
 تحقيق أفضل الممارسات 2.1

وضع مجموعة من األهداف الرئيسة التي تدعم الدور والواجبات  ديوان المحاسبةيجب على 
 المنصوص عليها في اإلطار القانوني من أجل تحقيق أفضل الممارسات.

 األهداف الرئيسة 2.1.1

األنسب من توجيه موارده بالطريقة  (COAلديوان المحاسبة )ن األهداف الرئيسة ستمك  
 ريطولت راطکإ ثني عشراال دافھألذه اھ ونفوظلما دميستخأن  ينبغياألكثر إنتاجية. وو 

 ته.مداستوا هز يزتعوديوان المحاسبة 

ديوان  : تطوير قاعدة قانونية قوية وموثوقة وقابلة للتطبيق لضمان استقالل1الهدف  
 .ودوره الرقابيالمحاسبة 

 ستراتيجية للمستقبلاال األولويات

 ديوان المحاسبةحسابات وضع اللمسات األخيرة على مشروع قانون جديد لتشريع مراجعة 
 :ما يليديوان المحاسبة مسؤوليات  وتتضم ن (.1.1النشاط )

  النشاط لة عن إدارة ؤو لتكون مستقلة إدارًيا ومؤسسًيا ومس -الموارد البشرية(
1.1.1): 

o جميع الموظفين، تعيين 
o أوصاف عمل الموظفين، تطوير 
o و ،تدريب الموظفين 
o .تقييم الموظفين 
  ديوان المحاسبةالمسؤولية الكاملة للميزانية إلعداد ميزانية  - ديوان المحاسبةميزانية 

 (.1.1.2)النشاط  اومراقبته
  (.2-1-1)النشاط إنتاج مجموعته الخاصة من البيانات المالية 
  (.3-1-1)النشاط خارجي مستقل للبيانات المالية  حسابات راجعم  تعيين 



  النشاط  للوزارة، اإلدارة أو الوكالةتضمين "التعبير عن رأي" في الحسابات المالية(
1-1-3.) 
  ً(1.1.4)النشاط إلى البرلمان  تقديم التقارير مباشرة. 
 ؛ مع مراعاة المتطلبات المستقبلية  فيه تغييرالهيكله التنظيمي و  ات خاذ قرار بشأن

 (.1.1.5)النشاط األداء و  ةالمالي الحسابات لمراجعة

 لعرضه على البرلمان. القانونالنتيجة المتوقعة: االنتهاء من مشروع 

 

 .: ضمان االستقاللية الوظيفية والتنظيمية والتشغيلية والمالية2الهدف 

 ستراتيجية للمستقبلولويات االاأل 

  مواجهة التحديات المستقبلية  المحاسبة من أجل لديوان هيكلاتخاذ قرار بشأن أفضل
 .(2.1)النشاط 

 ( 2.2النشاط إجراء تقييم كامل للموارد لتلبية المتطلبات التشريعية). 
 هذه الوظيفة نجاز المستخدمة إل هاالنفقات السابقة ومواردمراقبة وظيفة  استعراض

 .(2.3)النشاط 
  (2.4)النشاط  لمراجعات الحساباتالجودة  لمراقبةداخلي إعداد نظام. 
  (2.5)النشاط إنشاء وحدة للموارد البشرية. 
 (.2.6)النشاط  تهااوضع استراتيجية الموارد البشرية وسياس 

 .عمل بكامل طاقتهي ديوان محاسبة مستقل  النتيجة المتوقعة: 

 

 االمتثال واألداء.و مالية الالحسابات  ات: ضمان إجراء مراجع3الهدف 

 ستراتيجية للمستقبلاالولويات األ 



  (3.1 )النشاط( الجارية) ةالماليالحسابات  مراجعاتتحسين جودة 
  (3.2)نشاط ( الجاريةعلى األنظمة ) ةالقائم اتالمراجعتنفيذ 
  (.3.3 النشاط)مراجعة للفريق  هيكلإنشاء 
 (3.4)النشاط سنوية لكل فريق  حسابات وضع خطة مراجعة. 

