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بما في ذلك القدرات القانونية والتنظيمية  ،تحليل للوضع الحالي للمراجعة المالية/يهدف هذا النشاط إلى إجراء تشخيص

.تكنولوجيا المعلومات واإلدارةالقدرات الخاصة بو  

  :في ما يلي لهذا النشاط النواتج المتوقعة ، تتمثلتختااصاتوتمشياً مع اال

مع خريطة طريق وتوصيات  المالية الخاصة بالمراجعة الالحقة للحساباتتقرير تحليلي للقدرات واإلجراءات الحالية  •

 .أولية

من تخالل إطار محكمة مراجعة الحسابات طريق لـ تخريطةوتتمثل األهداف العامة والنتائج المتوقعة لهذا النشاط في تحديد 

ضائية وقإجرائية وهياكل إدارية و حديثة لمراجعة الحسابات اعتماد أساليب عبر –ستراتيجي مدته تخمس سنوات اعمل 

 :أجل تطبيق ما يليمن  –تقدمة م

 .امتثال القطاع العام للمعايير المحاسبية اللبنانية والدولية -

 .الفعالية والمساءلة والشفافية في إدارة األموال العامة -

 .يةالوطنية والدول واإليرادات مكافحة االحتيال وغيره من المخالفات التي تؤثر على الاناديق -

 .استخدام تقنيات مراجعة الحسابات بمساعدة الحاسوب المالية، وبالتالياإلشراف على تطوير البرمجيات  -

الحالية، والقدرات البشرية،  المراجعةتقييم شامل ألساليب إجراء سعياً إلى تحقيق الهدف المحدد، من الضروري البدء بو

 .نظام المعلومات والبنية التحتية المتاحةلوكذلك  والمعدات

 :التالية النواتجلتوفير  لدى محكمة مراجعة الحسابات اإلدارة الماليةب المعنيكبير الخبراء وسيعمل 

تحليل للوضع الحالي للمراجعة المالية، بما في ذلك القدرات القانونية والتنظيمية والقدرات الخاصة /إجراء تشخيص. 1

 .بتكنولوجيا المعلومات واإلدارة

سعياً للحاول على تعليقاتهم ورؤاهم اة ومراجعي الحسابات والمراقبين عقد ثالثة اجتماعات لفريق التركيز مع القض. 2

تقنيات مراجعة الحسابات )الحديثة  المراجعةحول أدوات  تدريبيةورشة تنظيم ومن ثم  ةالماليمراجعة الحول كيفية تحسين 

 .وأفضل الممارسات( بمساعدة الحاسوب

المالية؛ بما في ذلك تخطة العمل، والمواصفات الفنية لإلجراءات،  مراجعةللوضع إطار استراتيجي مدته تخمس سنوات  - 3

 .، وتخطة المراقبة والتقييمللتدريب الرئيسيةخطة الو، والجدول الزمني، التقديريةوالميزانية 

 .1 رقم وسيركز هذا التقرير على الناتج

 

 

 

 

 محكمة مراجعة الحسابات

تم تتمتع باالحيات قضائية  وهي ،(SAI)المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات هي ( COA) محكمة مراجعة الحسابات

استناداً إلى )ولديها مسؤوليات محددة هامة موروثة من تاريخها الماضي . المحكمة األوروبية صوغها بناءاً على نموذج

للمؤسسة العليا لمراجعة لم تعد متسقة مع الممارسات الحديثة  (1960نموذج المحكمة الفرنسية لمراجعة الحسابات لعام 

نطاق  دتخل فيتال  التي ةالمسبق الرقابة في محكمة مراجعة الحساباتيتمثل التركيز الرئيسي الحالي لـو. الحسابات
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المنظمة الخاصة بللمعايير الدولية لمراجعة الحسابات وفقاً للمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات  حديث نموذج اتختااص

جعة مراالعلى  مؤسسة العليا لمراجعة الحساباتلل لنموذج الحديثا كزريسو. الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات

 .مراجعة حسن األداءرقابة االمتثال والمالية و

يجب أن يتم و. باعتبارها مراجع الحسابات الخارجي للحكومة ،وظائف هامة بعدة محكمة مراجعة الحساباتوتتضطلع 

رؤية حقيقية وعادلة  تقدمأن بياناتها المالية العامة  على نحو يضمنالتي تجريها  لمؤسسات العامةا مراجعة صالحية صوغ

 .ألدائها اإلداري المالي

 .في إطار القوانين واألنظمة القائمةامتثال المعامالت  إجراء مراجعاتمسؤولية  أيضاً  محكمة مراجعة الحسابات وتتحمل

 .نات وتحليل النظمعلى التحقق من صالحية الرقابة الداتخلية من تخالل أتخذ العي   االستعراض هذاعتمد يو

تم نشطة المؤسسات التي تأ تعزيزلتقييم مدى بإجراء مراجعات األداء  العليا لمراجعة الحسابات المؤسساتكما تقوم معظم 

 .ونتائج فعالة نواتجإلى  وتأديتهابكفاءة  ومدى إجرائهاالقتااد، ل مراجعة حساباتها

بإجراء حتى اآلن  محكمة مراجعة الحسابات، ولكن لم تقم األداء راجعاتملتنفيذ  محكمة مراجعة الحساباتيتم تفويض و

  .لألداء مراجعةأي 

 الوالية والصالحيات القانونية

 الوالية القانونية

  :على إنشاء محكمة مراجعة الحسابات من الدستور اللبناني 87المادة  تنص

سيتم سن و. عليها قبل إصدار ميزانية السنة التالية ليوافقيجب تقديم الحسابات السنوية األخيرة لإلدارة إلى البرلمان "

.1926مايو  /أيار 23 "مراجعة الحساباتقانون خاص بإنشاء محكمة   

محكمة ومنذ ذلك التاريخ، خضعت . في قانون المحاسبة العامة 1951حتى عام محكمة مراجعة الحسابات  ولم يتم إنشاء

 لعاممحكمة مراجعة الحسابات قانون تنظيم "للعديد من القوانين التشريعية مع تطبيق التشريع الحالي مراجعة الحسابات 

1977." 

 الصالحيات

واألنظمة  للقوانين المطابقةمدى  في على إنفاق األموال العامة، وتدققتمارس محكمة مراجعة الحسابات رقابة مسبقة 

لمراجعة الالحقة الخاصة ل السابقةوالية الاألداء من تخالل  مراجعاتسلطة إجراء أنها تتمتع ب على االستداللويمكن  القائمة

الخزينة الرئيسية المحددة في القانون اإلشراف على استخدام األموال العامة واألموال المودعة في  اوتشمل مهامه .بها

 :، عن طريقالعامة

  ؛واألنظمةالتحكم في استخدام األموال وضمان االمتثال للقوانين 

  المعامالت المالية والحسابات ذات الالة؛ ومشروعيةتحديد صحة 

  ؛واألنظمةمحاكمة الموظفين الذين ينتهكون القوانين 

  مراسيم؛الإدارات الدولة والبلديات الكبيرة والبلديات المحددة بموجب رقابة 

 الوكاالت المستقلة العامة جانب إجراء الرقابة الالحقة للمراجعة من. 

