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عقدت نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان 

 IFAC للمحا�سبين  �لدولي  �لتحاد  مع  بالتعاون 

موؤتمرها �لعلمي �لدولي �لع�سرين خلل يومي 25 

بيروت  في   2015 نوفمبر  �لثاني/  ت�سرين  و26 

خدمة  في  �لمالية  �لتقارير  جودة  عنو�ن  تحت 

 Quality Financial Reporting  لقت�ساد�

Serving the Economy برعاية دولة رئي�س 

مجل�س �لوزر�ء �ل�ستاذ تمام �سلم.

وعر�سًا  علمية  بحوثًا  �لموؤتمر  جل�سات  ت�سمنت 

لتجارب وممار�سات �لعديد من �لهيئات �لمهنية 

و�لأجنبية  �لعربية  و�لدول  لبنان  في  و�لرقابية 

وخم�س  �فتتاحية  جل�سة  في  مناق�ستها  جرت 

.
1
جل�سات عمل

تمحورت �لجل�سة �لإفتتاحية حول جودة �لتقارير 

جودة  و�أهمية  �لتدقيق  و�خفاقات  �لمالية 

�لم�ستثمر  قر�ر  عملية  على  �لمالية  �لتقارير 

ككل  �لقت�ساد  على  �ل�ستثمار�ت  على  وبالتالي 

تطمينات  تقديم  في  �لتدقيق  جودة  و�أهمية 

�لمالية  �لبيانات  وم�ستخدمي  للم�ساهمين 

وتاثير �خفاقات  �لمالية  �لبيانات  نوعية  لناحية 

�لتدقيق على �لمعلومات �لمالية �لمقدمة.

�لمالية،  �لدو�ت  �لأولى  �لجل�سة  وتناولت 

للمعايير  وفقًا  و�لف�ساح  و�لقيا�س  �لعتر�ف 

�لدولية للتقارير �لمالية 7 و9 من خلل عر�س 

و9   IFRS 7 �لمالية  للتقارير  �لدولي  �لمعيار 

�لمعيارين  على  �لأخيرة  �لتحديثات  ومناق�سة 

�لمذكورين و�لتحديات في تطبيقها.

بينما ناق�ست �لجل�سة �لثانية تطور تقرير �لمدقق 

و�لمعدلة  �لجديدة  لل�سد�ر�ت  وفقًا  �لخارجي 

عر�س  خلله  وتم  للتدقيق  �لدولية  للمعايير 

من  و�لمعدلة  �لجديدة  �لدولية  �لتدقيق  معايير 

 570 ISA 706 و�ي�سًا �لمعيار  ISA 700 �إلى 

و�أ�سباب  خلفية  طرح  وتم  �ل�ستمر�رية.   ISA

�لتي  و�لتحديات  �لمدقق  تقرير  في  �لتغيير�ت 

�لجديدة  �لمعايير  هذه  متطلبات  تفر�سها 

و�لمعدلة على كل من �لمدقق و�إد�رة �لمن�ساأة.

و�لإطار  �لمالية  �لتقارير  �لثالثة  �لجل�سة  في  �ما 

�لم�ساركين  تناول  �لتاأمين  لقطاع  �لتنظيمي 

 ،IFRS 4 لمتطلبات �لتنظيمية �لمحلية و�لمعيار�

وتاأثير و�أهمية �ل�سفافية في �لإحت�ساب �لإكتو�ري 

على �لتقارير �لمالية ل�سركات �لتاأمين.

معايير  تطبيق  �أهمية  �لر�بعة  �لجل�سة  وعر�ست 

�لنمو  على  �لعام  للقطاع  �لدولية  �لمحا�سبة 

�لعامة  �لمحا�سبة  في  و�ل�سفافية  �لقت�سادي 

للمتطلبات  �لبحث عر�سًا  تناول  IPSAS حيث 

للقطاع  �لدولية  �لمحا�سبة  لمعايير  �ل�سا�سية 

�لعام IPSAS و�أهمية تطبيق هذه �لمعايير على 

�لعامة  �لمحا�سبة  و�سفافية  �لإقت�سادي  �لنمو 

ومدى �لتاثير على توفير جودة �لتقارير �لمالية 

في �لقطاع �لحكومي.

