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 المحتويات

 IFAC, AICPA, SOCPA, LACPA))لمحة تارخٌة -

 إصدارات النقابة-

 أهداف البرنامج-

 Quality Control Requirements( مراقبة الجودة) متطلبات الرقابة النوعٌة-

 Peer Review مراجعة النظٌر-

 Peer Reviewer’s  Report تقرٌر مراجع النظٌر-
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(تتمة) المحتويات   

 فً النقابة QCTCللرقابة النوعٌة   التوصٌات المقترحة من قبل اللجنة التقنٌة-
 

 الهٌكلٌة المقترحة لتطبٌق مراجعة النظٌر-
 

 الرقابة النوعٌة ومراجعة النظٌر بٌن الواقع والمرتجى-
 

 (الى أٌن؟) الخطة المستقبلٌة–لبنان وتطبٌق الرقابة النوعٌة ومراجعة النظٌر -
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 لمحة تاريخية

   :IFAC للمحاسبين الدولي اإلتحاد

 
 (7دلٌل رقم )الرقابة النوعٌة حول مهمة التدقٌق  -1981•
 
 7محل الدلٌل رقم   ISA 220رقم  الدولً للتدقٌق أصدار المعٌار -1984•
 
 ISQC I (مراقبة الجودة) الدولً للرقابة النوعٌة إصدار المعٌار -2009•
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(تتمة)لمحة تاريخية    

 
 :AICPA القانونيين للمحاسبين األميركي المجمع

 
 Audit Principle #4مبادئ التدقٌق رقم : لجنة هولتن -1974•
 

  AICPA Professional  حول الرقابة النوعٌة 1معٌار التدقٌق رقم  -1979•
 Standards about Quality Control 

 

•1989- Peer Review Program 
 

 ومراجعة النظٌر إرشادات الرقابة النوعٌة 2008و  2009•
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(تتمة)لمحة تاريخية    

  SOCPA:الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  -السعودية     

، وإصدار تقارٌر دورٌة بنتائج أدلّة وبرامج خاصة بمراقبة جودة األداء المهنً :من أوائل الهٌئات والمنظمات العرٌبة التً أصدرت•

 مراجعة النظٌر

 أصدرت لجنة مراقبة جودة األداء المهنً عن الهٌئة برامج مراقبة جودة األداء المهنً لمكاتب المحاسبٌن القانونٌٌن - 1995•

 دلٌل فحص الرقابة النوعٌة لمكاتب المحاسبٌن القانونٌٌن رتإصد - 1998•

 (  مراجعة النظٌر)ومراقبة األداء المهنً  ،وفً االعوام الالحقة، استمر تطوٌر االرشادات ومعاٌٌر وبرامج كل من الرقابة النوعٌة•

 أصبحت تصدر عن الهٌئة ملخصات لنتائج الفحص الدوري لمكاتب المحاسبٌن القانونٌٌن•

 وتتالٌاً تطوٌر مراقبة األداء المهنً•
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(تتمة)لمحة تاريخية    

 LACPA –لبنان 

من ضمن إستراتٌجٌتها للنهوض بمهنة المحاسبة والتدقٌق والخدمات المهنٌة المرتبطة بها لرفع  ،فً إطار الجهود التً تقوم بها النقابة

 ،، واستعدادا منها إلطالق مشروع الرقابة النوعٌةIFAC تحاد الدولً للمحاسبٌناإلفً لتزام بالعضوٌة مستوى مزاولة المهنة، واإل

 :قامت بالخطوات الرئٌسٌة التالٌة ومراجعة النظٌر،

 خطة العمل وضعتAction Plan 2009 وتم تحدٌثها بإستمرار 

  (Updated during 2012, 2013 and 2014)   

 بناًء على برامج االلتزامStatement of Membership Obligation - SMO #1 -  ، اللجنة التقنٌة للرقابة تشكٌل
 2009/11/21أول إجتماع لها فً وعقدت   QCTC  (2009)النوعٌة 

 جنة التقنٌة للرقابة النوعٌة اللورش عملQCTC  2010/10/15حتى  2009/11/21من 

2010خالل شهر تشرٌن الثانً  تسلٌم إصدارات اللجنة إلى مجلس النقابة 

 2011مجلس النقابة االصدارات خالل شهر شباط إعتماد 
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(تتمة)لمحة تاريخية    

 LACPA –لبنان 
 

 :  QCTCأعضاء اللجنة التقنٌة للرقابة النوعٌة 
 

 الدكتور داوود ٌوسف صبح 

 ًاالستاذ سلٌم أحمد عبدالباق 

 االستاذ اٌلً جورج عبود 

 االستاذ خلٌل حسٌن زٌدان 

 االستاذة سلوى شراباتً عساف 

 االستاذ بسام داوود صبح 

 االستاذ سٌمون جورج صفٌر 
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اصدارات النقابة   

 
التدقيق لمكاتب (الجودة مراقبة) النوعية الرقابة دليل Quality Control Manual 

          المراجعة مكاتب فً المناسب الجودة مراقبة برنامج وتطوٌر لتصمٌم للمدقق وكمرجع الجودة، لمراقبة مرجعً دلٌل