من أجل موظفي الخدمة المدنية على أساس مسبق لإجراءات التوظيف مراجعة  محكمة مراجعة الحسابات طلب منكما ي  

.ضمان امتثالها لألنظمة المطبقة  

 وتشمل هذه. بها التي تقوم اإلدارية الالحقة عمليات الرقابةاستناًدا إلى نتائج  عدة تقارير وتعد محكمة مراجعة الحسابات

اضها، وتقرير سنوي عن نتائج عمليات المراجعة بيانات االمتثال لكل من الحسابات المالية المقدمة إليها الستعر التقارير

محكمة مراجعة تقدير  حسبالتي يمكن إعدادها  توصيات للتحسين، والتقارير الخاصةوالتي أجريت على مدار السنة 

.المرتبطة بهاذات أهمية والتوصيات محددة  مواضيع والتي تتناول، الحسابات  
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 التنظيم

، مراقباً  25 و ،للحسابات اً مراجع 25 وفردية، دوائر 5بـ  مكلفاً  قاضياً  25 ومن رئيس محكمة مراجعة الحسابات  تألفت

.ثالثة مساعدين يعاونهباإلضافة إلى المدعي العام   

بناءاً   (COM)وزراءالمجلس  صادر عن مرسوممحكمة مراجعة الحسابات والمدعي العام بموجب  ويتم تعيين رئيس

ة وقضاة مجلس الدول لمحكمة مراجعة الحساباتبين القضاة المختاين  ويتم اتختيارهم من. على اقتراح من رئيس الوزراء

 .وقضاة المحاكم

تم تعيين القضاة والمدعين وي .محكمة مراجعة الحسابات قضاة بين بالمثل من الثماني الدوائريتم تعيين رؤساء كل من و

القضاء المالي في معهد الدراسات القضائية، أو من أولئك العامين المساعدين من مجموعة تخريجي قسم القانون العام أو 

 .الذين اجتازوا بنجاح امتحان الشهادة

تعيين مراجعي ويقوم مجلس الخدمة المدنية ب. نةوالمراقبين من مجموعة من تخريجي الجامعات المعي   المراجعينويتم تعيين 

من  توظيفهمويتم  الخدمة المدنية موظفيالقضاة  يعتبر وال. موظفي الخدمة المدنيةالذي يعتبرون الحسابات والمراقبين 

محكمة مراجعة سنوات في فرع  3سيتعين عليهم قضاء  ،توظيفهموبمجرد . الجامعات تخالل اإلعالن عن الوظائف في

التدريب، سيابحون قضاة وعند استكمالهم لهذا (. وزارة العدل تحت إشراف)التابع لمعهد الدراسات القضائية الحسابات 

لديهم تخلفية قانونية وتخبرة عملية، ال يتعين عليهم أن  وبما، كقضاة المراقبينكما يمكن تعيين . محكمة مراجعة الحساباتفي 

لدى محكمة مراجعة  لوظيفة مراجع الحسابات وليس هناك إعداد مهني. سنوات في معهد الدراسات القضائية 3قضاء 

.ع متساومراجعو الحسابات بوض الحسابات ويتمتع جميع  

ويمكن نقلهم إلى إدارة أتخرى فقط بموافقة من المجلس التابع لمحكمة . ويتم تعيين الرئيس والمدعي العام والقضاة بشكل دائم

وال يمكن صرفهم من الخدمة إال بناءاً عل قرار من المجلس التأديبي التابع لمحكمة مراجعة الحسابات، . مراجعة الحسابات

.و هيئة مقيدة داتخلياً ومختاة بتطبيق عقوبات تأديبية على األعضاء المخفقينوه  

لديها السلطة القضائية لفرض غرامات على و. الوزراء برئيسإدارياً  محكمة مراجعة الحساباتوبموجب القانون، ترتبط 

لقوانين وأنظمة التوظيف  مطابقتهمالمدنية للتأكد من تعيين موظفي الخدمة  استعراضولديها أيضاً والية . انتهاكات القانون

 واألنظمةتم العثور على تعيينه مخالفاً للقوانين  ةمدنيتخدمة المعمول بها، وسلطة منع وضع ميزانية لرواتب أي موظف 

 .المعمول بها

منظور االمتثال فقط، وال  من تقوم بذلكوفي حين أن محكمة مراجعة الحسابات تستعرض البيانات المالية للحكومة، فإنها 

 .للمعايير الدولية البيان وفقاً  إناافيعبر المكتب عن رأي رسمي بشأن 

 دقة البياناتل نظراً من مسؤوليته المالية الشخاية  العموميةرئيس دائرة المحاسبة  مراجعة االمتثالنتائج وتعفي 

 .ومشروعيتها

وتجري الوكاالت العامة . الوكاالت العامة المستقلة حسابات عن مراجعة أيضاً مسؤولة  محكمة مراجعة الحساباتتعتبر و

 .ابات الخارجي عمليات المراجعةجع الحسنها مراالمستقلة التي يعي  

المسؤولة في التشريع، إلى سياسة واضحة مكتوبة بشأن  المراجعةمراجعة الحسابات، باعتبارها هيئة  محكمةتحتاج و

لمؤسسة العليا ل التابعة هيئاتالمن الطبيعي أن تقوم و. وال لبس فيه واضحاً ويجب أن يكون ذلك  ،دورها في هذه العالقة

 .ن للهيئات العامةعمل المراجع الخارجي المعي   باستعراض لمراجعة الحسابات

محكمة مراجعة  على موافقة مجلس بناءاً بتخايص األنشطة لمختلف الدوائر  مراجعة الحسابات محكمةويقوم رئيس 

.الحسابات  

.وفي إطار محكمة مراجعة الحسابات، تشارك جميع الدوائر الخمس في عمليات الموافقة المسبقة على النفقات  
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بما أن محكمة مراجعة الحسابات ستقوم  إلى تضارب في الماالح الموافقة المسبقة على النفقات في المشاركة هذهؤدي وت

 .عملها الخاصبمراجعة 

 ألغراض التاديقأن يتغير نتيجة عمليات المراجعة الجديدة  لمحكمة مراجعة الحساباتوسيتعين على التنظيم المستقبلي 

 .ولمراجعة األداءدعماً لرأي المراجعة بشأن البيانات المالية للحكومة 

 تدريباً وسيتطلب ذلك . على الفوراألداء  مراجعاتمن إجراء محكمة مراجعة الحسابات ال توجد قيود تشريعية تمنع و

األداء  مراجعاتحاول على الكفاءات المطلوبة إلجراء سعياً إلى الالقضاة،  فيهم بمنلجميع الموظفين المعنيين،  مكثفاً 

مسؤولية المحاكم  ستقع على عاتق هذهكما . هذه المراجعاتوالقدرة على فهم اآلثار المترتبة على التوصيات الناشئة عن 

 .بشكل مستمر تقدم الحكومةمراقبة ومتابعة 

محكمة مراجعة الحسابات واالمتثال لمعايير مراجعة الحسابات الخاصة بالمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة 

 الحسابات

هي الهيئة الدولية المسؤولة عن وضع القواعد ( INTOSAI)المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات 

 .الوطنية واإلقليمية الخاصة بالمؤسسات العليا لمراجعة الحساباتوالمعايير والممارسات 

 :وتتضمن هذه القواعد ما يلي

 ،الفرضيات األساسية 

 ،المعايير العامة 

 والمعايير الميدانية. 

 للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحساباتالمعايير الدولية لمراجعة الحسابات التابعة  جميعها تشملوهي 

(IAS). 

وهي )متثال اال مراجعاتبإجراء المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات ويتمثل االفتراض الكامن وراء هذه المعايير في قيام 

للسماح بالتعبير عن رأي  راجعات الحساباتمو، (في بعض الواليات القضائية ةالمالي المراجعاتباسم  أيضاً ت عرف 

 نواتجهاالمراجعة وفعالية  قيداألداء لتقييم كفاءة الوحدة  ومراجعات، للكيانبشأن نزاهة عرض البيانات المالية  المراجعة

 .ونتائجها

كهيكل لتشكيل رأي  للمؤسسات العليا لمراجعة الحساباتالمنظمة الدولية الخاصة بوتم استخدام معايير مراجعة الحسابات 

. محكمة مراجعة الحساباتكما تم تطوير استبيان وسيتم إصداره لموظفي . محكمة مراجعة الحسابات أولي حول عملية

ومن المأمول أن تعطي نتائج االستبيان صورة واضحة عن الوضع الحالي  (.أ)ذلك في الملحق  االطالع علىويمكن 

/ االمتثالب هدف عمل تخاص إلى المسبقة الرقابةفيما يتعلق بقدرتها على االنتقال من بيئة  مة مراجعة الحساباتمحكل