عر�س  و�لأخيرة،  �لخام�سة  �لجل�سة  وفي 

للتقارير  �لدولية  �لمعايير  �أثر  �لمحا�سرين 

�لمالية للموؤ�س�سات �ل�سغيرة و�لمتو�سطة في 

عر�سًا  وت�سمن  �لمالية  �لتقارير  وجودة  كفاءة 

للتقارير  �لدولية  �لمغايير  بين  للفروقات 

�لمن�سات  في  �لمعتمدة  وتلك   IFRS �لمالية 

بين  و�لعلقة   SMEs و�لمتو�سطة  �ل�سغيرة 

تطبيق هذه �لمعايير على تخفي�س تكلفة وعبء 

قر�ر�ت  على  و�لتاأثير  �لمالية  �لتقارير  جودة 

�لمالية  �لبيانات  وم�ستخدمي  �لم�ستثمرين 

�لمالية  �لتقارير  جودة  لناحية  و�لتطمينات 

ونوعية تقرير �لمدقق.
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جودة التقارير المالية في خدمة االقتصاد
فندق فينيسيا - بيروت

األربعاء والخميس 
٢5 و ٢6  تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١5

المؤتمر العلمي الدولي العشرين

 www.lacpa.org.lb باستطاعتكم االطالع على المواد الكاملة للمؤتمر على الصفحة االلكتونية للنفابة

�ل�ستقبال

�لنقيب م�ستقبًل �لقا�سيًا �لنويري

�مني عام �ملوؤمتر �سليم عبد�لباقي

 خلل حفل  �لفتتاح 

فرقة غي مانوكيان خلل �لفتتاح�أمري غندر يلقي كلمة �لحتاد �لدويل للمحا�سبني

 ترحيب من ع�سو جمل�س �لنقابة نبيل �سجاع و�مني عام �لنقابة نادين عون



20
16 

- 5
د 4

عد
  ال

از 
مج

ب ال
س

حا
لم

ا

2425

عقدت نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان 

 IFAC للمحا�سبين  �لدولي  �لتحاد  مع  بالتعاون 

موؤتمرها �لعلمي �لدولي �لع�سرين خلل يومي 25 

بيروت  في   2015 نوفمبر  �لثاني/  ت�سرين  و26 

خدمة  في  �لمالية  �لتقارير  جودة  عنو�ن  تحت 

 Quality Financial Reporting  لقت�ساد�

Serving the Economy برعاية دولة رئي�س 

مجل�س �لوزر�ء �ل�ستاذ تمام �سلم.

وعر�سًا  علمية  بحوثًا  �لموؤتمر  جل�سات  ت�سمنت 

لتجارب وممار�سات �لعديد من �لهيئات �لمهنية 

و�لأجنبية  �لعربية  و�لدول  لبنان  في  و�لرقابية 

وخم�س  �فتتاحية  جل�سة  في  مناق�ستها  جرت 

.
1
جل�سات عمل

تمحورت �لجل�سة �لإفتتاحية حول جودة �لتقارير 

جودة  و�أهمية  �لتدقيق  و�خفاقات  �لمالية 

�لم�ستثمر  قر�ر  عملية  على  �لمالية  �لتقارير 

ككل  �لقت�ساد  على  �ل�ستثمار�ت  على  وبالتالي 

تطمينات  تقديم  في  �لتدقيق  جودة  و�أهمية 

�لمالية  �لبيانات  وم�ستخدمي  للم�ساهمين 

وتاثير �خفاقات  �لمالية  �لبيانات  نوعية  لناحية 

�لتدقيق على �لمعلومات �لمالية �لمقدمة.

�لمالية،  �لدو�ت  �لأولى  �لجل�سة  وتناولت 

للمعايير  وفقًا  و�لف�ساح  و�لقيا�س  �لعتر�ف 

�لدولية للتقارير �لمالية 7 و9 من خلل عر�س 

و9   IFRS 7 �لمالية  للتقارير  �لدولي  �لمعيار 

�لمعيارين  على  �لأخيرة  �لتحديثات  ومناق�سة 

�لمذكورين و�لتحديات في تطبيقها.