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

 

 عن النتائج دون قيود على نتائج عمل ديوان المحاسبة.الحر  : ضمان اإلبالغ 4الهدف 

 ستراتيجية للمستقبلاالولويات األ 

 لمصلحةا بصحاوأن أ الجديد نولقانا وعرمش في سةرمك غإلبالا يةرحأن  ضمان 
 (1.1)النشاط . غإلبالا يةربح لمتعلقةا علم بالقواعد على

  أو إدارة ، مستقل عن أي وزارةال لديوان المحاسبةإنشاء موقع على شبكة اإلنترنت
 (.4.1)النشاط وكالة 

 والمستندات األخرى ذات الصلة(  ديوان المحاسبةتأكد من توفر جميع تقارير ال(
 (.4.2)النشاط  النترتعلى موقع ا

  طالع الصحافة على نتائج التقارير )وال  ديوان المحاسبةعقد المؤتمرات الصحفية وا 
 (.4.3)النشاط سيما تقارير مراجعة األداء( 

 ( تطوير العالقات العامةPR( واستراتيجية التوعية مع المواد ) 4.4النشاط). 
 ن إقامة شراكات مع مؤسسات لبنانية أخرى مثل أي مجلس تفتيش مركزي وغيره م

 (.4.5)النشاط أصحاب المصلحة 

دون قيود  الحر  من خالل اإلبالغ  ديوان المحاسبةالنتيجة المتوقعة: تعزيز دور رقابة 
 على نتائج عمل ديوان المحاسبة.

 



المنظمة  مراجعة حساباتمعايير لنشر الدصدار و اإل: تحقيق االعتماد الرسمي، و 5الهدف 
 الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.

 ستراتيجية للمستقبلاالولويات األ 

 طلنشا)ا يةرؤل/ االَمهم ة نبيا، هادعتماوا ديوان المحاسبة لألخالقيات نةدوم جنتاإ 
5.1.) 

  (5.2)النشاط لديوان المحاسبة إنتاج أهداف 
 (.5.3 طلنشا)ا لديوان المحاسبة مراجعات االمتثال والمحاسبات المالي ة لليد إنتاج 
 في  التأكد من تضمين معايير المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات

 (.5.3)النشاط  مراجعة الحساباتدليل 
  استمرار تحديث المعايير المستخدمة بما يتماشى مع المنظمة الدولية للمؤسسات

ت الصلة ، وضمان التوزيع الداخلي العليا لمراجعة الحسابات والمعايير األخرى ذا
 (.4.2و  5.4)النشاط  االنترنتالشامل والتحميل على موقع 

  (.5.4)النشاط  هوتحديث مراجعة الحساباتمواصلة تحسين دليل 
 وتنقيحه. ويمكن  الحسابات لتحديث دليل مراجعة أطول أجًال مسؤولية داخلية  عرض

 (.5.4)النشاط القيام بذلك عن طريق إنشاء وحدة منهجية 
 قتتف لتيا تلحساباا جعةارم اءاترجوا   الخط ي ة لديوان المحاسبة تساالسيا عرض 

 (.5.5 طلنشا)ا المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات مع
  (5.5)النشاط  المراجعة الد اخلي ة للحساباتإصدار سياسة حول العالقة مع 
  تعزيز الروابط مع المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والمنظمة

 مكاتب الدوليةالو  ،االقتضاء( العربية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات )حسب 
 لمراجعة الحسابات.اإلقليمية و  في الخارج

العليا لمراجعة الحسابات أن تتوافق معايير المنظ مة الدولي ة للمؤسسات : المتوقعةالنتيجة 
 مع عمل ديوان المحاسبة.



 

كثر فعالية لضمان الط ريقة األ : ضمان استخدام الموارد البشرية والمالية ب6لهدف ا
 ممارسة فعالة لواليته.

 ستراتيجية للمستقبلاالولويات األ 

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

  (6.2)النشاط ضمان وضع خطط عمل لمراجعي الحسابات 
 يبين ما هي األحداث الرئيسة التي يجب  مراجعة الحساباتتقويم إداري لسنة  عرض

عتقد أن وجود مواعيد نهائية ملموسة لألنشطة اإلدارية الرئيسة قد ومتى ي   أن تحدث
 (.6.3النشاط مراقبة( الكفاءة )يكون له فائدة كبيرة من حيث زيادة )و 

  (6.4)نشاط للموظفين الش بكة الد اخلي ة تطوير 
 ومراقبة فعاليتها وتحديد ما إذا كان من  للمنظ مةالمناسبة  البرمجيةاستخدام  عرض

 (6.5النشاط الممكن تحقيق المزيد من إمكانات ذلك )

ديوان المحاسبة بالطريقة األكثر لالنتيجة المتوقعة: استخدام الموارد البشرية والمالية 
 كفاءة وفعالية في عمل ديوان المحاسبة.