منها  استكمال العمليةعند  ةالمالي المراجعةفي  كبير الخبراءوسيتم إبالغ النتائج إلى . األداء ومراجعات ةالماليمراجعة ال

 .الثانية واألتخيرة المهمةويتوقع حدوث ذلك بعد انتهاء المهمة األولى وقبل بدء . وتلخياها

المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة معايير ب محكمة مراجعة الحسابات مقارنةلعملية  أولياً  رأياً  1ويقدم الجدول 

 .الحسابات

بالمنظمة الدولية لمعايير مراجعة الحسابات الخاصة  تقييم أولي المتثال محكمة مراجعة الحسابات  :1الجدول 

 للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات

 

 التعليقات األولية المجموعة المعنية بالمعايير الدولية لمراجعة الحسابات

إنما تعزز محكمة مراجعة الحسابات المساءلة العامة،  :الفرضيات األساسية
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للوصول، تعزيز المساءلة العامة، واألساس القانوني 

 وتضارب الماالح

 

في إطار قانون مراجعة يتعين عليها إيراد شروط محددة 

البيانات ويمكنها الوصول بدون عوائق إلى  .الحسابات

 .نة أتخالقيات رسميةويجب أن تكون لديها مدو   .المطلوبة

 المعايير العامة

 
أن محكمة مراجعة الحسابات مستقلة، وينبغي أن تكون 

عدد كاف راجعة الحسابات، وبملديها فريق مختص يكون 

برنامج توظيف نشط مع و ،لتأدية واليتهاموظفين من ال

المستمر لمراجعي الحسابات،  والتدريب التطوير المهني

مراجعة وتوجيهات مناسبة لمراجعة الحسابات لموظفي 

الكفاءة ب حسابات تتميزووالية مراجعة  الحسابات

 .والفعالية

 

 

ال تتوافق تقارير محكمة مراجعة الحسابات اإلدارية 

 .يةاالستقالل متطلبرئيس الوزراء مع  المرفوعة إلى

 
ومراجعو قضاة  وأغلبهمالموظفون مؤهلون وذوي الخبرة 

أن يتغير هذا المزيج من  وسيتعين. ومراقبون حسابات

إلجراء الموظفين ليشمل مجموعة أوسع من المهارات 

 .األداء مراجعات
شكل  علىيجب تطوير إرشادات مراجعة الحسابات 

تخاص بمراجعة مكتوبة وإجراءات ودليل  سياسة

 .الحسابات
ال تفي مراجعات الحسابات المادقة بالمعايير الدولية 

 .ال تتوافربشكل كامل أو 

 
تفتقر محكمة مراجعة الحسابات إلى سياسة تدريب طويلة 

مراجعات إلى أنواع جديدة من  الترحيلالمدى تمكنها من 

دليل  يتوافرال و. مراجعة الحساباتوإجراءات  الحسابات

 لألداء أو مراجعة جرىت  ال و. تخاص بمراجعة الحسابات

 .األداء مراجعةبشأن  تخطية توجيهات تتوافر
محكمة مراجعة لجنة الخدمة المدنية جميع موظفي  تعي ن

المحكمة  باستثناء القضاة الذين تقوم بتعيينهمالحسابات 

 .بنفسها

 
ال تتمتع محكمة مراجعة الحسابات باالستقاللية التامة في 

في حدود )اتخاذ القرار بشأن هيكل الموظفين المناسب 

 .للوفاء بمسؤولياتها( الموارد المتاحة

 
ال تتمتع محكمة مراجعة الحسابات باالستقاللية التامة 

 .ها ومراقبتهاورصدميزانيتها لوضع 

 المعايير الميدانية

 
؛ الشديدة الخطورة المجاالتتحدد عملية التخطيط الهيكلي 

 واستعراض مراجعات الحساباتاإلشراف الكافي على 

الداتخلية  عمليات الرقابةالتقارير والتوصيات؛ استعراض 

التي يتم  االمتثالمراجعات بانتظام؛  يتم إجراؤهاالتي 

 ؛سنوياً الحسابات الحكومية  استعراض ؛إجراؤها

   لدعم مراجعات الحسابات المادقة
؛ آراء مراجعي الحسابات المتعلقة بالبيانات المالية

 تخاصة بمراجعة الحسابات إجراءات رسمية لجمع أدلة

 .واالحتفاظ بها

 

ونشرها  الداتخلي االستعراضيجب إعداد إرشادات 

 .متسقة استعراضلضمان عمليات 

 
ال توجد مراجعة داتخلية للحسابات في الحكومة اللبنانية، 

القيام بأعمال  لمحكمة مراجعة الحسابات إال وال يمكن 

 .محدودة للتعويض عن هذا النقصحسابات  مراجعة

 

تخضع ال . بالمعايير مراجعات الحسابات الحكوميةتفي 

 .إلجراءات الرسميةل أدلة مراجعة الحسابات

 
التعبير لدعم   ينبغي تعديل مراجعات الحسابات المادقة

 .بمراجعة الحساباتعن الرأي الخاص 

 معايير اإلبالغ
تقارير دقيقة وحسنة التوقيت من الحكومة إلى البرلمان؛ 

  .هذه التقاريرعن بيان التأكيد على مراجع الحسابات تعبير 

محكمة األرصدة االفتتاحية إلى عدم تمكن  مشاكلأدت 

تخاص بمراجعة من تقديم رأي  مراجعة الحسابات

 .عدالة البيانات المالية للحكومة حول الحسابات
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 االستنتاجات والمالحظات

:المالحظات التالية أيضاً ، ترد 1 باإلضافة إلى المجاالت المحددة في الجدول  

في أوائل  ةوالفرنسيمحكمتي مراجعة الحسابات البلجيكية تم تاميم هيكل محكمة مراجعة الحسابات ووظائفها على غرار 

يأتخذ بعين االعتبار على نحو  بشكل فعليالقانون تحديث  يتملم و. القاعدة التشريعية اللبنانية وضعالستينيات، عندما تم 

، المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات من قبيل، للحكومةالخارجي  مراجع الحساباتالتطورات في مجال 

 ،غير القضائيوالترحيل إلى النموذج 

على  ةالحديث المؤسسة العليا لمراجعة الحساباتيركز عمل و. والتغيير الجذري في تطوير نظام الرقابة الداتخلية الحديث

 .األداءمراجعة االمتثال ومراجعة و ةالمالي المراجعة

محا كم مراجعة ر تطو  إلى والحكومة بالنظر إلى البلدان األتخرى و محكمة مراجعة الحساباتسيكون من المناسب أن تقوم و

بشكل  اً مناسب اً النظام الفرنسي نموذجويعد . ن ودور حديثالخاصة بها قبل اعتماد شكل تنظيمي معي   القضائية الحسابات

 .تخاص

محكمة مراجعة مناقشة حول إلغاء دور  محكمة مراجعة الحساباتضرورية لدعم تحديث التي تعتبر التغييرات  تشمل

السلطة التنفيذية، وتقديم  عن ةالكاملمحكمة مراجعة الحسابات  يةفي الموافقة المسبقة على نفقات مختارة؛ استقاللالحسابات 

المنظمة لمعايير  وفقاً محكمة مراجعة الحسابات إشارة محددة إلى مراجعة حسابات   ؛التقارير بدالً من ذلك إلى البرلمان

 المتعلقة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات

غضون ستة أشهر من استكمالها؛ إجراء مراجعات األداء لتقييم االقتااد والكفاءة والفعالية في المالية للحكومة في  بالبيانات

ألغراض مراقبة تنفيذ الحكومة لتوصياتها ي؛ والمتطلب التي يستدعي أن تقوم محكمة مراجعة الحسابات باإلنفاق الحكوم

 .تقديم تقرير عنهابو التحسين

لكنها قادرة على تقديم قيمة و. االمتثال الخاصة بها مراجعةتؤدي محكمة مراجعة الحسابات تخدمة قي مة من تخالل أنشطة و