بينما ناق�ست �لجل�سة �لثانية تطور تقرير �لمدقق 

و�لمعدلة  �لجديدة  لل�سد�ر�ت  وفقًا  �لخارجي 

عر�س  خلله  وتم  للتدقيق  �لدولية  للمعايير 

من  و�لمعدلة  �لجديدة  �لدولية  �لتدقيق  معايير 

 570 ISA 706 و�ي�سًا �لمعيار  ISA 700 �إلى 

و�أ�سباب  خلفية  طرح  وتم  �ل�ستمر�رية.   ISA

�لتي  و�لتحديات  �لمدقق  تقرير  في  �لتغيير�ت 

�لجديدة  �لمعايير  هذه  متطلبات  تفر�سها 

و�لمعدلة على كل من �لمدقق و�إد�رة �لمن�ساأة.

و�لإطار  �لمالية  �لتقارير  �لثالثة  �لجل�سة  في  �ما 

�لم�ساركين  تناول  �لتاأمين  لقطاع  �لتنظيمي 

 ،IFRS 4 لمتطلبات �لتنظيمية �لمحلية و�لمعيار�

وتاأثير و�أهمية �ل�سفافية في �لإحت�ساب �لإكتو�ري 

على �لتقارير �لمالية ل�سركات �لتاأمين.

معايير  تطبيق  �أهمية  �لر�بعة  �لجل�سة  وعر�ست 

�لنمو  على  �لعام  للقطاع  �لدولية  �لمحا�سبة 

�لعامة  �لمحا�سبة  في  و�ل�سفافية  �لقت�سادي 

للمتطلبات  �لبحث عر�سًا  تناول  IPSAS حيث 

للقطاع  �لدولية  �لمحا�سبة  لمعايير  �ل�سا�سية 

�لعام IPSAS و�أهمية تطبيق هذه �لمعايير على 

�لعامة  �لمحا�سبة  و�سفافية  �لإقت�سادي  �لنمو 

ومدى �لتاثير على توفير جودة �لتقارير �لمالية 
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م�سوؤوليِته.

�إنَّ موؤَتَمَرنا �لذي َينعِقد على مد�ر يوميِّ �لأربعاء 

ُي�سارك فيه ما   11/2015/ 26 و   25 و�لخمي�س 

يقارب )600( ُم�ساِرك من لبنان و�لعالم �لعربي 

من  رً�  محا�سِ  )30( فيه  ر  وُيحا�سِ و�لُدولي، 

ودولية،  وعربية  محلية  مهنية  وهيئات  نقابِتنا 

وي�ست�سيف لأول مرة عدد من طلب �لجامعات 

وذلك  �لأعمال  �إد�رة  كلّيات  من  �لمتفوقين 

�ن�سجامًا مع م�سوؤوليتنا �لجتماعية وتكامًل ما 

ومز�ولة  للجامعات  �لأكاديمية  �لمنهجية  بين 

�لفتتاح  حفل  �لى  �إ�سافًة  ويت�سمّن  �لمهنة، 

و�لمعر�س �لُمو�كب على )5( َخم�س جل�سات يليها 

�لتو�سيات و�ختتام �لموؤتمر.

�أفكار  �لموؤتمر  هذ�  عن  َي�سُدر  لأن  نعمل 

مفاهيم  تعزيز  في  ُت�ساهم  عملية  وتو�سيات 

�لمدقَق  تقارير  وَجْوَدة  �لمالية،  �لبيانات  َجْوَدة 

�لأعمال  وبيئة  �لَجْوَدة  ُملَءَمة  ومدى  حوَلها 

من �لقو�عد و�لمفاهيم �لمهنية. �سِ

وجهودكم  ح�سوركم  �أ�سكر  �أن  ُي�سعُدني  ختامًا 

�لم�ستويات  �أعلى  �لى  �لمهنة  بمز�ولة  لنرتقي 

�سائًل �هلل �لتوفيق وُمتمنّيًا لموؤَتَمِرنا هذ� �لنجاح. 

�لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء  نقيب  �لقى  ثم 

فيها:  قال  كلمة،  عبود  �إيلي  �لأ�ستاذ  لبنان  في 

�لنقيب  جعبة  في  ماذ�  بعد؟  ماذ�  »وتت�ساءلون 

و�لمجل�س وقد بقي من وليته ما يقارب �لخم�سة 

�لثلث  خلل  �لعمل  من  �لكثير  هناك  �أ�سهر، 

�لعمل  �ن  موؤمن  و�نني   2016 �لعام  من  �لول 

�نتهاء  مع  ينتهي  ولن  �لمجل�س  يبد�أ مع هذ�  لم 

و�لموؤ�س�سات  �لمجال�س  عمل  �أن  باعتبار  وليته 

��ستمر�رية �سمن روؤية نقابة مهنية و��سحة، وفي 

�سباق  في  �عمل  بانني  �ليوم  �علن  �ل�سياق  هذ� 

�لمجل�س ومحامي  �سر  �مين  بمعاونة  �لزمن  مع 

در��سة  من  �لنتهاء  على  �لزملء  و�حد  �لنقابة 

م�سروع حيوي للنقابة، �سيتم رفعه �لى �لمجل�س 

ليحيله بدوره، بعد �لمو�فقة عليه، �لى �لجمعية 

�لعمومية وذلك في معر�س �قر�ر م�سروع مو�زنة 

�لنقابة للعام 2016. 

طالما  و�مًل  حلمًا  يحقق  �سوف  �لملف  هذ�  �ن 

م�ستقلة  �ر�س  قطعة  �سر�ء  وهو،  �أل  �نتظرناه، 

للنقابة، من �أجل بناء بيت �لمحا�سب �لمجاز 

مميز  نقابي  �سرح  �ن�ساهلل  �سيكون  بيت  عليها، 

يليق بنقابتنا و�ع�سائها ووطننا �لحبيب لبنان. 

�سيد�تي �سادتي

و�لم�ستجد�ت  �ل�سعبة  �لظروف  من  بالرغم 

�سمير  هزت  و�لتي  و�لعالم،  لبنان  في  �لمنية 

دماء  عبق  يكون  �أن  �ل  �أبينا  جمعاء،  �لب�سرية 

�ساحية  في  و�خوتنا  �أهلنا  �لبرياء،  �سهد�ئنا 

على  ��سر�ر  وم�سدر  د�فعًا  �لجنوبية،  بيروت 

ي�سكل من�سة  �لذي  موؤتمرنا  يتنظيم  �ل�ستمر�ر 

وبار�دة  �لعلمي  �لمهني  و�للقاء  للتفاعل  ر�قية 

وطنية جامعة، �ر�دة �ل�ستمر�ر و�لتطور و�لتجدد 

�لإر�دة  تلك  �لآخر،  �لر�أي  وتقبل  و�لنفتاح 

ديماغوجيات  على  محال  ل  تنت�سر  �سوف  �لتي 

�لتع�سب و�لتطرف.

دولة �لرئي�س،

�عماله  تمتد  �لذي  موؤتمرنا  لعنو�ن  �ختيارنا  �ن 

لفترة يومين “جودة �لتقارير �لمالية في خدمة 

�لتقارير  جودة  �أهمية  من  ينبع  �لقت�ساد” 

و�لبيانات �لمالية  و�لتي تعتبر �ل�سا�س في �تخاذ 

�لبيانات،  هذه  م�ستخدمي  قبل  من  �لقر�ر�ت  

�أكانو� م�ساهمين �أو م�ستثمرين وممولين وهيئات 

وما  لبنان  في  كنا  لقد  �لجمهور.  وعامة  رقابية 

برعاية رئي�س مجل�س �لوزر�ء تمام �سلم ممثًل 

مي�سم  �لقا�سية  �لعدل  لوز�رة  �لعامة  بالمديرة 

�لمحا�سبة  خبر�ء  نقابة  �فتتحت  �لنويري، 

�لع�سرين  �لدولي  موؤتمرها  لبنان  في  �لمجازين 

خدمة  في  �لمالية  �لتقارير  »جودة  بعنو�ن 

مع  بالتعاون  فيني�سيا  فندق  في  �لقت�سادي« 

�لتحاد �لدولي للمحا�سبين و�سط م�ساركة كثيفة 

من �لمهتمين.

