععبسٍْتدبتْبٍتْبعجخٍعٍغتىيخىدتهب-1

   تقٌُخىدحتغيُفاىَْتحمُف-3
   

  اٌتٛاطً ِغ اٌضثبئٓ : -ثب١ٔبً 
 

هوَتٌاىتعبٍوٍعاعتفغبساتنٌثشنوفعبهٍِقجوٍىظفٍ-9

   اىششمخ

 
 

 

   هوَتٌتقذٌَاىَعيىٍبداىتٍتحتبخهبٍْهٌثبىَغتىياىَطيىة-1
   

   تشيتقُذاىششمخثَىاعُذاىتغيٌُمُف-3
   

تفبعوششمتْبوٍغتىيثخذٍبدٍبثعذاىجُعاىَقذٍخٌسأَنٍب-4

   ٍعاىشنبوياىىاسدحٍِقجينٌ)فٍحبهوخىدهب(
   

ٍبهىثشأَلأهٌٍبتتَُضثهششمتْب؟
   

 

 

 

 

 



ساضٍعْهبفٍتعبٍيلٍعششمتْب؟خىاّتغُشهوهْبك





.شنشاًىل
      QAF-33-03 / 2 
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 استسارة مدح رضا السؽظفيؼ في شركة البارودينسؽذج   -(3)السمحق 
 

 ِسر سضب اٌّٛظف١ٓ
1091(ىعبً)



هؽ ٚ٘ذف ٘زا اٌّسر  ششوخ اٌجبسٚدٞ ٌّستٍضِبد اٌتغ١ٍف اٌّسذٚدحٛ ف١ّب ٠ٍٟ ِسر ٠مَٛ ثٗ ِٛظف
 .الؽظيفي رضاك لتحقيق بتسيز خدمتغ

إلى معرفة رضا السؽظفيؼ عؼ  بهدف الؽصؽل بذكل صريح ومؽضؽعي االستبيان هذا تعبئة نرجؽ
بذكل سري وسيتػ عسل دراسة  االستبيان هذا معاممة سيتػ أنه العمػ مع  ،عسمهػ في شركة البارودي

 والذي ، في الذركة نحؽ األفزل البذرية بالسؽارد واالرتقاء الزعف نقاط معالجة ليتػ إحرائية لمشتائج
 داسح اٌششوخ إسشبداد ٌتسس١ٓ ث١ئخ ٚظشٚف اٌؼًّ ػٍٝ تسم١ك أ٘ذاف اٌششوخ ٚإػطبء إ إيجابا سيشعكس

 

 .اخت١بس٠ب إْ اٌتظش٠ر ػٓ السُ

 

  .............................................................................................  اٌمسُ.السُ


1اٌتمذ٠شاد
           30إٌٝ  3زٛي أزذ األػذاد ِٓ  إشبسحغ ٠شخٝ إثذاء تم١١ّىُ ف١ّب ٠تؼٍك ثبٌّسبئً اٌتب١ٌخ :ػٓ طش٠ك ٚض

 ٠ؼٕٟ ِّتبص(. ٠30ؼٕٟ س١ئ خذاً،  3) 


 

 30     9     9     0     4     3     2     1     2     3األخٛس ٚاٌتؼ٠ٛضبد إٌّّٛزخ إٌٝ اٌّٛظف١ٓ           -3

 30     9     9     0     4     3     2     1     2     3فشص اٌتمذَ فٟ اٌؼًّ                                        -2

 30     9     9     0     4     3     2     1     2     3اٌّضا٠ب اٌتٟ تمذِٙب اٌششوخ                                   -1

 30     9     9     0     4     3     2     1     2     3ػاللبد اٌّٛدح فٟ ث١ئخ اٌؼًّ                                -2

 30     9     9     0     4     3     2     1     2     3اٌتذس٠ت                                                          -3

 30     9     9     0     4     3     2     1     2     3تم١١ُ األداء                                                       -4

 30     9     9     0     4     3     2     1     2     3اإلششاف                                                         -0

 30     9     9     0     4     3     2     1     2     3                                   ٚإِىب١ٔبتٙبٔٛػ١خ اإلداسح  -9

 30     9     9     0     4     3     2     1     2     3اٌٛظ١فٟ                                                األِبْ  -9

