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 مةالمقد   .1

 ةعام  معلومات  1.1

كي  الهيئة رد االتجاه المستقبلي لتطوية تحدّ وثيقة مهمّ  2024 - 2019 الممتّدة بين العامْين في لبنان للفترة المحاسبةديوان ل الخمسياإلطار االستراتيجي ُيعتبر 
 .مة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحساباتللمنظّ  معايير الدوليةال وتعمل بموجبمراجعة الحسابات حكومية حديثة تعمل على تصبح مؤسسة 

تأكيد عملية الحوكمة الرشيدة مثال ُيحتذى به، و  وتقديم ،ديوان المحاسبةعمل لتحسين مبادئ الشفافية والمساءلة  إلى لديوان المحاسبةاإلطار االستراتيجي  يرميو 
 عمل مؤسسات الدولة. ب والممارسات المتعّلقة

ويعتزم ديوان المحاسبة، الحالي.  القانونكما هو منصوص عليه في  هاوتنفيذنطاق اختصاصه  تندرج ضمنالتي  خطيط للمهامتالديوان المحاسبة مسؤولية  توّلىيو 
رقابة حديثة تستخدم  لغرض كهيئةا يالئمحسابات المراجعة ل حكومية مؤسسةلنحو نموذج  المضي قدًمامن اعتماد هذا اإلطار االستراتيجي، أن يتمّكن  من خالل

 .الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحساباتمة للمنظّ  معايير الدوليةال

األهداف و ما يلي: تحليل تنفيذ اإلطار االستراتيجي،  2024 - 2019 الممتّدة بين العامْين للفترة لديوان المحاسبة الخمسي ن اإلطار االستراتيجييتضمّ و 
  (.1الملحق  راجع)دة المحدّ وخطة العمل  نشاطاتة من خالل الياالستراتيجية الرئيس
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 مَهمتنا وقيمناو  رؤيتنا 1.2

 أسبابالتنظيمية ) تههمم  و أمل في تحقيقه(، يرؤيته التنظيمية )ما تعريف ديوان المحاسبة، وُيحّدد هذا التعريف ضمن عملية التخطيط  المستوى األعلى من يستلزم
بتخصيص ُيسترشد به ويجب على ديوان المحاسبة أن يقوم دلياًل ويتّم تقديم أمثلة لكّل من هذه العناصر باعتبارها عمل(. يوقيمه التنظيمية )كيف س ،(وجوده

 في السياق اللبناني. الرؤية، والمهمة، والقيم الخاصة به كي تتماشى مع أهدافه 

عديدة هي االستراتيجيات الفرعية المهّمة التي تدعم اإلطار االستراتيجي أدناه. الوارد  1 الرسمإلى  انظر –هذا السياق  ضمن الخمسياإلطار االستراتيجي  ويقوم
 .والتوعيةة واستراتيجية العالقات العامّ  ،واستراتيجية تكنولوجيا المعلوماتكالتالي: استراتيجية الموارد البشرية، الخمسي، ويمكن تحديد هذه االستراتيجيات 

وأن  ،الرئيسي الخمسيتماًما مع اإلطار االستراتيجي  أن تتماشىوعليها  ،وال تقوم إحداها بمعزل عن األخرى الفرعّية ليست منفصلةُيذكر أّن هذه االستراتيجيات 
 تشكل مجموعة فرعية منه. 
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 تنظيمّيةالقيم الم ه مة و والرؤية ال

 خّطة التنمية االستراتيجية

 األهداف

 اإلجراءات

التصحيحيلمراقبة واإلجراء ا  

   استراتيجية الموارد البشرية

  استراتيجية تكنولوجيا المعلومات

 ة والتوعيةاستراتيجية العالقات العامّ 

 خّطة العمل والميزانيات
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 السياق ضمن: اإلطار االستراتيجي 1 الرسم

أهداف في تسعة  ُأدرجتة في تحقيقه. وقد ؤسسما تأمل الم بشكل مفّصل تعرضالتي األهداف المحّددة بوضوح يحظى اإلطار االستراتيجي الخمسي بدعم من 
 .الخمسيهذا اإلطار االستراتيجي 

ال تحرز العديد من الخطط االستراتيجية و  ضرورية لضمان تحقيق األهداف. التي ُتعتبر وتندرج ضمن هذه األهداف مجموعة من األنشطة واإلجراءات المفّصلة
أي أّن التنفيذ ال بشكل مفّصل ما يجب القيام به لتنفيذها،  رسان لتحديدالتركيز والطاقة غير الكافيين يك   وهو أنّ وُيعزى ذلك إلى سبب بسيط نجاًحا السليمة تماًما 

 يحظى باهتمام كاٍف.

تحققت في  قد إّما األهدافه هذ أنّ  غالًبا وهذا يعنيلـ"أزمة اليوم" على األهداف الطويلة األجل،  دائًما األولويةتكون أن  م العمل، من السهل للغايةايأفي بيئة و 
 أو لم تحقق على اإلطالق.عّما كان يمكن تحقيقها، وقت متأخر جًدا 

األولويات  تلبيةستُتخذ للمساعدة في ضمان  ة التييالرئيستحدد الخطوات لهذه األسباب، يشمل اإلطار االستراتيجي الخمسي أنشطة وخّطة عمل مفّصلة 
 بدءالو  ،بشكل منتظم االمخطط له اتاإلنجاز  بالمقارنة معتحقيقه  ، سيكون من الضروري مراقبة ما تمّ على هذا الصعيدالمحرز قياس التقدم ومن أجل االستراتيجية. 

 أو تأخير,  تقصيرفي أقرب وقت ممكن لمواجهة أي  ةتصحيحي اتإجراء في اتخاذ

ة ر خطّ توفّ و . الخمسيواإلطار االستراتيجي  ،والميزانيات السنوية ،ة العمل السنويةيجب أن يكون هناك ارتباط واضح بين خطّ أن نشير أيًضا إلى أّنه  من المهمو 
ة خطّ  أن تشّكل ال بّد من اشهًرا القادمة. لذاالثني عشر فترة التخطيط لتنفيذ الخطوات األساسية خالل يتّم من خاللها  أكثر تفصيالً  ةسنوي نقطة انطالق عملال

 األطول أجاًل. الخمسي سياق اإلطار االستراتيجي ضمنعمل أكثر تفصياًل لفترة سنة واحدة 
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للقيام بكّل مات والمؤسسات في معظم البلدان لمنظّ في معظم اأن يتوّفر التمويل الكافي من غير المرجح و . المحاسبةلديوان  النظر في الميزانية السنوية كما يجب
األهداف  تحقيق ما يخّص في األشد احتياًجا  للمجاالت الشحيحةالموارد  ألولوية الحتياجات اإلنفاق، بحيث ُتخّصصما ترغب فيه اإلدارة. لذا، ال بّد من إيالء ا

مهمة  الخمسي دها اإلطار االستراتيجيالسنوية لدعم تحقيق األهداف التنظيمية كما حدّ  مخصصات الميزانيةمطابقة محاولة لذا، ُتعتبر مرة أخرى أّن التنظيمية. 
 للغاية.

 رؤيتنا

 

 

 

 

 

 

 مهم تنا

 

 

 رؤيتنا

 تُستخدم ةالموارد العام   بأن   اآلخرين المصالحوأصحاب  بالضريبة لمكلفينل اتإعطاء ضمان
 !حكيمو  ،وفعال ،اصحيح اقتصادي  ، و بشكل قانوني

                                                                                                  

 ينفق بحكمة!لساعد لبنان                           

 تنامهم  

 مراجعات الجودةا جراء و  ،لمساهمة في تطوير اإلدارة المالية السليمة في إدارة الدولةا
وتعزيز  ،إلى بناء الثقة في اإلنفاق العام لألموال تسعىا مع أفضل الممارسات التي شي  اتم

 .الحوغيرهم من أصحاب المص بالضريبة للمكلفينة المساءلة العام  



7 
 

 

 قيمنا

 

  
 قيمنا

ز المهني واالستقاللية . إن قيم الكفاءة والتمي  هاأعمالنا اليومية كل  قيمنا في  نراقبيجب أن 
كما لتحقيق أهدافنا المشتركة.  اهوية مشتركة وتمكننا من العمل مع  والموضوعية تمنحنا 

 .لية وباستمراراسيساعدنا على تنفيذ مهامنا بكفاءة وفع التطبيقوضع قيمنا موضع  أن  
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؛ ويجب أن تؤخذ بعين ُأعيد ذكرها بشكل مفّصل أدناهيتعّين على ديوان المحاسبة العمل ضمنه. لذلك،  ل إطاًرا مهًماوتشكّ  الهيئة عملتدعم هذه القيم أساليب 
 ضمن هذا اإلطار االستراتيجي الخمسي عند تحديد أهداف أكثر تفصياًل على أن تتوافق جميعها مع هذا اإلطار العام.  االعتبار

رقيم  1.2.1  العام التصو 

 الكفاءة

جيدة، وضمان السمعة العلى  المحافظةمن أجل  الهيئة أقسامفي جميع  ذوي الكفاءات العاليةموظفين النحن نعتمد على و قائمة على المعرفة.  هيئةمكتبنا هو إّن 
 .نزاهتناالمصداقية، والحفاظ على 

 ز المهنيالتمي  

والبحث عن  تهاالبتكار ومكافأ أن نشجعيجب كما واعتماد أفضل المعايير والممارسات المهنية. ننجز عملنا دائًما مع مراعاة أعلى مستويات الجودة، علينا أن 
 التحسينات المستمرة في االقتصاد والكفاءة والفعالية في عملنا.

 يةستقاللالا

 وتوليد ثقة المجتمع في عملنا. ،تْينبنا بالنزاهة والمصداقية المطلوبتزويد مكتل احاسمً ية عاماًل االستقالل ُتعتبر

 موضوعيةال

نضمن  ، وأنتحقيق الدقة والموثوقيةإلى نسعى وعلينا أن اءة ومتوازنة. والشفوية بطريقة محايدة وعادلة وبنّ  والمراسالت الخطيةجميع االتصاالت  أن نقّدمعلينا 
 .مستقلعلى موقف  مراجعي الحسابات محافظة
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 النجاح الداخلي قيم 1.2.2

 يكمنيجب أن و ز روح النجاح. بطريقة تعزّ  عمل فرقهإلى ضمان  ،هة ألسلوب عملباإلضافة إلى الجوانب العامّ  ،في الوقت نفسه يسعى ديوان المحاسبةيجب أن 
ل مجموعات الذين تكمّ مجموعة من الموظفين ضّم عن طريق إنشاء هيكل تنظيمي و  حيث تزداد فعالّية المكتب ككّل إلى أقصى حدّ  هيئةإنشاء  فيالهدف 

ينبغي  ،ا لهذه الغايةتحقيقً و حيث يتّم االعتراف بإمكانات كّل موظف والعمل على تطويرها بشكل ُيعّزز قدرات المكتب ومصداقيته ككّل. و  ،مهاراتهم بعضها البعض
 تعزيز القيم التالية:

 روح الفريق

 الكفاءة. وتعّززالمعرفة  تبادلبكفاءتنا الفريدة  وتشجع مساهمتناونتعاون كفريق.  نعملأفضل النتائج عندما  نحقق ال بّد من أن

 نفتاحاال 

 للتنمية مجااًل ، والخلفيات ،والمهارات ،الخصائص الفردية إزاءمن التسامح  لٍ ر مستوى عايوفّ كما ي التواصل المفتوح والصريح إلى الثقة والرضا الوظيفي. يؤدّ 
 ة.العامّ 

 حتراماال

 لعمل كّل فرد قدر استطاعته.مسبقة الشروط يندرجان ضمن الالثقة والطمأنينة، وكالهما  يوّلد ، ومن شأن ذلك أنبحّد ذاتهميشعر جميع موظفينا بالتقدير 

 تقييم األفراد

ر االختالفات نقدّ نحن و ق أنظمة عادلة ومرنة لمساعدة الجميع على تحقيق كامل إمكاناتهم. نطبّ و إنجازاتهم ب نقرّ يجب أن و األشخاص ذوي المواهب.  نوّظفنحن 
 لهيئتنا. مونهيقدّ األفراد والتنوع الذي  بين
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 شروط النجاح 1.3

 النحو التالي:يمكن تحديد شروط النجاح على و . على السواء التطويرها بشكل احترافي وفعّ  العمل على لهيئتنابيئة يمكن  إنشاء من بدّ  ال