تستفيد ، لمراجعة الحسابات حديثة مؤسسة عليالها إلى من تخالل تحو   اللبنانيين والمواطنينأفضل للحكومة والبرلمان 

والتحكم بإجراءاتها  ومراجعات األداءبمراجعات الحسابات  فيما يتعلقالدولية  مراجعة الحساباتكاملة من معايير  استفادة

 .الداتخلية

وتقوم المحكمة بتقديم تقرير عن أداء الحكومة تخالل . البرلمان الزبون الرئيسي لمحكمة مراجعة الحسابات ويجب أن يكون

هذه هي نفس العالقة بالنسبة لمراجع حسابات شركة القطاع الخاص الذي يقدم تقاريره إلى مجلس و .السنة المالية الماضية

 والتاديقاالمتثال  - الحسابات مراجعاتنتائج  البرلمان أن يستخدم وفي المقابل، يمكن . إدارة الشركة وليس إلى اإلدارة

 ولهذا السبب، تكون. لجعل الحكومة مسؤولة عن التنفيذ الفعال إلنفاقها المخطط له ولتحقيق النتائج المتوقعة -واألداء 

محكمة مراجعة الحسابات تطوير عالقة الثقة والتعاون هذه بين من أجل للغاية  محكمة مراجعة الحسابات هامة يةاستقالل

 .عزز مساءلة الحكومة أمام البرلمان والجمهورت وهي عالقة ،والبرلمان

محكمة مراجعة الحسابات ال تتمتع و. ةالكامل ةوالتنظيمي ةاإلداري يةال تتمتع محكمة مراجعة الحسابات حالياً باالستقاللو

محكمة  تقررال و. ومراقبيها الذين يتم تعيينهم مركزياً  ومراجعي الحساباتفيما يتعلق بتعيين موظفيها باالستقاللية الكاملة 

عن إنتاج أوصاف وظيفية واضحة  مسؤولة تكونأن  ينبغيكما . ج الموظفينتدرهيكل موظفيها وهيكل مراجعة الحسابات 

بشكل مستقل عن وزارة  بها أو تتحكم الخاصة ميزانيتها محكمة مراجعة الحساباتال تنتج و. وموجزة لجميع الموظفين

من البيانات المالية وبالتالي ال يمكن إجراء مراجعة مستقلة  تخاصة مجموعةمحكمة مراجعة الحسابات ال تنتج و. المالية
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تنظيمي الخاص بها استقاللية كاملة في تحديد هيكلها المحكمة مراجعة الحسابات يجب أن يكون لدى و. لهذه البيانات المالية

 .القدرة على تغيير هذا الهيكل حسب الحاجة مع مرور الوقتو

وسيغطي ذلك جميع التوصيات، الحالية . وينبغي أن تراقب محكمة مراجعة الحسابات تنفيذ الحكومة لجميع توصياتها

. اقتناع المحكمة بذلكعن تنفيذ الحكومة لهذه التوصيات حتى يتم  محكمة مراجعة الحسابات تقريراً والماضية، وستقدم 

 تماماً بتعيين موظفين لديهم مهارات مختلفة محكمة مراجعة الحسابات المسؤوليات الحالية أن تقوم  اتساع نطاقيتطلب و

، بمختلف أنواعهم، والمتخااين الفنيين تخبراء االقتااد توظيف األداء مراجعة وستتطلب. عن الكفاءات القانونية الحالية

محكمة مراجعة الحسابات والمحللين الماليين، من أجل فهم وتقييم العمليات التي تقوم بها جميع الكيانات التي تتحمل 

 .مراجعة حساباتها مسؤولية

مة مراجعة الحسابات محكالحسابات الدولية وتنفيذها بشكل كامل على عمليات  راجعةوسيؤثر اعتماد معايير وعمليات م

بشأن عدالة البيانات المالية للحكومة وامتثالها  مراجعي الحساباتفعلى سبيل المثال، سيتطلب التعبير عن رأي . تأثيراً بالغاً 

، حسابات مادقةإجراء مراجعة من أجل على المخاطر لقسم الكيانات  قائماً  لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام نهجاً ل

وهذه هي الطريقة . السنةمستمرة على مدار  مراجعاتكما سيتطلب إجراء . إلى جانب نهج أتخذ العينات التختبار المعامالت

ال يتجزأ من  جزءاً  تشكلمن إبداء رأيها بشأن مراجعة الحسابات حتى  محكمة مراجعة الحساباتتمكن سالوحيدة التي 

للمتطلبات الجديدة الخاصة  كي تستجيب مراجعة الحساباتإعادة تنظيم محكمة  كما سيتطلب األمر. البيانات المالية للحكومة

 .األداء ومراجعات بالتاديق

محكمة مراجعة الموارد اإلضافية لـ تتيحسوف و. التغييرات إلدتخالموارد إضافية إلى وستحتاج محكمة مراجعة الحسابات 

التدريب و ؛وتطبيقها الدولية مراجعة الحساباتتطوير معايير وممارسات  بشأنلحاول على مشورة فنية الحسابات ا

على  المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحساباتالرسمي لمراجعي الحسابات الجدد والحاليين على تطبيق معايير 

المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات إشراك واألداء؛ و واالمتثال التاديق مراجعاتب فيما يتعلق مراجعة الحساباتعمليات 

 .وما إلى ذلكلمحكمة مراجعة الحسابات  النظراءمن البلدان األتخرى من تخالل الزيارات المتبادلة، ومراجعة مجموعة 

المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة  الذي تتبعه ستقالليةاالوال تستوفي محكمة مراجعة الحسابات حالياً معيار 

المتثال في وحدات الميزانية وكيانات مختارة تخارج اوبينما تجري محكمة مراجعة الحسابات مراجعات . الحسابات

كما . دعم التعبير عن رأي المراجعة بشأن عدالة البيانات المالية للحكومة تمكن من تاديقال تؤدي وظيفة  فهيالميزانية، 

إيالء من أجل ركز على تحديد العمليات الداتخلية التي تكون عرضة للفساد تمنتظمة لألداء أو مراجعات قوم بإجراء تال  اأنه

 .األولوية لمراجعة حساباتها

ستعتمد بالكامل  محكمة مراجعة الحساباتإذا كانت ف  (.CPD)نظام منسق للتطوير المهني والتدريب المستمر  يتوافرال و

. ووضع تخطة تدريب مفالة( TNA)وتنفذ المعايير الدولية لمراجعة الحسابات، فسيلزم إجراء تقييم الحتياجات التدريب 

تدريب جميع الموظفين إلى ، ستكون هناك حاجة تكريس معظم وقت الدوائر الخمس إلجراء عمليات الرقابة المسبقةومع 

تدعو سوف و. األداءمراجعة جميع مجاالت االمتثال والمراجعة المالية و في حساباتال راجعاتم على إجراءالمشاركين 

، ووضع محكمة مراجعة الحساباتتكون مسؤولة عن تحديد االحتياجات التدريبية لموظفي  إلى إنشاء وحدة تدريب الحاجة

 المواضيعحول  تدريبية ورات، وتطوير دبالتدريب الذي اكتسبه الموظفونتخطة تدريب سنوية، وحفظ السجالت الخاصة 

 .تقييم احتياجات التدريب وإدارتها وتنظيمها إطار في التي تم تحديدها

داتخلية  حساباتوال يتوافر حالياً أي نظام داتخلي لمراقبة الجودة في محكمة مراجعة الحسابات، يمكن أن يشمل مراجعات 

 .وشفافة وموثوقة ألنشطتها الخاصة منتظمة

  .النظراء استعراضوال تشارك محكمة مراجعة الحسابات في عملية 

مستقلة  تكون فرد أو منظمة التي يستكملها مراجعة الحساباتأعمال  استعراض تتطلب المشاركة النشطة في هذه العمليةو

مؤسسة عليا على سبيل المثال )محكمة مراجعة الحسابات لـ نظيراً أو  مهنياً مساوياً عتبر على أن ي ة،المنجز األعمالعن 