�إفتتح �لموؤتمر �أمين عام �لموؤتمر �لأ�ستاذ �سليم 

�أقف  �أن  “ُي�سّرُفني  قال:  �لذي  �لباقي  عبد 

�لدولة  رجال  من  �لُمَمَيّز  �لح�سور  هذ�  �أمام 

و�لم�سوؤولين، من �أبناء �لمهنة، �لهيئات �لناظمة، 

�لُم�ستثمرين  عين،  و�لُم�سرِّ �لرقابة  هيئات 

بًا بكم في �لموؤتمر �لُدَولي  ورجال �لأعمال، ُمَرحِّ

�لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء  لنقابة  �لع�سرين 

خدمة  في  �لمالية  �لتقارير  َجْوَدة  لبنان  في 

�لإقت�ساد.

على  �ل�سوء  ت�سليط  �إلى  �لموؤتمر  هذ�  يهدف 

�لتدقيق  �أعمال  وَجْوَدة  �لمالية  �لتقارير  دور 

و�لتي توؤثر على �لقر�ر�ت �لإ�ستثمارية في قطاع 

ور �لقت�ساد. �لأعمال وبالتالي على ُنمو وَتطَّ

مع َتّطور �لأعمال وَتَنوُّع �لأ�سو�ق و�لأدو�ت �لمالية 

�لمعلومات  تكنولوجيا  وتّطور   ، �لتجارة  وعقود 

�إتخاذ  و�ُسرعة  �لت�سنيف  ووكالت  و�لإت�سالت 

�لُم�ستثمرين  حاجة  ز�دت  �لإ�ستثماري،  �لقر�ر 

�لمالية  للبيانات  كم�ستخدمين  �لقر�ر  و�سّناع 

�لى نوعية بيانات و�إي�ساحات عالية �لَجْوَدة عن 

ُمحا�سبة �لمن�ساآت �لتي توّلت هذه �ل�ستثمار�ت 

و�إد�رتها، و�لى َجْوَدة تقارير ُمدقّقي �لح�سابات 

�لُم�ستخدمين  هوؤلء  حاجة  تلبي  �لتي  حولها 

موثوقة  �سحيحة  معلومات  على  �لح�سول  في 

�لقر�ر�ت  �إتخاذ  في  عليها  ُيعتَمد  وجوهرية 

تقارير  في  �لَجْوَدة  و�أ�سَبحت  �لإقت�سادية، 

�لُمَدقّق َتزيد من ِثقة �لُم�ستثِمر وُتعزز ِم�سد�قية 

�لبيانات �لمالية �ل�سادرة عن �لإد�رة.

�لعنا�سر  �أحد  هو  �لح�سابات  ُمدقّق  تقرير  �إن 

�لأ�سا�سية في ِنظام �لَرقابة �سمن بيئة �لأعمال، 

هذ�  َجْوَدة  م�سوؤولية  نتَحّمل  �لمهنة  �أبناء  ونحن 

�لُموؤِثّر على م�ستوى  �لوحيد  لي�س  لكّنه  �لتقرير، 

اُفر ُجهود كافة �لهيئات  �لنوعية ، فالمطلوب ت�سَ

وهيئات  �لقر�ر  ّناع  و�سُ �لمهنة  ُمَنِظمي  من 

لُمر�جعة  ِرعين  و�لُم�سَّ و�لُم�ستثِمرين  �لرقابة 

كلُّ  �لقانونية  و�لمو�د  و�لأنظمة  �لقو�عد  وتمتين 

مَن م�سوؤوليِته و�سلحيِته، و�إنَّ ُح�سَن �لتن�سيق  �سِ

�لذي  �لعامل  هو  �لهيئات  هذه  بين  و�لتكاُمل 

ُي�ساهم في تحقيق وَرفع �لَجْوَدة.