 المتطلبات التشغيلية.لتلبية : تطوير هيكل داخلي مناسب 7الهدف 

 ستراتيجية للمستقبلاالولويات األ 

 دار  نفيوظلما واردم طيطلتخ - بةومکت راءاتجوا   تسياسا ضعو  ذتنفي في تهاوا 
 (.7.1 طلنشا)امراجعة الحسابات  لعماأ
 نظام ديوان المحاسبة يجب أن يكون لدى  - إنشاء وحدة لمراقبة الجودة الداخلية

داخلية منتظمة  مراجعات حساباتداخلي مناسب لمراقبة الجودة ، والذي قد يتضمن 
 (.7.2)نشاط  وشفافة وموثوقة ألنشطتها الخاصة



 لعامةا تسساؤلماحسابات  جعةرام ودةج نلضما - ودةلجا جعةرام عملية ءنشاإ 
 (.7.3 طلنشا)ا
 دارة مناسب إلبين الفرق ضمن إطار  مراجعة الحساباتلموظفي  ةمنتظم دورة عرض

 (.7.4)النشاط المخاطر 

تم ذي اللديوان المحاسبة المتوقعة: هيكل داخلي يلبي المتطلبات التشغيلية  النتيجة
 إدصالحه.

ن بالمساعدة في ضمان ووملتزمن ون وقادر و: التأكد من أن الموظفين مؤهل8لهدف ا
 (10الهدف إلى ا أيض   النظرالفعالة. ) الحسابات تقديم أعمال مراجعة

 ستراتيجية للمستقبلاالولويات األ 

 ( إدخال نظام التطوير المهني المستمرCPD لجميع موظفي ديوان المحاسبة )
 (8.1النشاط )
 (8.2النشاط ) الحسابات إصدار ورقة عمل تدرس احترافية مراجعي 
 ( 8.3النشاط إنشاء وضمان أن نظام تقييم الموظفين يصبح مؤسسًيا بالكامل) 
 (.2 والمرفق 8.4النشاط ) الحسابات وضع خطة تدريب لمراجعي 
  (.8.5)النشاط واألداء  ةالمالي مراجعة الحساباتتوفير التدريب على 
  (.8.5ط )النشاوفهمها وااللتزام بها  ياتمدونة األخالق االعتياد علىتضمين 
  تضمين التركيز على التدريب العملي أثناء العمل باإلضافة إلى التدريب الرسمي

 (.8.6النشاط )
  (8.7النشاط كمدربين ) ديوان المحاسبةتدريب موظفي. 

 تدريبا  عاليا . مدر بون نون محترفيوالنتيجة المتوقعة: موظف

 



مراجعة عالية الجودة في كيانات الداخلية الرقابة ال: التركيز على تطوير أنظمة 9الهدف 
 .الحسابات

 ستراتيجية للمستقبلاالولويات األ 

  قابةتطوير سياسة للتعاون مع المؤسسات وتشجيعها على تطوير النشاط الداخلية ) الر 
9.1.) 

  مراجعي وأن  خليةدالا قابةرلا مةظنأ علی زک رت مراجعة الحساباتأن  نم دلتأکا
 طلنشاا)للجهات الخاضعة للمراجعة  تهاميھأ ضيحولت رصلفا يستغلون الحسابات

9.2.) 
  لتحسين الرقابة الداخلية  الحسابات ةمراجعاألنظمة القائمة على توفير التدريب على

 (.9.3)النشاط 
 جعةرام لکأعما مراجعات الحسابات نم لسابقةا تصياولتا استعراض نضما 

 .(9.4 طلنشا)ا حاليةحسابات 
  تقييم الوضع الحالي لمراجعة الحسابات الداخلية في الحكومة اللبنانية واآلثار المترتبة

 (.9.5النشاط ) ديوان المحاسبةعلى 

 .الحسابات المتوقعة: تحسين نظام الرقابة الداخلية في كيانات مراجعة النتيجة