A reference guide to quality control, as a reference for Auditors to design and develop 

an appropriate quality control program in audit firms,  

النظير مراجعة دليل Peer Review Guide 

                        التدقٌق مكاتب فً النظٌر بمراجعة قٌامه لدى (األقل على) المراجعة وفرٌق المراجع ٌتبعه مرجعً دلٌل

A reference guide followed by the Reviewer and the review team (at minimum) at a peer 

review on audit firms. 
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(تتمة)اصدارات النقابة     

 

المهنية المصطلحات دليل     Glossary of Professional Terms 

 

النوعية للرقابة الدولي المعيار نص - معتمدة  ترجمة ISQC I 

 Authorized Translation International Standards of Quality Control 
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، ومراجعة النظير(مراقبة الجودة)ي الرقابة النوعية أهداف برنامج  

Quality Control and Peer Review programs 

 
(المدققٌن)  تحسٌن مستوى األداء المهنً لخبراء المحاسبة المجازٌن 

استمرارٌة األداء المهنً الجٌد 

زٌادة فعالٌة الخدمات المهنٌة 

زٌادة الثقة فً نوعٌة الخدمة المهنٌة 

 تعزٌز وتقوٌة مصداقٌة المهنة، تجاه مختلف الجهات المعنٌة مثل االسواق المالٌة، واالقتصادٌة، والقضائٌة ،

 وغٌرها ....مستخدي البٌانات المالٌة وتقرٌر المدقق 

المدققة تقلٌص فجوة التوقعات بٌن المدقق ومستخدمً البٌانات المالٌة 
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 Manual  Quality Control(  مراقبة الجودة) الرقابة النوعية

 :الرئٌسٌة التالٌة 7الــ  الى العناوٌن" دليل الرقابة النوعية لمكاتب التدقيق"تم تقسٌم 

 مسؤولٌات القٌادة حول النوعٌة داخل المكتب•

   Leadership Responsibilities for Quality within the Firm 

  Relevant Ethical Requirementsالمتطلبات األخالقٌة ذات العالقة •

   واستمرار العالقة مع العمالء ،قبول•

           Client Acceptance and Continuation   

  Human Resourcesالموارد البشرٌة  •

  Engagement Performanceأداء المهمات •

  Monitoringالمراقبة •

  Documentationالتوثٌق •
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  Peer Reviewمراجعة النظير 

 :الرئٌسٌة التالٌة 3الــ  الى العناوٌن" دليل مراجعة النظير"تم تقسٌم 
 

  System Reviewsمراجعة النظام •

  Engagement Reviewsمراجعة المهمة •

 استنتاجات المراجعة وتقرٌر المراجع •

 Review Conclusions and the Reviewer’s Report 
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   Reviewer’s Report المراجع تقرير

 

  System and Engagement Reviewsمراجعة النظام والمهمات •

 :  أنواع التقارٌر•

   غٌر متحفظ Pass   

  غٌر متحفظ مع حاالت قصورPass with Deficiencies  

    ًسلبFail   
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 QCTCاللجنة التقنية للرقابة النوعية  منالتوصيات المقترحة 

 الرقابة النوعٌة، ومراجعة النظٌر :ًامجنوضع هٌكلٌة لتطبٌق بر•

 (في المرحلة النهائية –قيد اإلعداد ) Audit file Guideوضع دلٌل ملف التدقٌق •

 وضع نموذج تطبٌقً لملف التدقٌق•

 :عملً على تطبٌق برنامجً الرقابة النوعٌة، ومراجعة النظٌر وضع برنامج تدرٌب•

 دلٌل ملف التدقٌق -   ISQC1 -دلٌل مراجعة النظٌر   -دلٌل الرقابة النوعٌة   -

 Continuing Professional Education - CPE وضع برنامج تأهٌل مستمر•

 Reviewer أفكار حول االسس المقترح إتباعها الختٌار المراجعٌن•

 والمدة الزمنٌة آلٌة ونطاق التطبٌق•
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لتطبيق مراجعة النظير من اللجنة الهيكلية المقترحة  



Page 17  |  Confidential  

 الرقابة النوعية ومراجعة النظير بين الواقع والمرتجى

 Financing Compliance Cost- FCC  تموٌل تكلفة االمتثال •

 التدرٌب والتأهٌل المستمر•

 (مكاتب التدقٌق، وأجهزة النقابة)السرٌة •

 (والمراجعٌن ،أعضاء اللجنة المشرفة، واللجنة التقنٌة)تضارب المصالح •

 و مراجعة النظٌر( مراقبة الجودة)مفاهٌم وثقافة الرقابة النوعٌة •

 التطوٌر VSقتصاص اإل•
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 :برنامجي لبنان وتطبيق

 ومراجعة النظير ،الرقابة النوعية

 أين نحن األن؟

 إلى أين؟و

 