 30     9     9     0     4     3     2     1     2     3اٌّشٚٔخ فٟ أداء اٌؼًّ                                        -30

 30     9     9     0     4     3     2     1     2     3                               اٌشضب اٌىٍٟ ػٓ اٌؼًّ        -33
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 اٌتٛخ١ٗ :
 ً٘ ٠تُ إػطبؤن اٌتٛخ١ٗ اٌىبفٟ إلٔدبص ػٍّه ؟ -3

ُّ إخجبسن ف١ّب إرا وبْ اٌؼًّ اٌزٞ تمَٛ ثٗ طس١ر أٚ أٔٗ ٠ستبج ٌٍتظس١ر ؟ -2  ً٘ ٠ت

 ١ٓ اٌتٛخ١ٗ ؟ِب ٟ٘ اللتشازبد اٌتٟ تشا٘ب ِٕبسجخ ٌتسس -3
 

 

 اإلششاف :
 ً٘ ٠تُ اإلششاف ػ١ٍه ثشىً وبف ؟ -3

 ً٘ ِششفه ِذسن ثبٌىبًِ ٌّخبٚفه ؟ -2

 ً٘ تستط١غ اٌتؼج١ش ثسش٠خ ػٓ سأ٠ه ثذْٚ خٛف ِٓ ِششفه ؟ -1

 ٚازتشاَ ؟ وبف١خ ثؼذاٌخ ِؼه ٠تؼبًِ ً٘ ِششفه -2

 ؟ إضبفٟ أٚ ١ِّض ثؼًّ ل١بِه زبي فٟ ِششفه لجً ِٓ مذ٠شت ً٘ تدذ -3

 ؟ اٌؼ١ٍّخ خجشاته ِٓ ٠ٚض٠ذ أدائه ثتط٠ٛش ِششفه٠مَٛ  ً٘ -4

   اٌتٟ تشا٘ب ِٕبسجخ ٌتسس١ٓ إخشاءاد اإلششاف ؟ِب ٟ٘ اٌتغ١شاد  -0

 



 اٌّشٚٔخ :
 ً٘ ٠تُ إػطبؤن اٌّشٚٔخ اٌىبف١خ إلٔدبص ػٍّه ؟ -3

 ً٘ ٌذ٠ه اٌظالز١بد اٌىبف١خ لتخبر اٌمشاس فٟ زبي تطٍت ِٛلؼه اٌٛظ١فٟ ٌزٌه ؟ -2

 ؟ اإلٔتبخ١خ ِٓ ٠ض٠ذ فٟ اٌؼًّ الز١بداٌظاٌّشٚٔخ ٚ ػطبءا ً٘ ثشأ٠ه -1

 ؟ ِب ٟ٘ اٌّشٚٔخ اإلضبف١خ اٌتٟ تؼتمذ أٔٙب ستىْٛ راد ل١ّخ ٌّسبػذته فٟ إٔدبص ػٍّه ثشىً أفضً -4


 

 اٌتذس٠ت :
 اٌٛظ١فٟ ؟ظ١فٟ ٚاضر ِٚىتٛة ِٚفَٙٛ ٌّٕظجه ً٘ ٠ٛخذ ٚطف ٚ -3

 ؟ اٌٛظ١ف١خ لزت١بخبته اٌّطٍٛة ثبٌتذس٠ت نتض٠ٚذ ً٘ ٠تُ -2

 ؟ ٚخٗ أوًّ ػٍٝ ثؼٍّه ٌٍم١بَ اٌالصِخ ٚاٌج١بٔبد ٍِٛبدً٘ ٌذ٠ه اٌّؼ -1

 ً٘ تؼتمذ ثأٔه ثسبخخ ٌتذس٠ت إضبفٟ ِٚب ٘ٛ ؟ -2

 ِٚب فٛائذٖ ؟  ٘ٛ ِٚبإضبفٟ ٌّٛظفٟ اٌششوخ ثشىً ػبَ  إٔدبص تذس٠تً٘ تؼتمذ ثٛخٛة  -3




 اٌتم١١ُ : 
 ته ٌٍتط٠ٛش ؟ِب ٟ٘ التشازب ؟ِٕبسجخ األداء ٌتم١١ُ اٌّستخذِخ ً٘ اٌطش٠مخ اٌسب١ٌخ -3