  دارة  ،جيد بين الموظفينالتعاون ال قائمة على إال في بيئة الهيئةال يمكن تطوير  ة األخرى.والهيئات العامّ  ،والحكومة اب،ومجلس النوّ  ديوان المحاسبة،وا 
  راجع الحسابات مُ و  الحسابات الخارجي راجعن لمُ ين المختلفيبالدور  االضطالع لديوان المحاسبة ال يمكن هوالحكومة بأن مجلس النواب أن يعترفيجب

أن يكون هناك تقسيم واضح  ينبغيكما والبلديات في لبنان.  ،واإلدارات والوكاالت ،الوزاراتيجب أن تكون هناك مراجعة داخلية راسخة في إذ  ،الداخلي
 هيئة دون إنشاءفمن منها.  خطوط واضحة للمساءلة لكلّ  في ظل تحديدالحكومية المختلفة  والمؤسسات المنّظمات والهيئاتللمسؤوليات والواليات بين 

 .دةعلى تحقيق كامل إمكاناته مقيّ  ديوان المحاسبةقدرة ، ستكون في مؤسسات القطاع العام ةالداخلي مراجعة الحساباتل
  وجميع للميزانية اللبنانيةالمطلوبة  الحسابات مراجعةجميع مسؤولياته القانونية من حيث ب للوفاء يكافالتمويل العلى  ديوان المحاسبةحصل يمن المهم أن ،

 .ومصرف لبنانالوزارات، والوكاالت، والبلديات، والشركات المملوكة للقطاع العام، 
 عدد الموظفين.  ممكنة وكبيرة في التطوير المهني والتدريب بما في ذلك زيادة لمواصلة العمل علىكافية الموال األإلى  أيًضاديوان المحاسبة  حتاجي

اتجاه لمنح التدريب  التنميةإذ غالًبا ما يبرز في حالة  ،شغيليةالت الحسابات لمراجعةمن الوقت المتاح إلى الحّد احتياجات التدريب والتطوير  ؤّديستو 
لعمليات تحديد أولويات واضحة ديم المراجعات العالية الجودة ال يتحّقق. وال بّد من الوقت الكافي، ما يعني أّن مستوى المهارات المتزايد الضروري لتق

 .المراجعة
 دارة يجب تزويد الموظفين بالوسائل الالزمة إلجراء مة الدولية للمؤسسات العليا المنظّ معايير تستوفي التي عالية الجودة ال ماليةال حساباتالمراجعات  وا 

 . مة العربية للمؤسسات العليا لمراجعة الحساباتمنظّ ال التي تعتمدها حساباتالمراجعة أفضل ممارسات كذلك و  لمراجعة الحسابات
  سينّفذهالعمل المطلوب الذي ، ما من شأنه أن يزيد تفتقر الوزارات في الوقت الراهن إلى نظام رقابة داخلّية حديثالداخلية داخل الوزارات.  الرقابةتحسين 

 إلبداء الرأي حول هذه الحسابات.البيانات المالية  حساباتمراجعة  في ديوان المحاسبة
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 بما في ذلك: ضرورية ةاإلدارة المالية العامّ على صعيد صالحات اإل ستكون 
 للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام القائمة على النقد؛ المعّدة وفًقا البيانات المالية اعتماد -
 مراجعة الحسابات الخارجية للمستخدمين النهائيين ألموال المانحين؛ إلى وصولالتوفير إمكانية  -
 ؛على أساس منتظم مراجعة الحساباتبنتائج  مجلس النوابإبالغ  -
 ؛لديوان المحاسبةتمويل مستقل  -
  ها مصلحة في تطوير ديالتزام قوي ببناء القدرات وعمليات التطوير المهني ودرجة عالية من التعاون بين جميع األطراف التي ل يتوافربشكل عام، يجب أن

 ديمقراطية في لبنان.و  ،الةوفعّ ، ةعامّ حسابات وظيفة مراجعة 
 في اإلطار  المزمعة النشاطاتمقابل  المحرز الفعليم استعراضات شهرية للتقدّ  مع ستة إعداده الذي سيتمّ  الخمسياإلطار االستراتيجي  مراقبة

 االستراتيجي.

 ياتالتحد   1.4

عدد من الفئات فيها بشكل مفّصل أدناه. لكنها تندرج ضمن ت التي سُينظر ياسلسلة من التحدّ  يواجه ديوان المحاسبةالحال في معظم حاالت التنمية،  يكما ه
 :ما يلي إلى تحديدبالالتي تحتاج العامة 

  ؛على نحو أكبر وواليته ديوان المحاسبةاستعراض وتحديد دور 
 مواصلة تطوير الموارد البشرية لتعزيز الكفاءات المهنية على جميع المستويات؛ 
 ؛هاوتطبيق ةلمراجعات الجودوتطوير عملية مراقبة  ،مة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحساباتالمنظّ بما يتماشى مع معايير  مراجعات الجودةعزيز ت 
  ؛لديوان المحاسبةالة حديثة وفعّ  هيئةتحقيق اإلدارة والقدرة اإلدارية بما يتماشى مع 
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 والحكومة  مجلس النواب، وكذلك تعزيز التعاون مع على الصعيدين الوطني والدولياألخرى  مراجعة الحسابات وأجهزة ؤسساتتحسين التفاعل مع م
 وسائل اإلعالم؛مع والهيئات العامة األخرى ذات الصلة وكذلك 

  في تطوير اإلدارة المالية السليمة في القطاع العام؛ بشكل ناشطالمساهمة 
  الخارجفي أماكن أخرى في لبنان و  المعتمدة بما يتماشى مع الممارسات الجيدة مراجعة الحسابات بأنشطةتحسين القدرة على القيام. 

 
 الحالي الوضع 1.5

 ال يزال يتعّين على لبنان االتفاق على حكومة بعد االنتخابات األخيرة، ويصعب اإلطار االستراتيجي الخمسي، هذا إعداد  في وقته من المهم أن نالحظ أنّ 
وثّمة عدد من أوجه الترابط التي يمكن أن تؤّثر في كّل من التصميم النهائي وعمليات  التنبؤ بثقة كاملة بالشكل النهائي للدولة ومؤسساتها في المستقبل.

 وقيت وسرعة أي تطّورات وتغييرات. ديوان المحاسبة، وت
تقديم عدد و  لديوان المحاسبةإلى وضع الخطوط العريضة ألفضل الممارسات  الخمسياإلطار االستراتيجي  هذا مع ذلك، بعد اإلقرار بهذا التحذير، يسعى

 من االقتراحات العملية حول كيفية تنفيذها في لبنان.
 
 الت قدم إلى األمام .2

سي وجعله في القسم المتبقي من هذا المستند، سننظر في خطوات أكثر تفصياًل ال بّد من اّتخاذها من أجل المضي قدًما في اإلطار االستراتيجي الخم
 في ما يلي:. وتتمّثل الهيكلية التي سنتبّناها نموذًجا عملًيا لمواصلة التطوير

 ؛سم بالفعالية والكفاءةيتّ  ديوان محاسبةكون عليه يلما ينبغي أن إرشادات أفضل الممارسات  النظر في 
  ّلنفسه؛ ادهحدّ يمقابل األهداف التي  ديوان المحاسبةم تقييم تقد 
 ؛ديوان المحاسبةد االتجاه المستقبلي لـسلسلة من األولويات التي تحدّ  عرض 
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  ّتوقيت  وتوضيح، على النحو المطلوب ديوان المحاسبةتحقيقها لتطوير عليها ن التي يتعيّ  البارزة اإلنجازاتمن فهم  الهيئةن وضع خطة عمل تفصيلية تمك
 المسؤول عن إنجازها.من تحقيقها و 

لم يتبّين راءات التصحيحية المناسبة في حال للمراقبات الشهرية المستمرة الست التي يمكن االستناد إليها الّتخاذ اإلج ام خّطة العمل هذه كأساسيجب استخد
 ل.بأّن األهداف ستتحقق في المستق

 تحقيق أفضل الممارسات 2.1

المنصوص عليها في اإلطار القانوني من أجل تحقيق أفضل ة التي تدعم الدور والواجبات يمجموعة من األهداف الرئيس ديوان المحاسبة يحّددأن يجب 
 الممارسات.

 ةياألهداف الرئيس 2.1.1

 راطکإ االثني عشر دافھألذه اھ ونفوظلما دميستخأن  ينبغياألكثر إنتاجية. واألنسب و من توجيه موارده بالطريقة  ديوان المحاسبةة ين األهداف الرئيسستمكّ 
 ته.مداستوا هز يزتعوديوان المحاسبة  تطويرمن أجل 

 .ودوره الرقابيديوان المحاسبة  ية: تطوير قاعدة قانونية قوية وموثوقة وقابلة للتطبيق لضمان استقالل1الهدف  

 ستراتيجية للمستقبلاألولويات اال

 :ديوان المحاسبة ما يليمسؤوليات  وتتضّمن (.1.1النشاط ) حسابات ديوان المحاسبةوضع اللمسات األخيرة على مشروع قانون جديد لتشريع مراجعة 

  (1.1.1)النشاط  دارةاإللة عن ؤو لتكون مستقلة إدارًيا ومؤسسًيا ومس -الموارد البشرية: 
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o ،تعيين جميع الموظفين 

o عمل الموظفين، وصف وضع 

o تدريب الموظفين،  

o  تقييم الموظفين.و 

  (.1.1.2)النشاط  اومراقبتهورصدها  ديوان المحاسبةالمسؤولية الكاملة للميزانية إلعداد ميزانية  - ديوان المحاسبةميزانية 

 (.1.1.2)النشاط مجموعته الخاصة من البيانات المالية  إعداد 

  (.1.1.3)النشاط خارجي مستقل للبيانات المالية  ُمراجع حساباتتعيين 

  (1.1.3)النشاط  واإلدارات والوكاالت، للوزاراتتضمين "التعبير عن رأي" في الحسابات المالية 

  ً(1.1.4)النشاط  ابمجلس النوّ إلى  تقديم التقارير مباشرة. 

 النشاط  األداءومراجعة  ةالمالي الحسابات لمراجعة؛ مع مراعاة المتطلبات المستقبلية ات التي قد تطرأ عليهتغيير الهيكله التنظيمي و  اّتخاذ قرار بشأن(
1.1.5.) 

 .ابمجلس النو  لعرضه على  القانونالنتيجة المتوقعة: االنتهاء من مشروع 

 

 .: ضمان االستقاللية الوظيفية والتنظيمية والتشغيلية والمالية2الهدف 
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 ستراتيجية للمستقبلولويات االاأل 

  ّ(2.1)النشاط يات المستقبلية لتحدّ التصّدي ل من أجلالمحاسبة  لديوان الهيكل األفضلخاذ قرار بشأن ات. 

 ( 2.2النشاط إجراء تقييم كامل للموارد لتلبية المتطلبات التشريعية). 

 (2.3)النشاط هذه الوظيفة نجاز المستخدمة إل هاوموارد المسبقةالنفقات مراقبة وظيفة  استعراض. 

  (2.4)النشاط  لمراجعات الحساباتالجودة لمراقبة إعداد نظام داخلي. 

  (2.5)النشاط إنشاء وحدة للموارد البشرية. 

  (.2.6)النشاط اتها موارد البشرية وسياسللوضع استراتيجية 

 .عمل بكامل طاقتهي ديوان محاسبة مستقلالنتيجة المتوقعة: 

 

 االمتثال واألداء.و مالية الحسابات ال ات: ضمان إجراء مراجع3الهدف 

 للمستقبلستراتيجية االولويات األ 

  (3.1 )النشاط( جاري التنفيذ) ةالماليالحسابات  مراجعاتتحسين جودة 

  (3.2)نشاط ( جاري التنفيذعلى األنظمة ) ةالقائم المراجعاتتنفيذ 
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  (.3.3 النشاط)مراجعة لافريق ل هيكلإنشاء 

  ّ(3.4)النشاط فريق  سنوية لكلّ  حسابات ة مراجعةوضع خط. 

 االمتثال واألداء على أساس سنوي.و المالية الحسابات  اتمراجعالنتيجة المتوقعة: إجراء 

 

ل إليه بشأنالحر  : ضمان اإلبالغ 4الهدف   .من دون أي قيد نتائج عمل ديوان المحاسبة عم ا تم  التوص 

 ستراتيجية للمستقبلاالولويات األ 

 (1.1)النشاط . غإلبالا بحرية ةلمتعّلقا علم بالقواعد على الحلمصا بصحاأ وأنّ  الجديد نولقانا وعرمش فيمكّرسة  غإلبالا يةرح أنّ  ضمان 

  (.4.1)النشاط أو وكالة إدارة أو  مستقل عن أي وزارة لديوان المحاسبة إلكترونيإنشاء موقع 

 (.4.2)النشاط  اإللكتروني موقعالذات الصلة( على  والوثائقالمستندات غيرها من )و  ديوان المحاسبةر جميع تقارير تأكد من توفّ ال 

  طال ديوان المحاسبةعقد  (.4.3)النشاط ال سيما تقارير مراجعة األداء( ع الصحافة على نتائج التقارير )المؤتمرات الصحفية وا 

 (4.4النشاط التوعية مع المواد )و ة استراتيجية العالقات العامّ  إعداد. 