 :نحن جمٌعون مسؤولون، كٍل من موقعه عن نجاح تطبٌق

 .برنامجً الرقابة النوعٌة، ومراجعة النظٌر
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 ومراجعة النظير ،الرقابة النوعية :برنامجي لبنان وتطبيق

 إلى أين؟أين نحن األن؟  و
 

 :تم إستكمال األتً

 2011فبراٌر / فً شباط دلٌل الرقابة النوعٌة، وتم إعتماده من مجلس النقابة 

 2011فبراٌر / فً شباط دلٌل مراجعة النظٌر، وتم إعتماده من مجلس النقابة 

 1تم إعداد ترجمة معٌار الرقابة النوعٌة رقم (ISQC 1)  فً ، وتم إعتماده من مجلس النقابة

 2011فبراٌر / شباط 
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 ومراجعة النظير ،الرقابة النوعية :برنامجي لبنان وتطبيق

 (تابع)إلى أين؟   أين نحن األن؟  و
 

 :تى ئستكًال األتي

تى ئعداد خطت تفصيهيت ٔرؤيت يستقبهيت تتضًٍ أنيت تطبيق برَايج انرقابت انُٕعيت، ٔبرَايج يراجعت انُظير 

 :دنيم يهف انتدقيق بانهغتيٍ انعربيت ٔاإلَجهيسيت•

 في يرحهت اإلعداد انُٓائيت نهًهف، ٔانًتٕقع ئَجازِ في حدٔد َٓايت انسُت انحانيت،: بانهغت اإلَجهيسيت -

  2015يُاير / تى ئَجاز أجساء يٍ اندنيم، ٔانعًم جاٍر إلستكًانّ في حدٔد َٓايت كإٌَ انثاَي: بانهغت انعربيت -
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ومراجعة النظير ،الرقابة النوعية :برنامجي لبنان وتطبيق  

 (تابع)إلى أين؟ أين نحن األن؟  و
  :يستًرٌٔ في

 

ئعداد األدنـَّت ٔانبرايج، ٔفي َفس األٌ تحديث دنيهي انرقابت انُٕعيت ٔيراجعت انُظير بيٍ ئعتًادًْا سُت  ئستكًال

 ٔانتطٕراث ٔانتحديثاث انحاصهت في يفاْيى انرقابت انُٕعيت ٔيراجعت انُظير، 2010

 نغتنم هذه الفزصة من خالل المؤتمز لنذعى جميع الزمالء بتزويذنا بإقتزاحاتهم الخطية والمساهمة في تطىيز

 وتحذيث الذليلين،
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ومراجعة النظير ،الرقابة النوعية :برنامجي لبنان وتطبيق  

 (تابع)إلى أين؟ أين نحن األن؟  و
  :يستًرٌٔ في

 اَجسَا ٔرش تدريب يُٓيت عهٗ يدٖ عدة اشٓر ٔفقا نهتفاْى ٔانتعأٌ يعACCA  نُشر انٕعي ٔانًعرفت بانًعايير

 (DipIFR, Audit and Managerial Accounting & Reporting)اندٔنيت  

ر نهبدء بٕرش تدريب عهٗ يهف انتدقيق في أٔائم انعاو • ٔفق أصٕل ٔ ، ٔفق برَايج ٔاضح ْٔدف يحدد2015َحضِّ

 يعّ يفاعيم تطٕير يفاْيى ٔيًارست انًُٓت،تتكايم تطبيق انبرَايج ٔاألدنت،  بعد، انتدريب انعًهي

 انطهب يٍ يكاتب انتدقيق تطبيق دنيم انتدقيق، •
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ومراجعة النظير ،الرقابة النوعية :برنامجي لبنان وتطبيق  

 (تابع)إلى أين؟ أين نحن األن؟  و
 ،IFACتحاد اندٔني نهًحاسبيٍ اث عضٕيت اإليئنتساو بًتطه•

 ئنتساو بتطٕير انًًارست انفعهيت نهًُٓت انتي َعتس باَتًائُا ئنيٓا،•

 ئستكًال ئعداد األدنـَّت ٔانبرايج :يستًرٌٔ في•

ز للبذء بىرش تذريب وفق بزنامج واضح وهذف محذد •  نحضِّ

 2015نتىقع البذء بالتذريب العملي خالل النصف األول من سنة •

 يعّ يفاعيم تطٕير يفاْيى ٔيًارست انًُٓت،تتكايم تطبيق انبرَايج ٔاألدنت،  بعد•

 تإثر بصٕرة يباشرة في تعسيس انثقت ،..... ٔيُٓيت ئَّ يصهحت ٔطُيت•
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ومراجعة النظير ،الرقابة النوعية :برنامجي لبنان وتطبيق  

 (تابع)إلى أين؟ أين نحن األن؟  و
 

 عهيُا استكًال انًسيرة ٔتطبيق 

 انرقابت انُٕعيت ٔيراجعت انُظير 

 .نرفع يستٕٖ انًسأنت ٔانتطبيقاإلنتساو نيس ندٖ انًدقق اال   
 

 ٔشكرا 
 

 



www.lacpa.org.lb   

http://www.lacpa.org.lb/