�إننا ننظر �لى �لَجْوَدة في �إطاِرها �لُمتكاِمل مع 

بيئة �لأعمال لجهة كلِّ من:

�لجهاز  و�إعد�د  �لجامعي  �لتعليم  مناهج   •
هل؛ �لب�سري �لُموؤَ

بمهنتي �لِعلقة  ذ�ت  و�لتعاميم  �لقو�نين   •

 �لمحا�سبة و�لتدقيق؛

• �لأنظمة �لمحا�سبية و�ل�سريبية؛
• َحْوَكَمة �ل�سركات وقانون �لتجارة؛

• �أنظمة �لمعلوماتية و�لبر�مج؛
�لأعمال،  ِمَهن  ممار�سة  و�أخلقيات  �أعر�ف   •

وِمهنتي �لتدقيق و �لُمحا�سبة،

َلدينا جميعًا م�سلحة م�ستركة في تعزيز �لَجْوَدة 

في �لتقارير �لمالية، ول يجب �أن ننتظر حدوث 

ما  �لتي  �سابقًا،  حدث  كما  جديدة  مالية  �أزمة 

م �أهمية  زلنا نعاني تد�عياِتها، لكي ُنناق�س وُنقيِّ

�لَجْوَدة في خدمة �لإقت�ساد و�لمجتمع، بل يجب 

�إطار  في  ُكلٍّ  �لجهود  وُنن�ِسّق  رف  نت�سَّ �أن  علينا 
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م�سوؤوليِته.

�إنَّ موؤَتَمَرنا �لذي َينعِقد على مد�ر يوميِّ �لأربعاء 

ُي�سارك فيه ما   11/2015/ 26 و   25 و�لخمي�س 

يقارب )600( ُم�ساِرك من لبنان و�لعالم �لعربي 

من  رً�  محا�سِ  )30( فيه  ر  وُيحا�سِ و�لُدولي، 

ودولية،  وعربية  محلية  مهنية  وهيئات  نقابِتنا 

وي�ست�سيف لأول مرة عدد من طلب �لجامعات 

وذلك  �لأعمال  �إد�رة  كلّيات  من  �لمتفوقين 

�ن�سجامًا مع م�سوؤوليتنا �لجتماعية وتكامًل ما 

ومز�ولة  للجامعات  �لأكاديمية  �لمنهجية  بين 

�لفتتاح  حفل  �لى  �إ�سافًة  ويت�سمّن  �لمهنة، 

و�لمعر�س �لُمو�كب على )5( َخم�س جل�سات يليها 

�لتو�سيات و�ختتام �لموؤتمر.

�أفكار  �لموؤتمر  هذ�  عن  َي�سُدر  لأن  نعمل 

مفاهيم  تعزيز  في  ُت�ساهم  عملية  وتو�سيات 

�لمدقَق  تقارير  وَجْوَدة  �لمالية،  �لبيانات  َجْوَدة 

�لأعمال  وبيئة  �لَجْوَدة  ُملَءَمة  ومدى  حوَلها 

من �لقو�عد و�لمفاهيم �لمهنية. �سِ

وجهودكم  ح�سوركم  �أ�سكر  �أن  ُي�سعُدني  ختامًا 

�لم�ستويات  �أعلى  �لى  �لمهنة  بمز�ولة  لنرتقي 

�سائًل �هلل �لتوفيق وُمتمنّيًا لموؤَتَمِرنا هذ� �لنجاح. 

�لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء  نقيب  �لقى  ثم 

فيها:  قال  كلمة،  عبود  �إيلي  �لأ�ستاذ  لبنان  في 

�لنقيب  جعبة  في  ماذ�  بعد؟  ماذ�  »وتت�ساءلون 

و�لمجل�س وقد بقي من وليته ما يقارب �لخم�سة 

�لثلث  خلل  �لعمل  من  �لكثير  هناك  �أ�سهر، 

�لعمل  �ن  موؤمن  و�نني   2016 �لعام  من  �لول 

�نتهاء  مع  ينتهي  ولن  �لمجل�س  يبد�أ مع هذ�  لم 

و�لموؤ�س�سات  �لمجال�س  عمل  �أن  باعتبار  وليته 

��ستمر�رية �سمن روؤية نقابة مهنية و��سحة، وفي 

�سباق  في  �عمل  بانني  �ليوم  �علن  �ل�سياق  هذ� 

�لمجل�س ومحامي  �سر  �مين  بمعاونة  �لزمن  مع 

در��سة  من  �لنتهاء  على  �لزملء  و�حد  �لنقابة 

م�سروع حيوي للنقابة، �سيتم رفعه �لى �لمجل�س 

ليحيله بدوره، بعد �لمو�فقة عليه، �لى �لجمعية 

�لعمومية وذلك في معر�س �قر�ر م�سروع مو�زنة 

�لنقابة للعام 2016. 

طالما  و�مًل  حلمًا  يحقق  �سوف  �لملف  هذ�  �ن 

م�ستقلة  �ر�س  قطعة  �سر�ء  وهو،  �أل  �نتظرناه، 

للنقابة، من �أجل بناء بيت �لمحا�سب �لمجاز 

مميز  نقابي  �سرح  �ن�ساهلل  �سيكون  بيت  عليها، 

يليق بنقابتنا و�ع�سائها ووطننا �لحبيب لبنان. 

�سيد�تي �سادتي

و�لم�ستجد�ت  �ل�سعبة  �لظروف  من  بالرغم 

�سمير  هزت  و�لتي  و�لعالم،  لبنان  في  �لمنية 

دماء  عبق  يكون  �أن  �ل  �أبينا  جمعاء،  �لب�سرية 

�ساحية  في  و�خوتنا  �أهلنا  �لبرياء،  �سهد�ئنا 

على  ��سر�ر  وم�سدر  د�فعًا  �لجنوبية،  بيروت 

ي�سكل من�سة  �لذي  موؤتمرنا  يتنظيم  �ل�ستمر�ر 

وبار�دة  �لعلمي  �لمهني  و�للقاء  للتفاعل  ر�قية 

وطنية جامعة، �ر�دة �ل�ستمر�ر و�لتطور و�لتجدد 

�لإر�دة  تلك  �لآخر،  �لر�أي  وتقبل  و�لنفتاح 

ديماغوجيات  على  محال  ل  تنت�سر  �سوف  �لتي 

�لتع�سب و�لتطرف.

دولة �لرئي�س،

�عماله  تمتد  �لذي  موؤتمرنا  لعنو�ن  �ختيارنا  �ن 

لفترة يومين “جودة �لتقارير �لمالية في خدمة 

�لتقارير  جودة  �أهمية  من  ينبع  �لقت�ساد” 

و�لبيانات �لمالية  و�لتي تعتبر �ل�سا�س في �تخاذ 

�لبيانات،  هذه  م�ستخدمي  قبل  من  �لقر�ر�ت  

�أكانو� م�ساهمين �أو م�ستثمرين وممولين وهيئات 

وما  لبنان  في  كنا  لقد  �لجمهور.  وعامة  رقابية 

برعاية رئي�س مجل�س �لوزر�ء تمام �سلم ممثًل 

مي�سم  �لقا�سية  �لعدل  لوز�رة  �لعامة  بالمديرة 

�لمحا�سبة  خبر�ء  نقابة  �فتتحت  �لنويري، 

�لع�سرين  �لدولي  موؤتمرها  لبنان  في  �لمجازين 

خدمة  في  �لمالية  �لتقارير  »جودة  بعنو�ن 

مع  بالتعاون  فيني�سيا  فندق  في  �لقت�سادي« 

�لتحاد �لدولي للمحا�سبين و�سط م�ساركة كثيفة 

من �لمهتمين.

�إفتتح �لموؤتمر �أمين عام �لموؤتمر �لأ�ستاذ �سليم 

�أقف  �أن  “ُي�سّرُفني  قال:  �لذي  �لباقي  عبد 

�لدولة  رجال  من  �لُمَمَيّز  �لح�سور  هذ�  �أمام 

و�لم�سوؤولين، من �أبناء �لمهنة، �لهيئات �لناظمة، 

�لُم�ستثمرين  عين،  و�لُم�سرِّ �لرقابة  هيئات 

بًا بكم في �لموؤتمر �لُدَولي  ورجال �لأعمال، ُمَرحِّ

�لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء  لنقابة  �لع�سرين 

خدمة  في  �لمالية  �لتقارير  َجْوَدة  لبنان  في 

�لإقت�ساد.