  (.4.5)النشاط  المصالحإقامة شراكات مع مؤسسات لبنانية أخرى مثل أي مجلس تفتيش مركزي وغيره من أصحاب 

 نتائج عمل ديوان المحاسبة. ندون قيود عمن  الحر  من خالل اإلبالغ  ديوان المحاسبةالنتيجة المتوقعة: تعزيز دور رقابة 
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 مة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.المنظ   مراجعة حساباتمعايير لنشر الصدار و اإلالرسمي، و  التبني: تحقيق 5الهدف 

 ستراتيجية للمستقبلاالولويات األ 

 (.5.1 طلنشا)ا يةرؤل/ االم هّمة نبيا، هادعتماوا لقواعد السلوكديوان المحاسبة  نةدوّ م إعداد 

 (5.2)النشاط لديوان المحاسبة أهداف  إعداد 

 (.5.3 طلنشا)ا االمتثال ومراجعة الحسابات المالّية لديوان المحاسبةمراجعة  لليد إعداد 

  (.5.3)النشاط  مراجعة الحساباتدليل  ضمن مة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحساباتمنظّ الخاصة بال المناسبة معاييرال إدراجالتأكد من 

  ذات  غيرها من المعاييرلعليا لمراجعة الحسابات و مة الدولية للمؤسسات االمنظّ  معايير بما يتماشى مععلى نحو مستمر تحديث المعايير المستخدمة
 (.4.2و  5.4 ان)النشاط الموقع اإللكترونيالصلة، وضمان التوزيع الداخلي الشامل والتحميل على 

  (.5.4)النشاط  هوتحديث مراجعة الحساباتمواصلة تحسين دليل 

 (.5.4)النشاط وتنقيحه. ويمكن القيام بذلك عن طريق إنشاء وحدة منهجية  الحسابات لتحديث دليل مراجعة أطول أجاًل داخلية  مهمة اعتماد 

 طلنشا)امة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات المنظّ  تمتثل لمعايير لتيا تلحساباا جعةارم اءاترجوا   ة لديوان المحاسبةالخّطي تساالسيا عرض 
5.5.) 

  (5.5)النشاط  ة للحساباتالمراجعة الداخليإصدار سياسة حول العالقة مع. 
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  ّمكاتب الو  ،االقتضاء(مة العربية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات )حسب مة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والمنظّ تعزيز الروابط مع المنظ
 الحسابات.لمراجعة  في الخارج الدوليةاإلقليمية و 

 .ة للمؤسسات العليا لمراجعة الحساباتلييجب أن يمتثل ديوان المحاسبة في عمله مع معايير المنظ مة الدو  : المتوقعةالنتيجة 

 

 الة لواليته.ممارسة فع   لتأمين فعاليةكثر ريقة األ الط: ضمان استخدام الموارد البشرية والمالية ب6لهدف ا

 للمستقبلستراتيجية االولويات األ 

 (.6.1)النشاط واألداء  ةالمالي لمراجعة الحسابات مراجعة الحساباتمستويات الموظفين وزيادة موارد  استعراض 

  (6.2)النشاط ضمان وضع خطط عمل لمراجعي الحسابات 

 نهائية ملموسة لألنشطة  مهلوجود  عتقد أنّ ومتى يُ  أن تحدثة التي يجب يما هي األحداث الرئيس تبّين مراجعة الحساباتلسنة  ةإداري رزنامة عرض
 (.6.3النشاط فائدة كبيرة من حيث زيادة )ومراقبة( الكفاءة ) يكون لهة قد ياإلدارية الرئيس

  (6.4)نشاط للموظفين ة اخلياإللكترونية الد بكةالشتطوير 

 (6.5النشاط ) من اإلمكانات على هذا الصعيدومراقبة فعاليتها وتحديد ما إذا كان من الممكن تحقيق المزيد  للهيئةالمناسبة  البرمجيةاستخدام  عرض 

 ديوان المحاسبة بالطريقة األكثر كفاءة وفعالية في عمل ديوان المحاسبة.لالنتيجة المتوقعة: استخدام الموارد البشرية والمالية 
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 المتطلبات التشغيلية.لتلبية : تطوير هيكل داخلي مناسب 7الهدف 

 ستراتيجية للمستقبلاالولويات األ 

 دار  نفيوظلما واردم طيطلتخ - بةومکت راءاتجوا   تسياسا ضعو  (.7.1 طلنشا)امراجعة الحسابات  لعماأ إجراء عند تهاوا 

 داخلية  مراجعات حساباتقد يتضمن و ، الجودة نظام داخلي مناسب لمراقبةديوان المحاسبة يجب أن يكون لدى  -لمراقبة الجودة  داخليةوحدة  إنشاء
 (.7.2)نشاط  قة ألنشطتهمنتظمة وشفافة وموثو 

 (.7.3 طلنشا)ا لعامةا تسساؤلماحسابات  جعةرام ودةج نلضما - ودةلجا مراجعة عملية استحداث 

 (.7.4)النشاط  المناسب بين الفرق ضمن إطار إدارة المخاطر مراجعة الحساباتمنتظم لموظفي ال تناوبال اعتماد 

 إصالحه. بعدلديوان المحاسبة المتطلبات التشغيلية  يالمتوقعة: هيكل داخلي يلب   النتيجة

 

ا( 10الهدف  راجعالة. )فع   حسابات ضمان تقديم أعمال مراجعة علىن بالمساعدة ون وملتزمون وقادر والموظفين مؤهل : التأكد من أن  8لهدف ا  أيض 

 للمستقبلستراتيجية االولويات األ 

 (8.1النشاط مستمر لجميع موظفي ديوان المحاسبة )نظام تطوير مهني  تقديم. 

  (8.2النشاط ) الحسابات احترافية مراجعي تنظر فيإصدار ورقة عمل. 

  ّ(8.3النشاط نظام تقييم الموظفين يصبح مؤسسًيا بالكامل ) إنشاء وضمان أن. 
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  ّ(.2 قوالملح 8.4النشاط ) الحسابات ة تدريب لمراجعيوضع خط 

  (.8.5)النشاط واألداء  ةالمالي مراجعة الحساباتتوفير التدريب على 

 (.8.5)النشاط وفهمها وااللتزام بها  سلوكقواعد النة مدوّ ب التعريف إدراج 

 ( 8.6النشاط تضمين التركيز على التدريب العملي أثناء العمل باإلضافة إلى التدريب الرسمي.) 

  (8.7النشاط كمدربين ) المحاسبةديوان تدريب موظفي. 

 ا عالي ا.تدريب   مدر بون نون محترفوالنتيجة المتوقعة: موظف

 

 .مراجعةخاضعة للالكيانات ال: التركيز على تطوير أنظمة رقابة داخلية عالية الجودة في 9الهدف 

 ستراتيجية للمستقبلاالولويات األ 

  (.9.1النشاط الداخلية ) قابةالر تطوير سياسة للتعاون مع المؤسسات وتشجيعها على تطوير 

  للجهات الخاضعة للمراجعة  تهاميھأ ضيحولت رصلفا ونيغتنم مراجعي الحسابات وأنّ  خليةدالا قابةرلا مةظنأ علی زّکرت مراجعة الحسابات أنّ  نم دلتأکا
 (.9.2 طلنشاا)

 (.9.3)النشاط  التدريب على المراجعات القائمة على األنظمة من أجل تحسين الرقابة الداخلية توفير 

 (9.4 طلنشا)ا حاليةحسابات  جعةرام لکأعما مراجعات الحسابات المتأتية من لسابقةا تصياولتا استعراض الحرص على. 
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  (.9.5النشاط ) ديوان المحاسبةالحالي لمراجعة الحسابات الداخلية في الحكومة اللبنانية واآلثار المترتبة على  الموقعتقييم 

 .الخاضعة للمراجعةكيانات الالمتوقعة: تحسين نظام الرقابة الداخلية في  النتيجة

 خرىاألعوامل ال 2.2

 وضع لبنان الحالي. بالنسبة إلى المحاسبةديوان عند تطوير  بعين االعتباريجب أخذ المؤشرات التالية 

يمكن لجميع الهيئات الخاضعة للمراجعة تحسين طريقة عملها، بما يشمل  توصيات حول كيف ديوان المحاسبة ُيصدريجب أن  - نةالحكومة المحس  . 1
 اكتشافها. اقتراحات حول كيفية تصحيح أي أوجه قصور تمّ 

 تصبح في ما بعد متاحة للجمهور.  على أن لصلةذات ا ةّلدألا لیإ استناًدا عن مراجعة الحسابات ريراتق إعداد ينبغي - الحسابات جعةرام نتائج. 2

التحّقق ما إذا كانت النظر في توصيات تقارير مراجعة الحسابات و المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات  يجب على - في مراجعة الحسابات النظرإعادة . 3
 قد ُنّفذت. 

سؤولية األساسية في هذا المجال الم حتيال ومنعه، على الرغم من أّنه علينا أن نتذّكر أنّ في كشف اال يدور رئيسب الحسابات يضطلع مراجعو – االحتيال. 4
 .لمراجعة الحساباتالخاضعة  المؤسساتإدارة  عاتقينبغي أن تقع دائًما على 

العوامل كونها تأتي من خالل إلى أّن العديد من هذه المؤشرات  أدناه()انظر  في وقت الحقسيجري إعدادها وتقديمها  التي لةة العمل المفصّ في خطّ  سُيشار
 .فيها العمل ديوان المحاسبة يتعّين علىفي البيئة التي 

 المخاطر واالفتراضات 3
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  ّما من شأنه أن يحول بالتالي دون إرساء أسس اإلطار القانوني  مجلس النواب، في ديوان المحاسبةمشروع قانون مراجعة حسابات تمرير  لم يتم
 واالستناد إليه.

 ي إلى عدم تحقيق بعض األهداف اإلطاريةؤدّ ي ال يزالالسياسي واالقتصادي الحالي في لبنان  الوضع نّ إ. 
  ّال فإنّ  الخمسيتنفيذ اإلطار االستراتيجي ل قادر ومستعدديوان المحاسبة  إن  .انقد يتعثر  الخمسياإلطار االستراتيجي  وزخمالتركيز االستراتيجي  وا 
 جميع الكيانات  مراجعة حسابات ويعتزم ،مراجعة الحساباتالنطاق المتزايد للتنفيذ يتلقى موارد مالية وغيرها من الموارد اإلضافية  إّن ديوان المحاسبة

 القانون. يقتضيهاالتي 
 مستمر بشكلالموظفين الحاليين وأي موظفين إضافيين جدد  نمية قدراتبناء المزيد من القدرات وتلى قادر ع إّن ديوان المحاسبة. 
  عتزم ياألداء التي  مراجعةالحسابات المالية و  ةمراجعلالنطاق المتزايد تنفيذ ل نالموظفين اإلضافيي وتدريب على توظيف قادرإّن ديوان المحاسبة

 ذلك.لمثل  مراجعة الحساباتوضع خطط مراجعة الحسابات وبرامج  ه قادر على. كما أنّ تنفيذها
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 1 الملحق
 

 واإلجراءات والنشاطات الخمسي: اإلطار االستراتيجي 1الجدول 
 

 .القانون: تطوير قاعدة قانونية صلبة وموثوقة وقابلة للتطبيق منصوص عليها في 1الهدف 
 

 السنة األولى  اإلجراء الثانية السنة اإلجراء السنة الثالثة اإلجراء الرابعةالسنة  اإلجراء السنة الخامسة اإلجراء
النشاط  اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء

 المخطط له
النشاط  اإلجراء

 المخطط له
النشاط  اإلجراء

 المخطط له
 النشاط المخطط له اإلجراء

وضع اللمسات األخيرة  1,1         
 على مشروع القانون: 

أن  يجب  1.1.1  جاري التنفيذ
تكون الموارد البشرية 

لديوان المحاسبة 
مستقلة من الناحيتين 

اإلدارية والتنظيمية عن 
 الحكومة. 