 (.أتخرى لمراجعة الحسابات
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التفكير في الوضع الحالي وتحديد المجاالت التي يمكن لـمحكمة مراجعة الحسابات  النظراء استعراضتتيح نتائج و

للمؤسسات المنظمة الدولية ب الخاصالمعمول به هو إطار إدارة األداء النظراء إن النظام الرئيسي الستعراض و. تحسينها

أتخرى كجزء من عقد صادر عن االتحاد األوروبي أو  بلدانعادة تخبراء من  ويجريه ( PMF) العليا لمراجعة الحسابات

. الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات مبادرة  التنمية التابعة للمنظمةبها  تقومالتي  ومراجعة الجودةالبنك الدولي 

، الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات للمنظمةفي نفس الهيئة اإلقليمية  النظراءاستعراضات  ي بلدان أتخرىت جركما 

من جنوب أفريقيا ضمن المنظمة   NAOالنظراء تحت إشراف منظمة  استعراض ، أجرت سوازيلندعلى سبيل المثال

 .2012في عام  (AFROSAI)األفريقية للمؤسسات العليا للرقابة المالية 

إلجراء مراجعات الجودة  مقاييستحتاج محكمة مراجعة الحسابات إلى وضع ف -وال توجد نظم وإجراءات لضمان الجودة 

 .تطبيق معايير المراجعة بشكل متسق وموحد من أجل ضمان الحسابات

 -وتحتاج محكمة مراجعة الحسابات إلى وضع سياسات وإجراءات مكتوبة لتوجيه إدارة المؤسسة وأنشطة الموظفين 

وينبغي أن تشمل . الجاريةمحكمة مراجعة الحسابات وإجراءات داتخلية لتوجيه أنشطة  وأنظمةويجب أن تكون هناك قواعد 

مراجعة والسلوك، وعمليات  األتخالقياتالداتخلية، ومدونات  المعايير واإلجراءاتواألنظمة واإلجراءات  القواعدهذه 

 .وتدابير ضمان الجودة الحسابات

أن يكون لدى محكمة مراجعة  وينبغي -وليس لدى محكمة مراجعة الحسابات سياسات وإجراءات لتقييم أداء الموظفين 

وستمكن التقييمات الدورية للموظفين، المدعومة بالسياسات . وأدائه لمعرفة قدرات كل موظف اً نظامالحسابات 

 .لكل موظف التطويرواإلجراءات ذات الالة، اإلدارة من معرفة نقاط القوة والضعف واحتياجات 

أن تقوم محكمة مراجعة  وينبغي - المراجعةمراقبة منتظمة لتوصيات  إجراء محكمة مراجعة الحساباتل يمكن وال

 المراجعةفيما يتعلق باستنتاجات وتوصيات تقارير  للمراجعةاإلجراءات التي تتخذها الجهات الخاضعة  الحسابات بمراقبة

 .تنفيذها وضمان

 (.CAATs)وهناك نوعان من تقنيات مراجعة الحسابات بمساعدة الحاسوب 

. األتخرى في الحكومة الحاسوب ونظمالستجواب نظم المعلومات اإلدارية المالية  مراجعةإلجراء  CAATsاستخدام ( 1

 .CAATsباستخدام  مراجعةقادرين على إجراء محكمة مراجعة الحسابات ال يوجد موظفين ذوي تخبرة داتخل و

 اوتسجيله مراجعةللتخطيط العلى  مراجع الحساباتومساعدة  المراجعةإلدارة عملية  CAATs برمجياتاستخدام ( 2

يتم  الحسابات ألغراض المراجعة إذ مراجعةتستخدمها محكمة  يمكن أنالتي برمجيات مثل هذه ال تتوافرال و. اوتوثيقه

 .إنتاج جميع الوثائق يدوياً 

 . في إطار تنظيمها CAATsحالياً محكمة مراجعة الحسابات باستخدام برمجيات  تقوموال 

. المراجعةتتطابق مع موارد  المراجعةعملية تخطيط مناسبة لتوزيع أعمال محكمة مراجعة الحسابات لدى  تتوافروال 

ألفرقة المراجعة وداتخل الفريق  والمخااةوضع تخطة تحدد جميع الساعات المتاحة من الموظفين وستكون البداية في 

بالوقت  ومقارنتهبواسطة الجداول الزمنية مراجعة سيسمح تسجيل الوقت المستغرق في كل و. فرديةالحسابات اللمراجعة 

 .المراجعةالمدرج في الميزانية بإدارة أفضل لموارد 

وال تتوافر أوصاف وظيفية مكتوبة مناسبة لموظفي محكمة مراجعة الحسابات، وهذا مطلوب للتعيينات والترقيات حتى 

 .هو مطلوب منهم في وظائفهم بما على علميكون الموظفون 

لجميع  المناسب التوجيهيسيسمح البرنامج و. للموظفين الجدد إلى محكمة مراجعة الحسابات توجيهيوال يتوافر برنامج 

كما سيتيح للموظفين الجدد فهم . لمحكمة مراجعة الحسابات مهام وأهداف والهيكل التنظيمي أن يفهموا بوضوحالموظفين 

 .دورهم في المنظمة
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 التوصيات

استعراض أدوار الموظفين في هذا . المسبق وتعيين الموظفينراجعة الحسابات محكمة مإزالة الموافقة المسبقة على نفقات 

 الخزينة العامة يمكن أن تتحملو. األداءمراجعة االمتثال، والمراجعة المالية و مراجعة المجال وإعادة توجيه الموارد نحو

تدريجي  على أساسيمكن القيام بذلك و. وزارة المالية على التوالي المسؤولية عن هذا المجالالتفتيش المركزي لدى قسم و

من القانون بشكل مستمر عن طريق  35هي تعديل المادة  بذلكالقيام  تتيحإحدى الطرق التي و. سنوات تخمسعلى مدى 

. ٪ كل عام20بنسبة  المسبقة الناجم عن الرقابةالعمل هدف تقليل عبء ب ةالمسبق الرقابةفئات لكل فئة من  العتبةزيادة 

كل  معينة عتبةمليون ليرة لبنانية يمكن زيادتها إلى  75السابقة للمعدات والعمل هي  الحالية العتبة إن على سبيل المثال،و

مليون ليرة لبنانية،  100كون هذا العام تيمكن أن و. ٪ كل عام 20بنسبة  هذا المجالعام مما يقلل من عبء العمل في 

تم تخفيض جميع األعمال السابقة في هذا المجال إلى الافر يمليون ليرة لبنانية وهكذا دواليك حتى  12والسنة الثانية 

 .5بحلول نهاية العام 

تماشى مع معايير ويجب أن تكون محكمة مراجعة الحسابات مستقلة عن الحكومة من تخالل إبالغها إلى البرلمان، بما ي

 .المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات

عن الحكومة ووزارة المالية ويجب أن تكون لها  ومؤسسياً  إدارياً مستقلة  محكمة مراجعة الحساباتيجب أن تكون و

 ، ويجب أن تكونوالرقابةج الموظفين، وإعداد الميزانية، والمراقبة تدرالسيطرة الكاملة على تعيينات الموظفين، وهيكل 

الخارجية  المراجعة استقالليةضمان لمسؤولة عن إنتاج مجموعتها الخاصة من البيانات المالية محكمة مراجعة الحسابات 

القدرة على تغيير ب تتمتعوأن  الخاص اتخاذ قرار بشأن هيكلها التنظيميبلمحكمة مراجعة الحسابات يجب أن يسمح  كما

 .لمواجهة التحديات المستقبلية هيكلها

 التي ستجريها فرق المراجعة الميدانية محكمة مراجعة الحساباتلمراجعة حسابات تخطط  فيمراجعة األداء أن تدرج 

 .التابعة لها

 بموجب القانون مراقبة تنفيذ الحكومة لتوصيات مراجعة الحسابات الحالية والسابقة محكمة مراجعة الحساباتأن ي طلب من 