 

 ؟ثبٌؼًّ أدائه زم١مخ فؼ١ٍب تؼىس اٌّتجؼخ األداء تم١١ُ ً٘ ٔت١دخ -1



 اٌتىٌٕٛٛخ١ب :
 ؟ ِتطٛسحتىٌٕٛٛخ١ب فٟ اٌؼًّ ً٘ تتجغ اٌششوخ  -3

  ِب ٟ٘ اٌتىٌٕٛٛخ١ب اإلضبف١خ اٌتٟ تؼتمذ أٔٙب ستىْٛ ِف١ذح ٌٍششوخ ؟ -2



 اٌّضا٠ب :
 آِ ؟ً٘ ِىبْ اٌؼًّ اٌزٞ تؼًّ ف١ٗ ٠ت١ّض ثأٔٗ ِش٠ر ٚ -3

 تؼتمذ أٔٙب راد ل١ّخ ٌٍّٛظف١ٓ ؟ ٚاٌتِٟب ٟ٘ اٌّضا٠ب اٌتٟ تّٕسٙب اٌششوخ  -2

 

 ِب ٟ٘ اٌّضا٠ب اإلضبف١خ اٌتٟ تست أْ تشٜ اٌششوخ تّٕسٙب ٌّٛظف١ٙب ؟ -1
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 اٌششوخ :
 ً٘ اٌششوخ ِٓ اٌششوبد اٌشائذح فٟ اٌسٛق اٌّس١ٍخ ؟ -3

 ً٘ تفتخش ثأٔه تؼًّ فٟ ٘زٖ اٌششوخ ؟ -2

 ٟ تطّر اإلداسح اٌؼ١ٍب ٌتسم١مٙب ٚاضسخ ِٚفِٙٛخ ؟ً٘ أ٘ذاف اٌششوخ ٚاٌت -1

 ً٘ تمَٛ اٌششوخ ثتمذ٠ُ اٌّسبػذح ٌه فٟ زبٌخ اٌظشٚف اٌشخظ١خ اٌطبسئخ ؟ -2

 ِب ٟ٘ التشازبته ٌّستمجً اٌششوخ ؟ -3





 اٌشثس١خ :
 ً٘ تٕؼىس سثس١خ اٌششوخ ػٍٝ ٚضؼه اٌّبدٞ ؟ -3

 ً٘ ٌذ٠ه أٞ التشازبد ٌتسس١ٓ سثس١خ اٌششوخ ؟ -2





 اإلداسح :
 ؟ِٚف١ذح ِطجمخ اٌششوخ فٟ اٌّفتٛذ ٌجبةس١بسخ اً٘  -3

 ً٘ إداسح اٌششوخ لش٠جخ ِٓ ِٛظف١ٙب ؟ -2

 ؟ اإلداسح لجً ِٓ ثٗ ٚػذن أٚ أخجبسن ٠تُ ثّب ثمخ ٌذ٠ه -1

 ؟ ثبٌؼًّ اٌّت١ّض٠ٓ اٌّٛظف١ٓ ػٍٝ تسبفع اإلداسح ثبْ ً٘ ٌذ٠ه اٌثمخ -2

ِب ٟ٘ التشازبته ٌتسس١ٓ اإلداسح ؟ -3




 اٌشٚذ اٌّؼ٠ٕٛخ :
 ِؼ٠ٕٛبته فٟ اٌؼًّ ؟و١ف تظف  -3

 ِب سأ٠ه ثبٌشٚذ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌّٛظفٟ اٌششوخ ثشىً ػبَ ؟ -2

 ً٘ ٌذ٠ه التشازبد ِسذدح ٌتسس١ٓ اٌشٚذ اٌّؼ٠ٕٛخ ؟ -1





 ِتٕٛع :
 أفىبس خذ٠ذح ٌتسس١ٓ اٌؼًّ فٟ اٌششوخ ؟ أ٠خً٘ ٌذ٠ه  -3

 

 

 
 ً٘ ٠ٛخذ أٞ شٟء آخش تؼتمذ أٔٗ ثسبخخ ٌتغ١١ش أٚ تسس١ٓ فٟ اٌششوخ ؟ -2











 شــــــــىشا ٌه                                                                                                       
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