أن يكون لديوان  يجب
السيطرة  المحاسبة

الكاملة على: تعيينات 
هيكل و الموظفين، 

، همتدريبو ، رتبهم
الوظائف،  ووصف

، تقييم الموظفينو 
 المسائل.وغيرها من 

 

 يجب  1.1.1 جاري التنفيذ
أن تكون 

الموارد البشرية 
لديوان 

المحاسبة 
مستقلة من 
الناحيتين 
اإلدارية 

والتنظيمية عن 
 الحكومة. 

أن يكون  يجب
لديوان 

 المحاسبة
السيطرة الكاملة 
على: تعيينات 

الموظفين، 

 يجب  1.1.1 جاري التنفيذ
أن تكون 

الموارد البشرية 
لديوان 

المحاسبة 
مستقلة من 
الناحيتين 
اإلدارية 

والتنظيمية عن 
 الحكومة. 

أن يكون  يجب
لديوان 

 المحاسبة
السيطرة الكاملة 
على: تعيينات 

الموظفين، 

 يجب  1.1.1 جاري التنفيذ
أن تكون 

الموارد البشرية 
لديوان 

المحاسبة 
مستقلة من 
الناحيتين 
اإلدارية 

والتنظيمية عن 
 الحكومة. 

أن يكون  يجب
لديوان 

 المحاسبة
السيطرة الكاملة 
على: تعيينات 

الموظفين، 

 لصياغةفريق  تأليف
قانون للنشاط المشروع 

1,1 

أن تكون الموارد  يجب  1.1.1
البشرية لديوان المحاسبة مستقلة 
من الناحيتين اإلدارية والتنظيمية 

 عن الحكومة. 
 أن يكون لديوان المحاسبة يجب

السيطرة الكاملة على: تعيينات 
، رتبهمهيكل و الموظفين، 

الوظائف،  ووصف، همبتدريو 
، وغيرها من تقييم الموظفينو 

 المسائل.
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، رتبهمهيكل و 
، همتدريبو 

 ووصف
الوظائف، 

تقييم و 
، الموظفين
من وغيرها 
 المسائل.

 

، رتبهمهيكل و 
، همتدريبو 

 ووصف
الوظائف، 

تقييم و 
، الموظفين

وغيرها من 
 المسائل.

 
 

، رتبهمهيكل و 
، همتدريبو 

 ووصف
الوظائف، 

تقييم و 
، الموظفين

وغيرها من 
 المسائل.

أن يجب   1.1.2  جاري التنفيذ
ديوان المحاسبة  يكون

السلطة  مستقاًل عن
التنفيذية ووزارة المالية 
إلدارة الموارد المالية. 

 أن يتمتعوعليه 
بالسيطرة الكاملة على: 
إعداد الميزانية 
ورصدها ومراقبتها، وأن 

 إعدادمسؤولية  يتحمل
مجموعته الخاصة من 
البيانات المالية 
لمراجعة الحسابات 

 .الخارجية المستقلة

يجب   1.1.2 جاري التنفيذ
ديوان  أن يكون
المحاسبة 

 مستقاًل عن
السلطة 

التنفيذية ووزارة 
المالية إلدارة 
الموارد المالية. 

 أن يتمتعوعليه 
بالسيطرة 

الكاملة على: 
الميزانية إعداد 

ورصدها 
ومراقبتها، وأن 

 يتحمل
 إعدادمسؤولية 
مجموعته 

الخاصة من 
البيانات المالية 

لمراجعة 

يجب   1.1.2 جاري التنفيذ
ديوان  أن يكون
المحاسبة 

 مستقاًل عن
السلطة 

التنفيذية ووزارة 
المالية إلدارة 
الموارد المالية. 

 أن يتمتعوعليه 
يطرة بالس

الكاملة على: 
إعداد الميزانية 

ورصدها 
ومراقبتها، وأن 

 يتحمل
 إعدادمسؤولية 
مجموعته 

الخاصة من 
البيانات المالية 

لمراجعة 

يجب   1.1.2 جاري التنفيذ
ديوان  أن يكون
المحاسبة 

 مستقاًل عن
السلطة 

التنفيذية ووزارة 
المالية إلدارة 
الموارد المالية. 

 أن يتمتعوعليه 
بالسيطرة 

الكاملة على: 
إعداد الميزانية 

ورصدها 
ومراقبتها، وأن 

 يتحمل
 إعدادمسؤولية 
مجموعته 

الخاصة من 
البيانات المالية 

لمراجعة 

ديوان  أن يكونيجب   1.1.2 1,1,1 وفًقا لـ
السلطة  مستقاًل عنالمحاسبة 

التنفيذية ووزارة المالية إلدارة 
 أن يتمتعوعليه الموارد المالية. 

بالسيطرة الكاملة على: إعداد 
أن ومراقبتها، و  ورصدهاالميزانية 
مجموعته  إعدادمسؤولية  يتحمل

الخاصة من البيانات المالية 
الخارجية الحسابات لمراجعة 

 .المستقلة



25 
 

 

 

 

 : ضمان االستقاللية الوظيفية والتنظيمية والتشغيلية والمالية.2الهدف 
 

الحسابات 
الخارجية 
 .المستقلة

الحسابات 
الخارجية 
 .المستقلة

الحسابات 
الخارجية 
 .المستقلة

مراجعة  أن تشمليجب  1,1,3 1,1,1 وفًقا لـ        
المالية لديوان  الحسابات

 اتاإلدار و ، اتالمحاسبة للوزار 
 ."تعبيًرا عن الرأي" تالوكاالو 

ديوان  أن يقّدميجب  1,1,4 1,1,1 وفًقا لـ        
إلى مباشرًة المحاسبة تقاريره 

 اب.مجلس النوّ 
 أن يّتخذيجب   1.1.5  جاري التنفيذ

قراًرا  ةديوان المحاسب
بشأن هيكله التنظيمي 

على  يكون قادًراوأن 
تغيير الهيكل لمواجهة 

 .ديات المستقبليةالتحّ 

يجب   1.1.5 جاري التنفيذ
ديوان  أن يّتخذ
قراًرا  ةالمحاسب

بشأن هيكله 
التنظيمي وأن 
 يكون قادًرا
على تغيير 
الهيكل لمواجهة 

ديات التحّ 
 .المستقبلية

يجب   1.1.5 .جاري التنفيذ
ديوان  أن يّتخذ
قراًرا  ةالمحاسب

بشأن هيكله 
التنظيمي وأن 
 يكون قادًرا
على تغيير 
الهيكل لمواجهة 

ديات التحّ 
 .المستقبلية

يجب   1.1.5 جاري التنفيذ
ديوان  أن يّتخذ
قراًرا  ةالمحاسب

بشأن هيكله 
التنظيمي وأن 
 يكون قادًرا
على تغيير 
الهيكل لمواجهة 

ديات التحّ 
 .المستقبلية

ديوان  أن يّتخذيجب   1.1.5 1,1,1 وفًقا لـ
قراًرا بشأن هيكله  ةالمحاسب

على  يكون قادًراالتنظيمي وأن 
ديات تغيير الهيكل لمواجهة التحّ 

 .المستقبلية

 السنة األولى اإلجراء نة الثانيةالس اإلجراء السنة الثالثة اإلجراء السنة الرابعة اإلجراء السنة الخامسة اإلجراء
 النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له  اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء

فريق عمل  تأليف    
 بشأنلطرح الخيارات 

اّتخاذ قرار بشأن  2,1
هيكل ديوان المحاسبة 
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هيكل ديوان 
 المحاسبة.

   
 

المتطلبات لتلبية 
وأخذ  للديوانالمستقبلية 

متطّلبات مراجعة 
الحسابات المالية 

ومراجعة األداء في 
 االعتبار.

إنشاء فريق عمل       
 إلجراء التقييم.

إجراء تقييم كامل حول  2.2 
 هقدرات ديوان المحاسبة وموارد

والموارد الالزمة لتلبية 
لمراجعة المتطلبات القانونية 

 .الحسابات

  

إنشاء فريق عمل   
لنفقات لتبرير مراقبة ا
 المسبقة وكيفية

 معايير مع تماشيها
مة الدولية المنظّ 

للمؤسسات العليا 
 .لمراجعة الحسابات

إّتخاذ قرار بشأن  2,3
وظيفة مراقبة النفقات 

المسبقة في ديوان 
 المحاسبة.

   
 

   

التدريب الذي يقدمه 
المستشار الدولي 

 الفرقلجميع قادة 
مراقبة جودة  بشأن

 مراجعة الحسابات.

إنشاء نظام داخلي  2,4
لجميع لمراقبة الجودة 

 فرق مراجعة الحسابات.

       
 

 

يدرج في هيكل ديوان     
 النقطة المحاسبة في

 .أعاله 2,1

وحدة  إنشاء  2.5
تتوّلى للموارد البشرية 
سياسة  مسؤولية إعداد

لموارد البشرية، وعملية ل
التوظيف، وسجالت 

 ووصفالموظفين، 
الوظائف، وعقود العمل، 
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 وغيرها من المسائل.
 

ة سياسة وخطّ  صياغة      
استراتيجية لوحدة 
 الموارد البشرية.

 
مشورة الخبراء 

لتطوير  ضرورية
استراتيجية الموارد 

تها البشرية وخطّ 
ير ايمع مع تماشًيا
مة الدولية المنظّ 

للمؤسسات العليا 
 لمراجعة الحسابات. 

سياسة واستراتيجية  إعداد 2,6
 للموارد البشرية.
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 .: ضمان إجراء مراجعة الحسابات المالية ومراجعة االمتثال واألداء3الهدف 

 السنة األولى اإلجراء نة الثانيةالس اإلجراء السنة الثالثة اإلجراء السنة الرابعة اإلجراء السنة الخامسة اإلجراء
 النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء

ة مراجعة إعداد خطّ 
الحسابات السنوية 

في صيغتها ووضعها 
 .النهائية

ة وضع خطّ  3,1
مراجعة الحسابات 

السنوية لديوان 
المحاسبة. وتشمل 
مراجعة الحسابات 

المالية ومراجعة االمتثال 
 واألداء.

 

ة مراجعة إعداد خطّ 
الحسابات السنوية 

ووضعها في صيغتها 
 .النهائية

ة وضع خطّ  3,1
مراجعة الحسابات 

السنوية لديوان 
المحاسبة. وتشمل 

جعة الحسابات مرا
المالية ومراجعة 
 االمتثال واألداء.

 

ة مراجعة إعداد خطّ 
الحسابات السنوية 

ووضعها في صيغتها 
 .النهائية

ة وضع خطّ  3,1
مراجعة الحسابات 

السنوية لديوان 
المحاسبة. وتشمل 
مراجعة الحسابات 
المالية ومراجعة 
 االمتثال واألداء.

 

ة مراجعة إعداد خطّ 
الحسابات السنوية 

ووضعها في صيغتها 
 .النهائية

ة وضع خطّ  3,1
مراجعة الحسابات 

السنوية لديوان 
المحاسبة. وتشمل 
مراجعة الحسابات 
المالية ومراجعة 
 االمتثال واألداء.

 

 
 

 
 

ة تدريب سنوية وضع خطّ 
  وتنفيذها

توفير التدريب على  3,2
مراجعة الحسابات 

المالية ومراجعة االمتثال 
 واألداء

ة تدريب وضع خطّ 
  وتنفيذهاسنوية 

توفير التدريب  3,2
على مراجعة الحسابات 

المالية ومراجعة 
 االمتثال واألداء

ة تدريب وضع خطّ 
  وتنفيذهاسنوية 

توفير التدريب  3,2
على مراجعة 

الحسابات المالية 
ومراجعة االمتثال 

 واألداء

ة تدريب وضع خطّ 
  وتنفيذهاسنوية 

توفير التدريب  3,2
 على مراجعة

الحسابات المالية 
ومراجعة االمتثال 

 واألداء

ة تدريب سنوية وضع خطّ 
 .وتنفيذها

 

توفير التدريب على  3,2
مراجعة الحسابات المالية 
 ومراجعة االمتثال واألداء.

 يقتحديد قادة الفر       
 ئهوأعضا

إنشاء هيكل  3,3
فريق مراجعة ل

 الفرقالحسابات. إّن 
عن مراجعة  ةمسؤول

الحسابات المالية، 
اجعة االمتثال، ر وم

ومراجعة األداء، 
والحكومة المحلية، 

 والوكاالت.