.وتقديم تقرير عن التقدم الذي أحرزته الحكومة في تقريرها السنوي إلى البرلمانلمحكمة مراجعة الحسابات   

 المسبقة توجيه جهودها الرقابة بإجراء عمليات حالياً الملتزمة تعيد الدوائر الخمس التابعة لمحكمة مراجعة الحسابات و أن

 .األداءمراجعة و ةالمالي المراجعة/ االمتثال مراجعة إلى

مؤسسة عليا حديثة لمحكمة مراجعة الحسابات لالنتقال إلى  سنوات التي تمتد على تخمسأن تتضمن الخطة اإلستراتيجية 

 :ما يلي لمراجعة الحسابات

 ؛المسبقة الرقابةوظيفة  وإلغاءتحديد أفضل هيكل تنظيمي الستيعاب نوعين من المراجعة الجديدة • 

مراجعة األداء  ومعالجةالتاديق  لتتوافق مع متطلبات محكمة مراجعة الحساباتمراجعة العمليات الداتخلية داتخل • 

 وضمان الجودة؛

 تحديث أدلة وإجراءات المراجعة التي تمتثل بالكامل للمعايير الدولية؛• 

والمجاالت الفنية الالزمة  ة الحساباتومراجعتنويع التوظيف ليشمل المرشحين المدربين في مجال المحاسبة المالية • 

 األداء؛ مراجعاتإلجراء 

 لجميع الموظفين؛( CPD)وضع نظام للتطوير المهني المستمر • 

توفير األساس لتدريب جميع مراجعي من أجل للدورة التدريبية  دراسي إعداد منهجوإجراء تقييم الحتياجات التدريب • 

 الدولية القائمة على المعايير؛ العمليات واإلجراءات؛ الحساباتمراجعة الحسابات والقضاة على مبادئ 

 تطوير نظام داتخلي لمراقبة الجودة؛• 
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التي يستكملها فرد أو منظمة تكون مستقلة عن األعمال  مراجعة الحساباتاستعراض عملية استعراض النظراء ألعمال • 

 ؛مراجعة الحساباتالمنجزة، على أن يعتبر مهنياً مساوياً أو نظيراً لـمحكمة 

 نظام وإجراءات ضمان الجودة؛• 

ويجب أن تكون هناك قواعد وأنظمة وإجراءات  -سياسات وإجراءات مكتوبة لتوجيه إدارة المؤسسة وأنشطة الموظفين • 

ت وينبغي أن تشمل هذه المعايير واإلجراءات الداتخلية، ومدونا. داتخلية لتوجيه أنشطة محكمة مراجعة الحسابات الجارية

 ؛األتخالقيات والسلوك، وعمليات مراجعة الحسابات وتدابير ضمان الجودة

اإلجراءات التي اتخذتها الجهات  محكمة مراجعة الحسابات تراقبينبغي أن  -توصيات مراجعة الحسابات  لمراقبةنظام • 

 تنفيذها؛ وأن تضمنالخاضعة للرقابة فيما يتعلق باستنتاجات وتوصيات تقارير المراجعة 

 مراجعين) متخاص والنظر في توظيف مراجع CAATsتدريب موظفي مراجعة الحسابات على استخدام • 

 ؛CAATsفي ( متخااين

تدريب جميع الموظفين على استخدام . والوثائق مراجعة الحساباتإلدارة عملية  CAATsشراء أو تطوير برمجية • 

 ؛البرمجية

وضع تخطة تحدد جميع الساعات . المراجعة تتطابق مع موارد المراجعةتقديم عملية تخطيط مناسبة لتوزيع أعمال • 

تسجيل الوقت المستغرق . المتاحة من الموظفين والمخااة ألفرقة المراجعة وداتخل الفريق لمراجعة الحسابات الفردية

سيساعد ) المراجعة في كل مراجعة بواسطة الجداول الزمنية ومقارنته بالوقت المدرج في الميزانية بإدارة أفضل لموارد

 ؛(في هذا المجال CAATجية رمشراء أو تطوير ب

 مكتوبة مفالة لجميع موظفي محكمة مراجعة الحسابات؛ وظيفية أوصافإنتاج • 

 ؛لموظفين الجددجميع اتطوير وتطبيق برنامج توجيهي ل• 

 .التي تملكها الحكومة إنشاء فرق متخااة لمراجعة حسابات البلديات والشركات المستقلة• 
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 (أ)الملحق 

 االستبيان

 ينطبق ال ال نعم معايير وسياسات مراجعة الحسابات

هل يقي م مراجع الحسابات ما إذا كانت الشروط المسبقة لمراجعة البيانات المالية ( أ

إلبالغ المالي ل مقبول إطار هناك أي أن) ISSAI 200: 18. استيفاؤهاقد تم 

 ISSAI 200:19 (.اعترف بمسؤولياتهتإدارة و

 

   

هل يقلل مراجع الحسابات من مخاطر المراجعة إلى مستوى منخفض مقبول في  (ب

كأساس لشكل إيجابي للتعبير عن  ةمعقول ضماناتظروف المشاركة للحاول على 

 ISSAI 200:49 .مراجع الحساباترأي 

 

   

هل يقوم مراجع الحسابات بتطبيق مفهوم األهمية النسبية بشكل مناسب عند ( ج

  ISSAI 200:58 .وإجرائها لمراجعة الحساباتتخطيط ال

   

ذي تخبرة،  مراجع حساباتهل يقوم مراجع الحسابات بإعداد وثائق كافية لتمكين ( د

، من فهم طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات الحسابات بمراجعة ةسابق له عالقة ليس

 .التي تم الحاول عليها المراجعة، والنتائج وأدلة إجراؤهاالتي تم  المراجعة

ISSAI 200:70 

   

( األشخاص المناسبين)هل يقوم مراجع الحسابات، بعد تحديد الشخص المناسب ( ه
، بالتواصل مع هؤالء األشخاص فيما يتعلق المراجعةداتخل هيكل حوكمة الكيانات 

المترتبة على هذه والنتائج المهمة  لها المخطط مراجعة الحساباتبنطاق وتوقيت 

  ISSAI 200:64. العملية

   

 

مع  مراجعة الحسابات في مشاركةالهل يوافق مراجع الحسابات على شروط ( و

 ISSAI 200:74 .اإلدارة أو المسؤولين عن الحوكمة، حسب االقتضاء

   

تتضمن لمراجعة الحسابات هل يقوم مراجع الحسابات بوضع إستراتيجية شاملة ( ز

 .عملية المراجعةخطة التي توجه الو ،وتوقيتها وتوجيهها المراحعة عمليةنطاق 

ISSAI 200:80 

 

 

   

لضمان إجرائها  مناسببشكل  لعملية المراجعةهل يخطط مراجع الحسابات ( ح

 ISSAI 200:82 .تتسم بالفعالية والكفاءةبطريقة 

 

   

وبيئته، بما في ذلك إجراءات  المراجعهل لدى مراجع الحسابات فهم للكيان ( ط

 ISSAI 200:85. المراجعةالرقابة الداتخلية ذات الالة بعملية 

  

   

على مستوى هل يقوم مراجع الحسابات بتقييم مخاطر األتخطاء الجوهرية ( ي

وكشوف البيانات المالية وعلى مستوى التأكيد لفئات المعامالت وأرصدة الحسابات 

 ISSAI .مراجعة الحساباتلتوفير أساس إلجراء المزيد من إجراءات  الحسابات
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200:92 

هل يستجيب مراجع الحسابات بشكل مناسب لمعالجة المخاطر المقيمة لألتخطاء ( ك

المراجعة مثل اتختبارات ) ISSAI 200: 97. الماليةالجوهرية في البيانات 

 فيهااتختبارات الرقابة واإلجراءات الموضوعية بما  من قبيلالتاميم ب الخاصة

، مع األتخذ في االعتبار الموضوعيةاتختبارات التفاصيل واإلجراءات التحليلية 

باألتخطاء المادية على مستوى  ةالمرتبطمخاطر الرقابة والمخاطر المتأصلة 

 ISSAI 200:98. (التأكيد

   

 ماديةإجراءات موضوعية لكل فئة  وتطبيقهل يقوم مراجع الحسابات بتاميم ( ل

، بغض النظر عن المخاطر المقدرة والكشفرصيد الحساب، و ،من المعامالت

 ISSAI 200:102 .لألتخطاء الجوهرية

 

   

هل يقوم مراجع الحسابات بتحديد المخاطر وتقييمها، بسبب االحتيال والحاول  (م

على أدلة تخاصة بمراجعة الحسابات تكون مناسبة وكافية فيما يتعلق بالمخاطر 

المشتبه فيه  االحتيالبشكل مناسب لالحتيال أو  ويستجيبالمقدرة، بسبب االحتيال  

 .أثناء المراجعة

ISSAI 200:104 

   

 والماديالمباشر  االمتثالهل يحدد مراجع الحسابات المخاطر، بسبب عدم  (ن

مناسبة فيما يتعلق باالمتثال و مراجعة كافيةعلى أدلة  يحال[ و] واألنظمةقوانين لل

 ISSAI 200:118 .واألنظمةلتلك القوانين 

 

   

من  المراجعهل يقوم مراجع الحسابات بإجراءات المراجعة بطريقة تمكن  (س

حتى يتمكن من استخالص النتائج التي ومناسبة كافية  مراجعةالحاول على أدلة 

 ISSAI 200:126 .مراجع الحساباتيستند إليها في إبداء رأي 

   

هل يقوم مراجع الحسابات بتجميع األتخطاء التي تم تحديدها أثناء عملية  (ع

في و حسب االقتضاء والمسؤولين عن الحوكمة، والتواصل مع اإلدارة المراجعة

 ISSAI. المراجعةالمتراكمة أثناء عملية األتخطاء  بشأن جميعالوقت المناسب 

الماححة غير األتخطاء ما إذا كانت  أن يحدد مراجع الحسابات يلزم) 139 :200

 (.، بشكل فردي أو كليجوهرية

ISSAI 200:142  

   

هل يشكل مراجع الحسابات رأياً بناءاً على تقييم االستنتاجات المستخلاة من  (ف

كانت البيانات المالية  بارف النظر عما إذاتم الحاول عليها، يالتي  المراجعةأدلة 

التعبير عن الرأي  وينبغي. ككل قد تم إعدادها وفقاً إلطار اإلبالغ المالي المعمول به

 ISSAI .أساس هذا الرأي أيضاً ياف  بوضوح من تخالل تقرير مكتوب

200:143 

   

 

 

 ال ينطبق ال نعم عملية المراجعة المالية

    التخطيط للمراجعة المالية" 1

 :حيثما كان ذلك مناسبا  ( أ
بالنسبة للبيئات التي ليس لديها منظمات معتمدة أو معترف بها لوضع المعايير أو 

 مراجع الحسابات، يحدد القوانين أو األنظمة تحددهاأطر إلعداد التقارير المالية التي 

،  ISSAI 1210من تخالل تطبيق معيار )ما إذا كان إطار اإلبالغ المالي مقبواًل 

 (2التذييل 
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 ISSAI 200:24. 

  

هل يحدد مراجع الحسابات األهمية النسبية للبيانات المالية ككل، ومستوى أو ( ب

مستويات األهمية النسبية التي سيتم تطبيقها على فئات معينة من المعامالت ، 

ينبغي أن يحدد أيضاً األداء "و ISSAI 200:60 الحساباتأو كشوف وأرصدة 

في ذلك تقييم األهمية النسبية بما ) ISSAI 200: 61". الخاص باألهمية النسبية

 ISSAI 100:41 (.من حيث القيمة والطبيعة والسياق

   

المناسبين ( مسؤولي االتاال)هل يحدد مراجع الحسابات مسؤول االتاال  (ج

داتخل هيكل حوكمة الكيان الم راجع ويتواصل معهم فيما يتعلق بالنطاق المخطط له 

أن يوافق على شروط  ينبغي"و  ISSAI 200: 64 عملية المراجعةوتوقيت 

 ISSAI 200:74 .بالحوكمةمع اإلدارة أو أولئك المكلفين المراجعة  في مشاركةال

   

 

 هل يقوم مراجع الحسابات بوضع إستراتيجية مراجعة شاملة تتضمن نطاق( ( د

طبيعة وتوقيت ومدى الموارد "،  ISSAI 200: 80 هاوتوجيه هاوتوقيت المراجعة

 مناسببشكل  مراجعةللتخطيط ال"و  ISSAI 200: 81" الالزمة لتنفيذ المشاركة

" بما في ذلك ISSAI 200: 82" تتسم بالفعالية والكفاءةلضمان إجرائها بطريقة 

طبيعة إجراءات [ و]؛ وتوقيتها ومداها طبيعة إجراءات تقييم المخاطر المخطط لها

 ISSAI. "وتوقيتها ومداها إلضافية المخطط لها على مستوى التأكيدالمراجعة ا

200: 83 

   

 

 ISSAI 200:85. هل لدى مراجع الحسابات فهم للكيان المراجع وبيئته( ه

   

 

 ISSAI 200:87 .هل يقوم مراجع الحسابات بتقييم بيئة الرقابة الداتخلية الكلية( و

   

فهم للرقابة الداتخلية ذات الالة "على  هل يجب أن يحال مراجع الحسابات( ز

 ISSAI 200:90 ".باإلبالغ المالي

   

هل يقوم مراجع الحسابات بتقييم مخاطر األتخطاء الجوهرية على مستوى ( ح

 .البيانات المالية

 

ISSAI 200:92  

   

 

هل يحدد مراجع الحسابات مخاطر األتخطاء الجوهرية ويقوم بتقييمها في ( ط

 ISSAI 200:104 .المالية بسبب االحتيالالبيانات 

 

   

 

هل يحدد مراجع الحسابات مخاطر األتخطاء الجوهرية للبيانات المالية بسبب ( ي

 ISSAI 200:118 .عدم االلتزام المادي بالقوانين واألنظمة

 

   

هل أنشأت محكمة مراجعة الحسابات نظاًما يضمن، على المشاركة في عملية ( ك

للمتطلبات األتخالقية [ وأية جهات متعاقدة]يمتثل مراجعو الحسابات المراجعة، أن 

النزاهة واالستقاللية والموضوعية والكفاءة والسلوك المهني والسرية : التالية

تجنب االرتباطات طويلة من تخالل على سبيل المثال، ) ISSAI 30 والشفافية

نات المناسبة من اإلعال واستدعاءاألجل مع نفس الكيان الذي تخضع للمراجعة، 

 .(الموظفين فيما يتعلق باألتخالقيات واالستقاللية
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 تنفيذ عمليات المراجعة المالية "2

 

   

 

تاميم إجراءات [ عن طريق]يستجيب مراجع الحسابات للمخاطر المقدرة "هل  (أ

 ISSAI 200: 98". المراجعة مثل اإلجراءات الموضوعية واتختبارات الرقابة

إلى المخاطر المقدرة بما فيها وتوقيتها ومداها تستند طبيعة إجراءات المراجعة "

 :ISSAI: 200". المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة كما تستجيب لهذه المخاطر

بنهج  تتعلقسياسات وإجراءات  محكمة مراجعة الحساباتحيث اعتمدت . 99

لألهمية النسبية وعمليات تقييم لحساب الحد األدنى لحجم العينة المخطط لها استجابة 

 .العملية من الناحية، يتم اتباعها المخاطر

 

   

 

كافية فيما يتعلق وهل يحال مراجع الحسابات على أدلة مراجعة مناسبة "( ب

أن يستجيب  وينبغيبالمخاطر المقدرة لألتخطاء الجوهرية الناتجة عن االحتيال 

 ISSAI ".عملية المراجعةالمشتبه فيه أثناء  لالحتيالبشكل مناسب لالحتيال أو 

200:104 

 