  

ة  مراجعة عداد خطّ إ
الحسابات السنوية لفريق 

العمل ووضعها في 
 .صيغتها النهائية

ة وضع خطّ   3,4
مراجعة حسابات سنوية 

 .فريق لكلّ 

عداد خطة  مراجعة إ
الحسابات السنوية لفريق 

العمل ووضعها في 
 .صيغتها النهائية

ة وضع خطّ   3.4
مراجعة حسابات سنوية 

 .فريق لكلّ 

ة  مراجعة عداد خطّ إ
الحسابات السنوية 

لفريق العمل ووضعها 
 .في صيغتها النهائية

ة وضع خطّ   3.4
مراجعة حسابات 

 .فريق سنوية لكلّ 

ة  مراجعة إعداد خطّ 
الحسابات السنوية 

لفريق العمل ووضعها 
 .صيغتها النهائيةفي 

ة وضع خطّ   3.4
مراجعة حسابات 

 .فريق سنوية لكلّ 
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 .من دون قيود عن نتائج عمل ديوان المحاسبة الحر   : ضمان اإلبالغ4الهدف 

 

 السنة األولى اإلجراء نة الثانيةالس اإلجراء السنة الثالثة اإلجراء السنة الرابعة اإلجراء السنة الخامسة اإلجراء

 النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء

ر الموقع إشراك مطوّ       
 اإللكتروني

إنشاء موقع  4,1
لديوان  إلكتروني

المحاسبة )ال يكون جزًءا 
أي وزارة، أو إدارة، من 

 أو وكالة حكومية(

  

تحديد الشخص     
 تحميلالمسؤول عن 

جميع تقارير ديوان 
 موقعالمحاسبة على 

 اإللكتروني الديوان

جميع  تحميل 4,2
تقارير مراجعة 
حسابات ديوان 

المحاسبة على موقع 
 اإللكتروني الديوان

 

    

في  إدراجهيجب   
 مشروع القانون.

يجب على ديوان  4,3
مؤتمرات  أن يعقدالمحاسبة 

 يطلعأن صحفية أو 
نتائج تقارير  على الصحافة

 ديوان المحاسبة.

      

إنشاء فريق عمل     
 االستراتيجية لوضع

 وضع  4.4
استراتيجية العالقات 

 ة والتوعيةالعامّ 

    

وضع مذكرة تفاهم   
أصحاب مع 

  المصالح اآلخرين.

تطوير الشراكات مع   4.5
المؤسسات اللبنانية األخرى 

 مثل التفتيش المركزي
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 مة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.المنظ   مراجعة حساباتمعايير لنشر الصدار و اإلو  ،الرسمي التبني: تحقيق 5الهدف 

 السنة األولى اإلجراء الثانية السنة اإلجراء السنة الثالثة اإلجراء السنة الرابعة اإلجراء السنة الخامسة اإلجراء

 النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء المخطط لهالنشاط  اإلجراء

 نةمدوّ  صياغة        
، قواعد السلوك

ن الم هّمة/ بياو
لديوان ية رؤلا

 المحاسبة.
 

نة نشر مدوّ 
 قواعد السلوك

ديوان ل
 المحاسبة.

 
نشر بيانات 
مهمة ديوان 
المحاسبة 
 ورؤيته. 

 نةدوّ م إعداد 5,1
 قواعد السلوك

ن بيادها، عتماوا
ية رؤلالم هّمة/ او 

 لديوان المحاسبة.

  
 

أهداف  مناقشة       
ديوان المحاسبة 

 ،وتحديدها
التأكد من أّنها و 

تتماشى مع بيان 
 المهمة/الرؤية.

 
نشر أهداف 

  ديوان المحاسبة.

أهداف  إعداد 5,2
 ديوان المحاسبة.

تعيين خبير دولي        
 الدليل. لصياغة

ل مراجعة ليد إعداد 5,3
 والحساباتاالمتثال 
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 السنة األولى اإلجراء الثانية السنة اإلجراء السنة الثالثة اإلجراء السنة الرابعة اإلجراء السنة الخامسة اإلجراء

 النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء المخطط لهالنشاط  اإلجراء

المالّية لديوان المحاسبة 
يير الالمتثال لمع

مة الدولية المنظّ 
للمؤسسات العليا 

 لمراجعة الحسابات.
نوية سمراجعة إجراء 

لدليل مراجعة الحسابات 
 المالية

إنشاء عملية لتحديث  5,4
دليل مراجعة الحسابات 

معايير  بالتزامن مع تغيير
مة الدولية للمؤسسات المنظّ 

 العليا لمراجعة الحسابات.  
 

مراجعة سنوية لدليل إجراء 
 مراجعة الحسابات المالية

إنشاء عملية  5,4
لتحديث دليل مراجعة 

بالتزامن مع الحسابات 
مة معايير المنظّ  تغيير
ة للمؤسسات العليا الدولي

 لمراجعة الحسابات.  
 

إنشاء مجموعة منهجية 
مراجعة الدليل مسؤولة عن 

 سنوًيا.

إنشاء عملية  5,4
لتحديث دليل مراجعة 

بالتزامن مع الحسابات 
مة معايير المنظّ  تغيير

للمؤسسات العليا الدولية 
   لمراجعة الحسابات.

 

    

خبير صياغة  يتوّلى    
جراءات و السياسات  ا 

 مراجعة الحسابات.

وضع سياسات  5,5
مكتوبة لديوان المحاسبة 

جراءات مراجعة  وا 
تمتثل الحسابات التي 

مة الدولية المنظّ  لمعايير
للمؤسسات العليا 

   لمراجعة الحسابات. 

    

يجب على الخبير وضع     
 هذه السياسة.

 

يجب على ديوان  5,6
 يضعالمحاسبة أن 

سياسة بشأن العالقة مع 
مراجعة الحسابات 

   الداخلية. 

    

 

 الة لواليته.ممارسة فع   تأمينكثر فعالية لريقة األ الط: ضمان استخدام الموارد البشرية والمالية ب6 لهدفا
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 السنة األولى اإلجراء نة الثانيةالس اإلجراء السنة الثالثة اإلجراء السنة الرابعة اإلجراء السنة الخامسة اإلجراء

 النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء

إجراء استعراض كامل       
 .لموارد الموظفين

استعراض  6,1
مستويات الموظفين 

وزيادة موارد 
مراجعة لمراجعة ال

المالية الحسابات 
 .واألداء

  

تدريب كبار الموظفين     
على كيفية وضع 

ة عمل لُمراجع خطّ 
 حسابات

 الحرص على 6,2
وضع خطط عمل 

مراجعي جميع ل
  .الحسابات

    

سيتّم إعدادها   
على وستكون متاحة 
لجميع  شبكة االنترنت
موظفي ديوان 

 المحاسبة.

 رزنامة اعتماد 6,3
لسنة مراجعة  ةإداري

 ،الحسابات
حديد النشاطات تو 

هل األساسية والم
 اإلدارية. النهائية

      

ر مع مطوّ  التعاقد  
إلكترونية شبكة 
 داخلية

 تصميم شبكة 6,4
داخلية  إلكترونية

 لديوان المحاسبة.

      

شراء أو تطوير     
البرمجيات ذات 

 .الصلة

تقديم برمجية  6,5
مناسبة لديوان 

المحاسبة لتخطيط 
مراجعة الحسابات، 

والعمل الميداني 
 واإلبالغ. 

    

 

 : تطوير هيكل داخلي مناسب7الهدف 
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 السنة األولى اإلجراء نة الثانيةالس اإلجراء السنة الثالثة اإلجراء السنة الرابعة اإلجراء السنة الخامسة اإلجراء

 النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء المخطط لهالنشاط  اإلجراء

   
 
 

كتابة السياسات    
 واإلجراءات المناسبة.

ت ضع سياساو 7,1
 -بة ومکتراءات جوا  

وارد مط يطلتخ
دارتها فيوظلما في ن وا 

ل مراجعة عماذ أتنفي
 الحسابات

  

 رقابةوحدة  إقامة
 داخلية للجودة.

إنشاء وحدة   7,2
داخلية لمراجعة  رقابة

إجراء من أجل الجودة 
مراجعات حسابات 
داخلية لنشاطات 
 ديوان المحاسبة.

        

إجراءات إعداد وصياغة   
قياسية إلجراء مراجعة جودة 

 ةالمؤسسات العامّ 

إنشاء عملية  7.3
من أجل مراجعة للجودة 

مراجعة  جودةضمان 
حسابات المؤسسات 

 ةالعامّ 

      

تنفيذ تناوب الموظفين      
 .ومراقبته بين الفرق

تناوب موظفي  7,4
مراجعة الحسابات بين 

 الفرق.
 

   

 
 

 الة.فع   حسابات ضمان تقديم أعمال مراجعة علىن بالمساعدة ون وملتزمون وقادر والموظفين مؤهل : التأكد من أنَ 8لهدف ا
 

 السنة األولى اإلجراء السنة الثانية اإلجراء السنة الثالثة اإلجراء السنة الرابعة اإلجراء السنة الخامسة اإلجراء
 النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء
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 السنة األولى اإلجراء السنة الثانية اإلجراء السنة الثالثة اإلجراء السنة الرابعة اإلجراء السنة الخامسة اإلجراء
 النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء

الموارد  تستحدثأن يجب      
البشرية نظام التطوير 

 المهني المستمر.

نظام  استحداث 8,1
 تطوير مهني مستمر
 لجميع الموظفين. 

    

إصدار ورقة توضح       
جميع الخيارات الممكنة 

مراجعي الحترافية 
 الحسابات.

 النظر في 8,2
احترافية مراجعي 
 الحسابات الممكنة.

  

 ويضعأن يعّد يجب  8,3 تنفيذ تقييم الموظفين  
 اان المحاسبة نظامً ديو 
 .تقييم الموظفينل

      

وحدة الموارد يجب على 
 حديثتالتدريب البشرية/

  ة التدريبخطّ 

ة تحديث خطّ   8.5
  التدريب

وحدة الموارد يجب على 
 حديثتلتدريب البشرية/ 

 ة التدريبخطّ 

ة حديث خطّ ت  8.5
 التدريب

وحدة الموارد يجب على 
 حديثتالبشرية/التدريب 

 ة التدريبخطّ 

ة حديث خطّ ت  8.5
 التدريب

وحدة الموارد البشرية/ 
 التدريب لتحديث

 ة التدريبخطّ 

ة تحديث خطّ   8.5
 التدريب

يجب على الخبير 
أن يضع  الدولي

لديوان سياسة تدريب 
ويقّيم ، المحاسبة

االحتياجات 
التكنولوجية، ويعّدل 
خّطة التدريب )راجع 

لديوان  2الملحق 
ضوء المحاسبة في 

تقييم االحتياجات 
 ,التكنولوجية(

 

سياسة  وضع 8,4
تدريب ة تدريب وخطّ 

 .ديوان المحاسبةل
 2 فقملحال راجع)

 ة التدريب(لخطّ 

  توفير موارد التدريب
 

إجراء تدريب على   8.6
مراجعة الحسابات المالية 

ة واألداء وفًقا لخطّ 
 .التدريب

إجراء تدريب على   8.6 توفير موارد التدريب
مراجعة الحسابات المالية 

ة واألداء وفًقا لخطّ 
 .التدريب

إجراء تدريب   8.6 توفير موارد التدريب
على مراجعة 

الحسابات المالية 
ة واألداء وفًقا لخطّ 

 .التدريب

جراء تدريب إ  8.6 توفير موارد التدريب
على مراجعة 

الحسابات المالية 
ة واألداء وفًقا لخطّ 

 .التدريب

يجب على خبير 
تدريب الدولي إعداد ال

 لدورات مقررات
 تدريبية ومواد تدريبية.

 أمينيجب تو 

توفير تدريب   8.5
شامل على مراجعة 
الحسابات المالية 

ة لخطّ  وفًقاواألداء 
 (2 قالملحالتدريب )
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 السنة األولى اإلجراء السنة الثانية اإلجراء السنة الثالثة اإلجراء السنة الرابعة اإلجراء السنة الخامسة اإلجراء
 النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء

 التدريب.
يقوم الخبراء الدوليون في   

بتوجيه  بادئ األمر
الموظفين حول مراجعات 

 الحسابات المالية.

توفير التوجيه بشأن   8.6
العمل الميداني لمراجعة 

على أن الحسابات المالية. 
في  هتوفير ب الخبراء يقوم

 .هذا المجال

      

إجراء دورة لتدريب       
 المدربين.

تدريب مدربي   8.7
ديوان المحاسبة 

 .لموظفينا لتدريب

  

طلب مشورة الخبراء         
في ما المناسبة 
معايير مراجعة  يخّص 

الحسابات الدولية 
 .لالسترشاد بها

خاذ قرار اتّ  يجب 8,8
بشأن الرصيد 

االفتتاحي المرحل من 
حسابات غير مدققة 

 .في السنة السابقة
 

 .مراجعةلل الخاضعة كياناتال: التركيز على تطوير أنظمة رقابة داخلية عالية الجودة في 9الهدف 
 

 السنة األولى اإلجراء نة الثانيةالس اإلجراء السنة الثالثة اإلجراء السنة الرابعة اإلجراء السنة الخامسة اإلجراء
النشاط  اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء

 المخطط له
النشاط  اإلجراء

 المخطط له
تعيين فريق       

 لوضععمل 
 السياسات.

 وضع 9,1
للتعاون  ةسياس
المؤسسات مع 

وتشجيعها 
على تطوير 

 قابة الداخليةالر 

  

مراجعي  التأكد من أنّ           ن أنّ مد لتأکا 9,2
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 السنة األولى اإلجراء نة الثانيةالس اإلجراء السنة الثالثة اإلجراء السنة الرابعة اإلجراء السنة الخامسة اإلجراء
النشاط  اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء

 المخطط له
النشاط  اإلجراء

 المخطط له
 مطلعون علىالحسابات 

الرقابة الداخلية  أنظمة
الحديثة وكيفية تطبيقها 
في مؤسسات القطاع 

 .العام

ز ّکمراجعات الحسابات تر
قابة رلامة ظنأعلی 

مراجعي  وأنّ خلية دالا
رص لفا يغتنمونالحسابات 

تها للجهات ميھأضيح ولت
 الخاضعة لمراجعة

   .الحسابات
تطوير منهج       

تدريبي لمراجعة 
الحسابات 

على القائمة 
 .األنظمة

 
مواد  إعداد
 تتناول يةتدريب

مراجعة 
الحسابات 

القائمة على 
 .األنظمة

 
توفير دورات 
تدريبية في 

مراجعة 
الحسابات 

القائمة على 
 نظمةاأل
راجع الملحق )

توفير   9.3
التدريب على 

مراجعة 
الحسابات 

القائمة على 
 األنظمة

لتحسين الرقابة 
 الداخلية
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 السنة األولى اإلجراء نة الثانيةالس اإلجراء السنة الثالثة اإلجراء السنة الرابعة اإلجراء السنة الخامسة اإلجراء
النشاط  اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء

 المخطط له
النشاط  اإلجراء

 المخطط له
2) 

قاعدة وضع       
بيانات لجميع 

توصيات 
 اتمراجع

الحسابات 
 .السابقة

 
التأكد في بداية 

عملية  كلّ 
مراجعة حسابات  

  من أنّ 
توصيات 
مراجعة  
الحسابات 
السابقة 

استعرضت 
كجزء من 
 .ةالحالي األعمال

 الحرص 9,4
على 

استعراض 
 تصياولتا
المتأتية  لسابقةا

من مراجعات 
الحسابات 

 لکأعما
 جعةرام

 حاليةحسابات 

  

توثيق وتقديم         
تقرير عن 

الوضع الحالي 
لمراجعة 

الحسابات 
 .الداخلية

تقييم   9.5
الوضع 

الحالي في ما 
بإنشاء  قيتعلّ 

مراجعة 
حسابات 

داخلية في 
الحكومة 
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 السنة األولى اإلجراء نة الثانيةالس اإلجراء السنة الثالثة اإلجراء السنة الرابعة اإلجراء السنة الخامسة اإلجراء
النشاط  اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء النشاط المخطط له اإلجراء

 المخطط له
النشاط  اإلجراء

 المخطط له
 اللبنانية

 

 مؤهالت الخبير:

 الخبير الدولي لمراجعة الحسابات المالية

 إحدى المؤسسات العليا أو مع  لدىيجب أن يكون قد عمل  إّنماات الداخلية تشمل خبرته مراجعة الحساب الحسابات المالية و/أو األداء )قد في مراجعةعن خمس سنوات  ال تقلّ  ومثبتةمؤكدة  خبرة
 (،ثالث سنوات على األقلّ لمدة  مراجعة الحساباتل

  العام، في القطاعفي المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات  مثبتةخبرة مهنية 
  المماثلة األخرى، عاري/أو االمتثال للمشوالمالية الحسابات التوجيه والتدريب، بما في ذلك وضع مواد تدريبية في مراجعة  مجالي في مثبتةخبرة 
  المالية واالمتثال، مراجعة الحساباتأدلة  إعدادخبرة في 
  ّمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات وتطبيقها.خبرة في التدريب على معايير المنظ 
 مراجعة الحسابات.المهنية في المحاسبة/مؤهالت ما يعادلها من الير أو شهادة ماجست 

 

 مؤهالت الخبير:

 الخبير الدولي لمراجعة األداء

 عن ثالث سنوات في مراجعة األداء، ال تقلّ  ومثبتةمؤكدة  خبرة 
  لقطاع العام،لمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في افي ا مثبتةخبرة مهنية 
  المماثلة األخرى، عاريللمش األداءالتوجيه والتدريب، بما في ذلك وضع مواد تدريبية في مراجعة  مجالي في مثبتةخبرة 
  األداءمراجعة أدلة  إعدادخبرة في، 
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  ّمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات وتطبيقها.خبرة في التدريب على معايير المنظ 
  مراجعة الحسابات.المهنية في المحاسبة/مؤهالت ما يعادلها من الشهادة ماجستير أو 
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 2 الملحق 

 حسب السنة أنشطة األهداف: 2الجدول 

 8الهدف  9الهدف 
 

  1الهدف  2الهدف  3الهدف  4الهدف  5الهدف  6الهدف  7الهدف 

 8,4النشاط   9,5النشاط 
  8,8النشاط 

 5,1النشاط   
 5,2النشاط 

 1,1النشاط  2,1النشاط  3,2النشاط  
الفرعية  األنشطة
 1,1,5إلى  1,1,1

 السنة األولى

 9,1النشاط 
 9,3النشاط 
  9,4النشاط 

 8,2النشاط 
 8,5النشاط 
 8,7النشاط 

 3,1النشاط  4,1النشاط  5,3النشاط  6,1النشاط  7,1النشاط 
 3,2النشاط 
 3,3النشاط 
 3,4النشاط 

 2,2النشاط 
 2,6النشاط 

 1,1النشاط 
الفرعية  األنشطة
 1,1,5إلى  1,1,1

 السنة الثانية

  8,1النشاط  9,3النشاط 
  8,5النشاط 

 6,2النشاط  7,4النشاط 
 6,5النشاط 

 

 5,4النشاط 
 5,5النشاط 
 5,6النشاط 

 4,2النشاط 
 4,4النشاط 

 1,1النشاط  2,5النشاط  3,2النشاط 
الفرعية  األنشطة
 1,1,5إلى  1,1,1

 السنة الثالثة

 8,3النشاط  
 8,5النشاط 
 8,6النشاط 

 6,3النشاط  7,3النشاط 
 6,4النشاط 

 

 4,3النشاط  5,4النشاط 
 4,5النشاط 

 

 1,1النشاط  2,3النشاط  3,2النشاط 
الفرعية  األنشطة
 1,1,5إلى  1,1,1

 السنة الرابعة

 1,1النشاط  2,4النشاط  3,2النشاط   5,4النشاط   7,2النشاط   
الفرعية  األنشطة
 1,1,5إلى  1,1,1

 السنة الخامسة
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 3 قالملح
تدريب لموظفي ديوان المحاسبةالخطة   

 

بالمدرّ   الرقم موضوعّالتدريب تدابيرّالتنفيذ  المشاركون مجاالت التدريب مكانّالتدريب المسؤول 

 البرنامج العام  .1

 

بّموظفيّديوانّمدرّ 
 المحاسبة

 شرحّحولّقانونّديوانّالمحاسبة،  ديوانّالمحاسبة
 وتنظيمهووظائفه،ّ

 .1 مةالمقدّ ّ-عمليةّديوانّالمحاسبة موادّالتدريبّإعداد 

 إجراءّالتدريب موظفونّجدد  الهيئةفيّ المحاسبةديوانّ 

بّموظفيّديوانّمدرّ 
 المحاسبة

ّمراجعةّالحساباتشرحّنظامّ  ديوانّالمحاسبة
 فيّلبنانّالقائمالوطنيّ

ّ-نظامّمراجعةّالحساباتّالوطنيةّ موادّالتدريبّإعداد 
 مةالمقدّ 

2. 

 إجراءّالتدريب موظفونّجدد  فيّالهيئة ديوانّالمحاسبة 

الخبيرّالدوليّلمراجعةّ
 الحسابات

مراجعةّشرحّكيفيةّعملّفريقّ فيّالهيئة ديوانّالمحاسبة
،ّودورّأعضاءّالفريق،ّالحسابات

وإجراءاتّإعدادّالتقاريرّفيّالفريق،ّ
تقاريرّالفريق،ّوإجراءاتّإعدادّ
 .رقومهاراتّقادةّالف

المراقبون،ّومراجعوّ
نّوالحسابات،ّوالموظف

 الجدد

 .3 مهاراتّالفريق إجراءّالتدريب

بّموظفيّديوانّمدرّ 
 المحاسبة

ديوانّفيّبغا ّاإلشرحّإجراءاتّ  ديوانّالمحاسبة
ّالشبكة،ّواستخدامّالمحاسبة

الداخليةّوقواعدّّاإللكترونية
 .مهاّوغيرهاّمنّالمسائلاستخدا

 .4 للمؤسسةالشبكةّالداخليةّ موادّالتدريبّإعداد 

 إجراءّالتدريب جددموظفونّ  فيّالهيئة ديوانّالمحاسبة 

الخبيرّالدوليّلمراجعةّ
 الحسابات

ّوزيعّأعمالإدارةّوقتّالفريق،ّوت  ديوانّالمحاسبة
وإنشاءّميزانيةّلوقتّعملّّ،فريقال

،ّوتسجيلّالفريقّوتوزيعّأعماله
الوقتّالفعليّفيّالجداولّالزمنية،ّ

ّمراجعةّالحساباتّاتوإعدادّملف
وإكمالّالوثائقّّ،واالحتفاظّبها

 .المطلوبة

الحفاظّعلىّتسجيلّالعملّوإعدادّ موادّالتدريبّإعدغد 
 الوثائق

5. 

المراقبون،ّ،ّوالقضاة  فيّالهيئة ديوانّالمحاسبة 
ومراجعوّالحسابات،ّ

ّنّالجددووالموظف

 إجراءّالتدريب

بّموظفيّديوانّمدرّ 
 المحاسبة

شرحّالترتيباتّالدستوريةّللبنانّ  ديوانّالمحاسبة
فيّهيئةّّديوانّالمحاسبةودورّ
 الرقابة

 موادّالتدريبّإعداد 
 

حكومةّالعمليةّمجلسّالنوابّو
 اللبنانية

6. 

 إجراءّالتدريب   الهيئةفيّ ديوانّالمحاسبة 

الخبيرّالدوليّلمراجعةّ
 الحسابات

ّقواعدّالسلوكنةّشرحّماّتعنيهّمدوّ   ديوانّالمحاسبة
باستخدامّأمثلةّّافعلًيا،ّوكيفيةّتطبيقه

ُمراجعّمنّالحاالتّالتيّتتطلبّمنّ

المراقبون،ّ،ّوالقضاة
ومراجعوّالحسابات،ّ

 والموظفينّالجدد

نةّومدوّ ّموادّالتدريبّإعداد
 قواعدّالسلوك

ديوانّموظفيّلّقواعدّالسلوكنةّمدوّ 
ّالمحاسبة

7.ّ
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هّخاذّقرارّبناًءّعلىّفهماتّ ّالحسابات
نةّقواعدّالسلوكلمد  و 

 إجراءّالتدريب موظفونّجدد  الهيئةفيّ ديوانّالمحاسبة 

تكنولوجياّفيّخبيرّ
المعلوماتّأوّاالستعانةّ

بمصادرّخارجيةّلمؤسسةّ
 .التدريب

أوّّالهيئةفيّ ديوانّالمحاسبة
 مؤسسةّالتدريب

ّالحاسوبتدريبّعامّعلىّاستخدامّ
التدريبّفيّّ-ّلمراجعةّالحسابات

مكتبّمايكروسوفتّ
(Microsoft)ّّاإلكسيلواستخدام

(Excel)ّألغراضّالتخطيط
ّبرمجيةّتوف رفيّحالّووالتسجيل.ّ

،ّمراجعاتّالحساباتقياسيةّلتسجيلّ
دورةّتدريبيةّحولّاستخدامّّيتمّإعداد

 .البرمجيات

ّ.8 التدريبّعلىّاستخدامّالحاسوب إجراءّالتدريب جميعّالموظفين

 ات الماليةبيانالمراجعة  .2
خبيرّدوليّللتدريبّعلىّ

ّمراجعةّالحساباتّ
ّديوانّالمحاسبة ّ  :تدريبّالمدربينستشملّدورةّ

 ؛أهدافّالتدريس
 ؛تعليميةالطرقّوال

 س؛والدرّوخطط
 ؛عملي ةضّوعرو
 ؛استخدامّالوسائلّالتعليميةو
ّالتدريبّفيّمجموعاتّصغيرةو

ّ.وغيرهاّمنّالنقاط

ّ ّموادّالتدريبّوالدليلّإعداد ّ.1  دورة تدريب المدربين

ّ ّديوانّالمحاسبة ّالهيئةفيّ ّ ّالموظفونّالمختارون ّتدريبّالمدربين

ّ ّديوانّالمحاسبة ّالهيئةفيّ ّ المراقبون،ّوكبارّمراجعيّ
الحسابات،ّومراجعوّ

ّالحسابات.