   

كافية تتعلق باالمتثال ومناسبة مراجعة هل يحال مراجع الحسابات على أدلة "( ج

المعترف بها بشكل عام والتي لها تأثير مباشر وماد ي على تحديد  واألنظمةللقوانين 

 ISSAI 200:118 ".في البيانات المالية والكشوفمبالغ المادية ال

 

   

أثناء مراجعة الحسابات، تقوم محكمة مراجعة الحسابات : حيثما يكون ذلك مناسباً ( د

استخدام تأكيدات تخارجية : بالحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بـ"

 المراجعةمن اإلجراءات التحليلية وتقنيات معاينة  مراجعة؛ أدلة مراجعة كأدلة

من استخدام أعمال وظائف المراجعة الداتخلية؛ أدلة  المراجعةالمختلفة؛ أدلة 

 . "من تخبراء تخارجيينالمراجعة 

ISSAI 200:132  

 

   

 

 مراجعةإجراءات المراجعة بطريقة تسمح بالحاول على أدلة تنفيذ هل تم  (ه

 .مراجع الحساباتستند إليها رأي ياستخالص استنتاجات بكافية ومن ثم ومناسبة 

ISSAI 200:126  

   

، فيتم إجراؤها لم يتم أنهجميع إجراءات المراجعة المخطط لها، أو  تنفيذهل تم ( و

عن  المسؤولون المراجعة ويوافقتوضيح سبب عدم االحتفاظ بها في ملف 

 .المراجعة على ذلك

 

   

 المراجعة واالستنتاج واإلبالغ في المراجعة المالية تقييم أدلة

 
   

كافية لتمكين مراجع ذي تخبرة،  مراجعةهل يقوم مراجع الحسابات بإعداد وثائق ( أ

فهم طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات من ، بالمراجعةمعرفة مسبقة  ليس لديه

 . "التي تم الحاول عليها المراجعةالتي تم تنفيذها، والنتائج وأدلة  المراجعة

ISSAI 200:70 
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إعداد : "هل جرى اتباع إجراءات توثيق محكمة مراجعة الحسابات بخاوص( ب

؛ تجميع ملف ومحتواها ونطاقها في الوقت المناسب؛ شكل الوثائق المراجعةوثائق 

 ".النهائي  المراجعة

ISSAI 200:72 

 

   

 

داتخل  (المناسبين المسؤولين)المناسب  هل يحدد مراجع الحسابات المسؤول( ج

ويتواصل معهم فيما يتعلق بأي نتائج  مراجعته تهيكل الحوكمة للكيان الذي تم

 "مهمة 

ISSAI 200: 64 المراجعةالمسجلة أثناء عملية  األتخطاءجميع "و." 

ISSAI 200:139  

 

   

هل تخضع نتائج مراجعة محكمة مراجعة الحسابات إلجراءات التعليق ( د

. تمت مراجعتهإلى المناقشات والردود من الكيان الذي [ أو المالحظات]والتوصيات 

" ISSAI 20:3 

 

   

ألغراض األهمية النسبية، بشكل " األتخطاء غير الماححة"هل يجب تقييم ( "ه

 ISSAI 200:140 ".فردي أو كلي

 

   

ن مراجع الحسابات رأيه بناءاً على تقييم االستنتاجات ( و هل ينبغي أن يكو 

 بمدى إعدادالتي تم الحاول عليها ، فيما يتعلق  المراجعةالمستخلاة من أدلة 

إن  ISSAI 200: 143. المعمول به المالي الغاإلبإلطار  وفقاً  البيانات المالية ككل

، ISSAI 200في  الوارد التوجيه بالنظر إلىالمقدم مناسب  المراجعةشكل رأي 

 :على النحو التالي

 

   

إعداد  تم االستخالص بأنه تمرأياً غير معَدل إذا "هل ينتج مراجع الحسابات . 1

". المعمول بهلإلطار المالي  وفقاً البيانات المالية، من جميع النواحي المادية، 

ISSAI 200: 147 (المسألة التركيز على فقرات بما في ذلك استخدام).  تخالف

 :ثالثة أشكال يتخذالذي يمكن أن  المعد ل ذلك الرأي

 

 

   

 إلى أن المراجعيخلص ( 1: )رأياً مؤهالً إذا"هل ينتج مراجع الحسابات . 2

لم يتمكن ( 2)منتشرة ، في البيانات المالية ؛ أو  إنما غير  األتخطاء جوهرية

لكن و، رأيهإليها  ليسندكافية و  مناسبة مراجعةمن الحاول على أدلة  المراجع

".غير منتشرة إنماالتأثيرات المحتملة يمكن أن تكون مادية    

ISSAI 200:153  

 

   

رأيا معاكساً إذا تخلص المراجع إلى أن األتخطاء "هل ينتج مراجع الحسابات . 3

 ISSAI 200: 154". جوهرية  ومتفشية على حد سواء

 

   

بإبداء رأيه في حالة عدم تمكنه من الحاول على "هل يقوم مراجع الحسابات . 4

يخلص إلى أن التأثيرات قد تكون ف، رأيهإليها  ليسندكافية ومناسبة  مراجعةأدلة 

 ISSAI 200: 155". ومتفشية على حد سواء  جوهرية
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 :التاليةهل تقرير مرا جع الحسابات في شكل مكتوب ويحتوي على العناصر  (ز

ISSAI 200:149  

 ؛(...) عنوان" .1

 المرسل إليه حسب ما تقتضيه ظروف المشاركة؛. 2

 فقرة تمهيدية تحدد بياناتها المالية التي تخضعت للمراجعة؛. 3

 ؛" مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية"قسم بعنوان  . 4

مراجع ، ينص على أن مسؤولية " الحسابات مراجعمسؤولية "قسم بعنوان . 5

 هي إبداء رأي يستند إلى مراجعة البيانات المالية؛ الحسابات

 ؛" الرأي"قسم بعنوان  .6

 .مراجع الحساباتتوقيع . 7

إليها  ليسندكافية وعلى أدلة مناسبة  مراجع الحساباتالتاريخ الذي حال فيه . 8

 في البيانات المالية؛ المراجع رأيه

 ISSAI 200: 149. مهنته لموقع في الوالية القضائية حيث يمارس المراجعا. 9

 

   

أن تكون  وينبغي. وكاملة واللبسهل التقارير سهلة الفهم، تخالية من الغموض ( ح

كافية ومناسبة  مراجعةفقط المعلومات التي تدعمها أدلة  فيهاموضوعية وعادلة، بما 

في  أي) ISSAI 100: 51. وسياق محددمنظور وضع النتائج في  بحيث تضمن

 (.مثل رسائل اإلدارة النموذج الطويلحالة تقارير 

 

   

هل يتم تدوين مالحظات وتوصيات المراجعة بشكل واضح وموجز، ويتم  (ط

 .توجيهها إلى المسؤولين من أجل ضمان تنفيذها

   

 

، [إطار اإلبالغ الماليقبول ]إذا لم يتم استيفاء شروط : "حيثما يكون ذلك مناسباً ( ي
تقييم أثر الطبيعة المضللة للبيانات المالية على تقرير  مراجع الحساباتينبغي على 

". ، والنظر في الحاجة إلى إبالغ الهيئة التشريعية حول هذه المسألة ورأيه المراجع

ISSAI 200: 23 

 

   

ت المالية ذات تقرير مراجع الحسابات عن البيانا: "حيثما يكون ذلك مناسباً ( ك

وصف : ، ينبغي على التقرير[ تقارير تنفيذ الموازنة. أي]األغراض الخاصة 

ينبغي " و  ISSAI 200: 173"من أجلهالغرض الذي يتم إعداد البيانات المالية 

تنبيه المستخدمين إلى ل سألةالم فقرة التركيز على نيضم  أن  مراجع الحساباتعلى 

 ISSAI". الغرض الخاص إلطار تم إعدادها وفقاً  حقيقة أن البيانات المالية قد

200: 174 

 

   

  

 