ّإجراءّالتدريب

مراجعةّلخبيرّدوليّ
ّالماليةالحساباتّ

ّديوانّالمحاسبة ّ  تشملّماّيلي:
 االختصاصات؛

،ّالتقريرّونطاقمسؤوليةّاإلبغا ّو
 .وغيرهاّمنّالنقاط

 ؛الكيانبمعرفةّالو
عملياتّالكيان،ّوّ،الهيكلّالتنظيميو
مراجعةّتقييمّوبيئةّالرقابةّالداخلية،ّو

وغيرهاّمنّ،ّةالداخليّالحسابات
 .المسائل
 ؛لهّالمخططالحساباتّراجعةّمنهجّ
األهميةّوّ،الحساباتمراجعةّتوقيتّو

ينّالمتخصصبّاالستعانةوالنسبية،ّ
 .وغيرهاّمنّالنقط

 مراجعةّالحسابات،إدارةّ
ّ،والمواعيدّالمستهدفةاالجتماعاتّو
ّ،لساعاتّالمدرجةّفيّالميزانيةاو
مراجعةّالحسابات،ّأعضاءّفريقّو

ّ ّموادّالتدريبّوالدليلّإعداد استراتيجيةّمراجعةّالحساباتّ
ّالشاملة

2.ّ
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ّ.وغيرهاّمنّالنقاط

ّ ّديوانّالمحاسبة ّالهيئةفيّ ّ والمراقبونّوكبارّّالقضاة
ّمراجعيّالحسابات

ّإجراءّالتدريب

خبيرّدوليّلمراجعةّ
ّالحساباتّالمالية

ّديوانّالمحاسبة ّ  ستغطيّهذهّالدورة:
 ،الفعليّمقابلّالمعدلالميزانيةّ
 اتالكفاءّمصفوفة
نةّقواعدّالسلوكإعغانّ  ّمدو 

نةّ  قواعدّالسلوكاستنتاجّمدو 
 الفريقّاتفاق
مراجعةّلّااللتزاموّالتعاقدّخطاب

 الحسابات
ّبدءّالمراجعةمحضرّاجتماعّ

ّاستبيانّمراقبةّالجودة.

ّ ّموادّالتدريبّوالدليلّإعداد ّااللتزامةّالنشاطّقبلّخطّ 
ّ

3.ّ

ّ ّديوانّالمحاسبة ّالهيئةفيّ ّ وكبارّمراجعيّّالقضاة
ّالحسابات

ّإجراءّالتدريب

لمراجعةّخبيرّدوليّ
ّالحساباتّالمالية

ّديوانّالمحاسبة ّ  ستغطيّهذهّالدورة:
 التعاقدّوااللتزامتأسيسّشروطّ
 مراجعةّالحساباتمعرفةّهدفّ

 الهيئةفهمّ
 إجراءّتقييمّالمخاطر

 مخاطرّاالحتيالّالبحثّفي
 مراجعةّالحساباتلةّخطّ ّإعداد

ّ ّموادّالتدريبّوالدليلّإعداد ّتخطيطّمراجعةّالحسابات 4.ّ

ّ ّديوانّالمحاسبة ّالهيئةفيّ ّ وكبارّمراجعيّّالقضاة
ّالحسابات

ّإجراءّالتدريب

خبيرّدوليّلمراجعةّ
ّالحساباتّالمالية

ّديوانّالمحاسبة ّ  مراجعةّالحساباتمذكرةّتخطيطّ
 تعيينّالموظفين

 الزمنيةّالميزانيةّتحديد
 اجتماعّتخطيطّالموظفين

 مراجعةّالحساباتّقائمةّتخطيطّ
الواجبّّالحساباتمراجعةّبرامجّ

ّاستخدامها

ّ ّموادّالتدريبّوالدليلّإعداد ّمنهجيةّاإلشراف 5.ّ

ّ ّديوانّالمحاسبة ّالهيئةفيّ ّ وكبارّمراجعيّّالقضاة
ّالحسابات

ّإجراءّالتدريب

خبيرّدوليّلمراجعةّ
ّالحساباتّالمالية

ّديوانّالمحاسبة ّ  مراجعةّالحساباتتعريفّتقنياتّ
مراجعةّالعغاقةّمعّإجراءاتّ

 الحسابات
مراجعةّّلتقنياتمختلفةّالنواعّاأل

،ّالمادي:ّالفحصّالحسابات
والمصالحة،ّواالختبار،ّوتحليلّ

الرسومّّوإعدادالبياناتّالمالية،ّ
،ّوتخطيطّسيرّاألعمالّالبيانية

 والتفتيش،ّوالمراقبةّوغيرها.

ّ ّموادّالتدريبّوالدليلّإعداد ّةالماليّالبياناتمراجعةّّتقنيات 6.ّ
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التيّةّيشرحّالتقنياتّالرئيس
ّالحساباتّومراجعّيستخدمها

ّ ّديوانّالمحاسبة ّالهيئةفيّ ّ ّمراجعوّالحسابات ّإجراءّالتدريب

خبيرّدوليّلمراجعةّ
ّالحساباتّالمالية

ّديوانّالمحاسبة ّ  تحليلّالعغاقاتّ-إجراءاتّتحليليةّ
 الفعليلّالمعدّ مقارنةّبينّالميزانيةّو

 الرواتبّالشهرية
أرقامّاإلنفاقّللسنةّالسابقةّوالسنةّ

 الحالية
النتائجّالمتوقعةّمقابلّالنتائجّالفعليةّ

 )تحصيلّاإليرادات(.
 .وغيرهاّمنّالنقاط

خطواتّالستخدامّاإلجراءاتّ
ّالتحليلية

ّ ّموادّالتدريبّوالدليلّإعداد ّّتهامنهجيةّتحليلّالبياناتّومراجع 7.ّ

ّ ّديوانّالمحاسبة ّالهيئةفيّ ّ ومراجعوّالمراقبونّ
ّالحسابات

ّإجراءّالتدريب

خبيرّدوليّلمراجعةّ
ّالحساباتّالمالية

ّديوانّالمحاسبة ّ ةّوفًقاماّهيّالبياناتّالماليةّ ّالمعد 
لمعاييرّالمحاسبيةّالدوليةّللقطاعّل

ّ،ّوكيفّيتمّ القائمةّعلىّالنقدّالعام
ّمراجعةّحساباتّتتمّ وكيفّإعدادها،ّ

ةّوفًقاالبياناتّالماليةّ لمعاييرّلّالمعد 
القائمةّّالمحاسبيةّالدوليةّللقطاعّالعام

ّ.علىّالنقد

ّ ّموادّالتدريبّوالدليلّإعداد ّ-موضوعّمعينّعلىّتدريبّخاصّ
الّسيماّعلىّالمعاييرّالمحاسبيةّ

ّ الدوليةّللقطاعّالعام
ّ

8.ّ

ّ ّديوانّالمحاسبة ّالهيئةفيّ ّ ّمراجعوّالحسابات ّإجراءّالتدريب

خبيرّدوليّلمراجعةّ
ّالحساباتّالمالية

ّديوانّالمحاسبة ّ  تعريفّأخذّالعينات
مراجعةّبّالخاصةّعيناتالعمليةّأخذّ
 الحسابات

 اختيارّعينة
 العينةّحجم

عشوائية،ّّ-طرقّأخذّالعيناتّ
،ّوتقديرية،ّةواعتباطيومنهجية،ّ

ّطبقية.و

ّ ّموادّالتدريبّوالدليلّإعداد ّطريقةّأخذّالعينات 9.ّ

ّ ّديوانّالمحاسبة ّالهيئةفيّ ّ المراقبونّومراجعوّ
ّالحسابات

ّإجراءّالتدريب

خبيرّدوليّلمراجعةّ
ّالحساباتّالمالية

ّ ّ  ةالداخليالرقابةّّيماّه
مةّالدوليةّالمبادئّالتوجيهيةّللمنظّ 

لمراجعةّالحساباتّالعلياّّللمؤسسات
 للرقابةّالداخلية

مةّالدوليةّللمؤسساتّالمنظّ تعريفّ
 لمراجعةّالحساباتالعلياّ

 الرقابةّالداخليةالغرضّمنّ
 الرقابةّالداخليةّعناصر

 قيودّالرقابةّالداخلية

ّ ّموادّالتدريبّوالدليلّإعداد ّالرقابةالرقابةّالداخليةّوتقييمّ
ّالداخلية

10.ّ



45 
 

ّتقييمّالرقابةّالداخلية

ّ ّديوانّالمحاسبة ّالهيئةفيّ ّ وجميعّموظفيّّالقضاة
ّديوانّالمحاسبةّاآلخرين

ّإجراءّالتدريب

لمراجعةّخبيرّدوليّ
ّالحساباتّالمالية

ّ ّ ّمراجعةّالحساباتأنواعّإجراءاتّ
علىّسبيلّالمثالّعينةّّ،الموضوعية

 مرتباتّالموظفين.ّجداولمنّ
 إجراءاتّتحليليةّموضوعية،

ّاالختبارّالموضوعيّستخدميُّمتىّو

ّ ّموادّالتدريبّوالدليلّإعداد ّاالختبارّالموضوعي 11.ّ

ّ ّديوانّالمحاسبة ّالهيئةفيّ ّ المراقبونّومراجعوّ
ّالحسابات

ّإجراءّالتدريب

خبيرّدوليّلمراجعةّ
ّالحساباتّالمالية

ّ ّ الحساباتّةّلمراجعةّيالميزاتّالرئيس
 األنظمة:ّالقائمةّعلى

تحديدّاألنظمةّالماليةّوالمحاسبيةّ
 والتشغيليةّالفردية

 وصفّالنظام
 تحديدّأهدافّالنظام

 المطلوبةّالرقابةتحديدّأهدافّ
ةّيالرئيسّالرقابةّوتقييمّواختبارّتحديد

بإجراءّتحسيناتّعلىّّالتيّتوصي
ّفيّاإلدارةّالرقابةأنظمةّ

ّ ّموادّالتدريبّوالدليلّإعداد علىّّةالقائمّمراجعةّالحسابات
ّاألنظمة

12.ّ

ّ ّديوانّالمحاسبة ّالهيئةفيّ ّ المراقبونّومراجعوّ
ّالحسابات

ّإجراءّالتدريب

خبيرّدوليّلمراجعةّ
ّالماليةالحساباتّ

ّ ّ  مراجعةّالحساباتتعريفّبرامجّ
 مراجعةّالحساباتأهدافّبرامجّ

 مراجعةّالحساباتبرامجّّنموذج
 مراجعةّالحساباتتصميمّبرامجّ

ّمراجعةّالحساباتأمثلةّعلىّبرامجّ
،ّواالمتثالّللقانونّلملكيةّاألصول

ّوغيرها.ّواألنظمة

ّ ّموادّالتدريبّوالدليلّإعداد ّبرامجّمراجعةّالحسابات 13.ّ

ّ ّديوانّالمحاسبة ّالهيئةفيّ ّ ّمراجعوّالحسابات ّإجراءّالتدريب

خبيرّدوليّلمراجعةّ
ّالحساباتّالمالية

ّديوانّالمحاسبة ّ نتائجّّاإلبغا ّعنّ–رسالةّاإلدارةّ
 وتصنيفّالنتائجّمراجعةّالحسابات
 الخغاصةّواإلبغا :

 مراجعةّالحساباتأهدافّتقريرّ
 مراجعةّالحساباتّأنواعّآراء

ّ–لةّالمعدّ الحساباتّّآراءّمراجعةّ
راءّاآلمشفوعةّبتحفظاتّوالراءّاآل
عنّّامتضمنةّامتناعًّالسلبية،ّأوّال

ّإبداءّالرأي
علىّّاإلدارةّفرضتهاالتيّقيودّال

 النطاق
ّمحتوياتّتقريرّمراجعيّالحسابات

ّ ّموادّالتدريبّوالدليلّإعداد مراجعةّمنهجيةّكتابةّتقريرّ
ّوالخغاصةّالحسابات

14.ّ
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 هوشكل
النظرّفيّمعلوماتّأخرى،ّمثلّ

ّالجوهريةّاألخطاء

ّ ّديوانّالمحاسبة ّالهيئةفيّ ّ ّكبارّالمراقبينوالقضاة،ّ
ّ،ومراجعيّالحسابات
ّومراجعوّالحسابات

ّإجراءّالتدريب

خبيرّدوليّلمراجعةّ
ّالحساباتّالمالية

ّ ّ الخاضعّصياغةّرسالةّإلىّالكيانّ
حولّالتغييراتّالمطلوبةّّللمراجعة

 بموجبّالتوصيات
الخاضعّتقييمّاالستجابةّمنّالكيانّ

 للمراجعة
ّبشأنّالخاضعّللمراجعةإبغا ّالكيانّ

 عنّاالستجابةّالرضامدىّ
المتابعةّّأنشطةتجميعّالنتائجّمنّ

 مجلسّالنوابتقريرّإلىّّلرفع
 وظيفةّضمانّالجودة

 إجراءّمراجعةّضمانّالجودة
 الجودةاستبيانّضمانّ

ّكتابةّتقريرّضمانّالجودة

ّ ّموادّالتدريبّوالدليلّإعداد ومراجعةّّمراجعةّالحساباتمتابعةّ
ّضمانّالجودة

15.ّ

ّ ّديوانّالمحاسبة ّالهيئةفيّ ّ القضاةّوكبارّمراجعيّ
ّالحسابات

ّإجراءّالتدريب

 مؤهالت الخبير:
 خبير التدريب الدولي لمراجعة الحسابات المالية

 إحدى المؤسسات أو مع  لدىيجب أن يكون قد عمل  ات الداخلية إّنماتشمل خبرته مراجعة الحساب )قد االمتثالعن خمس سنوات في مراجعة الحسابات المالية و/أو  ال تقلّ  ومثبتةمؤكدة  خبرة
 (،لمدة ثالث سنوات على األقلّ  مراجعة الحساباتالعليا ل

  قطاع العام،الحسابات في الؤسسات العليا لمراجعة في الم مثبتةخبرة مهنية 
  المؤسسات إحدى أو الدورات في اريعالمالية و/أو االمتثال للمشالحسابات التدريب، بما في ذلك وضع مواد تدريبية في مراجعة  مجال في عن خمس سنوات ال تقلّ  ومثبتةخبرة مؤكدة، 
  المالية واالمتثال، مراجعة الحساباتأدلة  إعدادخبرة في 
  مة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.التدريب على معايير المنظّ خبرة في 

 

 مراجعة األداء .3
خبيرّدوليّللتدريبّ

 داءعلىّمراجعةّاأل
 :تدريبّالمدربينستشملّدورةّ  ديوانّالمحاسبة

 ؛أهدافّالتدريس
 ؛تعليميةالطرقّوال

 ؛وخططّالدروس

موادّالتدريبّّإعداد 
 والدليل

 .1  دورة تدريب المدربين
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 ؛عملي ةضّوعرو
ّ؛مّالوسائلّالتعليميةاستخداو
 التدريبّفيّمجموعاتّصغيرةو

 وغيرهاّمنّالنقاط.
 تدريبّالمدربين الموظفونّالمختارون  ديوانّالمحاسبة ديوانّالمحاسبة 
المراقبون،ّوكبارّ  الهيئةفيّ ديوانّالمحاسبة 

مراجعيّالحسابات،ّ
 ومراجعوّالحسابات.

 التدريبإجراءّ

خبيرّدوليّللتدريبّ
 داءعلىّمراجعةّاأل

 مراجعة الحساباتجدول منهجية   ديوانّالمحاسبة
، مراجعة الحسابات مسألة -
األدلة المطلوبة، و المعايير، و 
جمع  أساليبو  ،مصادر اإلثباتو 

 البيانات.
 استخدام دراسة الحالة.

موادّالتدريبّّإعداد 
 والدليل

 .2 تقنيات مراجعة األداء

جميع موظفي ديوان   الهيئةفي  ديوانّالمحاسبة 
 المحاسبة

 إجراءّالتدريب

خبيرّدوليّللتدريبّ
أوّّداءعلىّمراجعةّاأل

 خبيرّآخر

مراجعة ة الغرض من خطّ   ديوانّالمحاسبة
 الحسابات

فريدة لحسابات هي لمراجعة  كلّ 
 من نوعها

 مراجعة الحساباتهدف 
 مراجعة الحساباتنطاق 

 الهيئةمعلومات أساسية عن 
 تقييم المخاطر

دراسة القضايا والمخاطر الحالية 
االقتصاد والكفاءة  التي تهدد
 والفعالية
 مراجعة الحساباتأسئلة /سؤال

 عنهاالمطلوب اإلجابة 

موادّالتدريبّّإعداد 
 والدليل

تخطيط مراجعة 
 الحسابات

3. 
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هجية للحصول على أدلة منال
 األسئلة نلإلجابة ع

 والموارد ـوالميزانية ،الجدول الزمني
 استخدام دراسة الحالة

كبار مراجعي و القضاة،   الهيئةفي  ديوانّالمحاسبة 
المراقبون، و الحسابات، 

 والخبراء

 إجراءّالتدريب

خبيرّدوليّللتدريبّ
 ّاألداءعلىّمراجعةّ

 :ينطوي ذلك على ضمان أنّ   ديوانّالمحاسبة
 يفهمونجميع أعضاء الفريق • 

مراجعة بشكل كامل أهداف 
 ،الحسابات

 مراجعة الحساباتإجراءات • 
تنفيذها بشكل  ويتمّ  مالئمة

 صحيح،
عايير المراجعة الدولية ماّتباع • 

 ،والوطنية
ذات هي  مراجعة الحساباتأدلة • 

صلة وموثوقة وكافية وموثقة 
 مراجعة الحساباتوتدعم نتائج 
 ؛ اواستنتاجاته

مراجعة ميزانيات االلتزام والتقّيد ب• 
وجداول المواعيد  الحسابات

 والجداول الزمنية.

موادّالتدريبّّإعداد 
 والدليل

 .4 منهجية اإلشراف

كبار مراجعي و القضاة،   الهيئةفي  ديوانّالمحاسبة 
 ، والخبراءالحسابات

 إجراءّالتدريب

خبيرّدوليّللتدريبّ
 ّداءعلىّمراجعةّاأل

 العيناتتعريف أخذ   ديوانّالمحاسبة
 الخاصة عيناتالعملية أخذ 

ّ موادّالتدريبّّإعداد
 والدليل

منهجية التحليل وأخذ 
 العينات

5. 
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 مراجعة الحساباتب
 اختيار عينة

 العينة حجم
عشوائية،  -طرق أخذ العينات 

ة، وتقديري ،اعتباطيةو منهجية ، و 
 طبقية.و 

 تحليل نتائج العينة
 جميع مراجعي  الهيئةفي  ديوانّالمحاسبة 

الحسابات، والمراقبين، 
 والخبراء اآلخرين.

 إجراءّالتدريب

على اختيار  يتوقف
 األداء مراجعة

 التخطيطقرر في مرحلة يُ   ديوانّالمحاسبة
 .االستراتيجي
 أن يتوافق معالتدريب يجب على 
 الموضوع.

موادّالتدريبّّإعداد 
 والدليل

على تدريب خاص 
 وضوع معينم

6. 

القضاة وجميع مراجعي   الهيئةفي  ديوانّالمحاسبة 
الحسابات، والمراقبين، 

 والخبراء

 إجراءّالتدريب

خبيرّدوليّللتدريبّ
 علىّمراجعةّاألداء

تضمن مسودة التقرير: جدول ت  ديوانّالمحاسبة
 موجزو ، مراجعة الحساباتنتائج 

ص الملخّ  موجزو التقرير، 
استنتاجات مسودة و التنفيذي، 

 والتوصيات.ص التنفيذي الملخّ 
ص يتضمن التقرير النهائي: الملخّ 

االستنتاجات و التنفيذي، 
الهيكل المنطقي، و والتوصيات، 

البيانية  الرسومو اللغة البسيطة، و 
 .البيانية والجداول واألشكال

موادّالتدريبّّإعداد 
 والدليل

 

منهجية كتابة تقرير 
 مراجعة الحسابات

 والخالصة

7. 
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م دراسات الحالة في ااستخد
 التقرير.

 في الهيئة ديوانّالمحاسبة 
 

القضاة، والمراقبون،  
وكبار مراجعي 

 .الحسابات، والخبراء

 إجراءّالتدريب

 مؤهالت الخبير:
 خبير التدريب الدولي لمراجعة األداء

 عن ثالث سنوات في مراجعة األداء، ال تقلّ  ومثبتةمؤكدة  خبرة 
  قطاع العام،لمراجعة الحسابات في الؤسسات العليا في الم مثبتةخبرة مهنية 
  تعليميةال المؤسسات إحدى أو الدورات في اريعللمش األداءالتدريب، بما في ذلك وضع مواد تدريبية في مراجعة  مجال في عن خمس سنوات ال تقلّ  ومثبتةخبرة مؤكدة، 
  مراجعة األداءأدلة  إعدادخبرة في، 
  ّالدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.مة خبرة في التدريب على معايير المنظ 

 
 المعلومات تكنولوجيا. 4

خبير دولي لمراجعة 
حسابات تكنولوجيا 

 المعلومات

 فهم بيئة تكنولوجيا المعلومات  ديوان المحاسبة
أهداف مراقبة تكنولوجيا 

 المعلومات
تكنولوجيا  مراقبةة على نظرة عامّ 
 المعلومات

 تكنولوجيا المعلومات مراقبةأنواع 
المراقبة اليدوية المعتمدة 

 لتكنولوجيا المعلومات
 اتمراقبة التطبيق

تفصيل مراقبة تطبيقات تكنولوجيا 
 المعلومات

 اتاختبار مراقبة التطبيق

موادّالتدريبّّإعداد 
 والدليل

مراجعة حسابات 
 تكنولوجيا المعلومات

1. 
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 مراقبة الواجهةاختبار 
ة لتكنولوجيا المراقبات العامّ 

 المعلومات
اختبار المراقبات العاّمة لتكنولوجيا 

 المعلومات
 الوصول إلى البرامج والبيانات

 هذه واختبار البرامجتغييرات 
 تغييرات ال

 اختبار عمليات الحاسوب
ة لتكنولوجيا المراقبات العامّ 

المعلومات واختبار المراقبات 
 ة لتكنولوجيا المعلوماتالعامّ 

 المراقبات المادية والبيئية
 مراقبات الوصول المنطقي

ّاختبار مراقبات الوصول المنطقي

 والتوثيقتحديد الهوية 
 تدريب المدربين الموظفون المختارون   ديوان المحاسبة 
 موظفو مراجعة  الهيئةفي  ديوان المحاسبة 

الحسابات والخبراء 
 المختارون

 إجراءّالتدريب

 :الخبيرمؤهالت 
 غير التدريبية( واألنشطةتكنولوجيا المعلومات )للتدريب  لمراجعة حساباتخبير دولي 

 اتمؤسس إحدى أو مع إّنما يجب أن يكون قد عمل لدىتشمل خبرته مراجعة الحسابات الداخلية  قدمراجعة تكنولوجيا المعلومات، ) مجال عن ثالث سنوات في ال تقلّ  ومثبتةمؤكدة  خبرة 
 لمدة ثالث سنوات على األقل(، مراجعة الحسابات العليا

  لقطاع العام،امؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في ال مثبتةخبرة مهنية 
  تعليميةلا المؤسسات إحدى أو الدورات في اريعللمش حسابات تكنولوجيا المعلوماتالتدريب، بما في ذلك وضع مواد تدريبية في مراجعة  مجال في عن ثالث سنوات ال تقلّ  ومثبتةخبرة مؤكدة، 
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  حسابات تكنولوجيا المعلوماتأدلة مراجعة  إعدادخبرة في، 
  ّقد تكون مفيدة. 5310بالمعيار الدولي لألجهزة الرقابية  لخاصةا مة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحساباتخبرة في التدريب على المبادئ التوجيهية للمنظ 
  والتدريب عليها. بمساعدة الحاسوباستخدام تقنيات مراجعة الحسابات خبرة في 

 