على  �ل�سوء  ت�سليط  �إلى  �لموؤتمر  هذ�  يهدف 

�لتدقيق  �أعمال  وَجْوَدة  �لمالية  �لتقارير  دور 

و�لتي توؤثر على �لقر�ر�ت �لإ�ستثمارية في قطاع 

ور �لقت�ساد. �لأعمال وبالتالي على ُنمو وَتطَّ

مع َتّطور �لأعمال وَتَنوُّع �لأ�سو�ق و�لأدو�ت �لمالية 

�لمعلومات  تكنولوجيا  وتّطور   ، �لتجارة  وعقود 

�إتخاذ  و�ُسرعة  �لت�سنيف  ووكالت  و�لإت�سالت 

�لُم�ستثمرين  حاجة  ز�دت  �لإ�ستثماري،  �لقر�ر 

�لمالية  للبيانات  كم�ستخدمين  �لقر�ر  و�سّناع 

�لى نوعية بيانات و�إي�ساحات عالية �لَجْوَدة عن 

ُمحا�سبة �لمن�ساآت �لتي توّلت هذه �ل�ستثمار�ت 

و�إد�رتها، و�لى َجْوَدة تقارير ُمدقّقي �لح�سابات 

�لُم�ستخدمين  هوؤلء  حاجة  تلبي  �لتي  حولها 

موثوقة  �سحيحة  معلومات  على  �لح�سول  في 

�لقر�ر�ت  �إتخاذ  في  عليها  ُيعتَمد  وجوهرية 

تقارير  في  �لَجْوَدة  و�أ�سَبحت  �لإقت�سادية، 

�لُمَدقّق َتزيد من ِثقة �لُم�ستثِمر وُتعزز ِم�سد�قية 

�لبيانات �لمالية �ل�سادرة عن �لإد�رة.

�لعنا�سر  �أحد  هو  �لح�سابات  ُمدقّق  تقرير  �إن 

�لأ�سا�سية في ِنظام �لَرقابة �سمن بيئة �لأعمال، 

هذ�  َجْوَدة  م�سوؤولية  نتَحّمل  �لمهنة  �أبناء  ونحن 

�لُموؤِثّر على م�ستوى  �لوحيد  لي�س  لكّنه  �لتقرير، 

اُفر ُجهود كافة �لهيئات  �لنوعية ، فالمطلوب ت�سَ

وهيئات  �لقر�ر  ّناع  و�سُ �لمهنة  ُمَنِظمي  من 

لُمر�جعة  ِرعين  و�لُم�سَّ و�لُم�ستثِمرين  �لرقابة 

كلُّ  �لقانونية  و�لمو�د  و�لأنظمة  �لقو�عد  وتمتين 

مَن م�سوؤوليِته و�سلحيِته، و�إنَّ ُح�سَن �لتن�سيق  �سِ

�لذي  �لعامل  هو  �لهيئات  هذه  بين  و�لتكاُمل 

ُي�ساهم في تحقيق وَرفع �لَجْوَدة.

�إننا ننظر �لى �لَجْوَدة في �إطاِرها �لُمتكاِمل مع 

بيئة �لأعمال لجهة كلِّ من:

�لجهاز  و�إعد�د  �لجامعي  �لتعليم  مناهج   •
هل؛ �لب�سري �لُموؤَ

بمهنتي �لِعلقة  ذ�ت  و�لتعاميم  �لقو�نين   •

 �لمحا�سبة و�لتدقيق؛

• �لأنظمة �لمحا�سبية و�ل�سريبية؛
• َحْوَكَمة �ل�سركات وقانون �لتجارة؛

• �أنظمة �لمعلوماتية و�لبر�مج؛
�لأعمال،  ِمَهن  ممار�سة  و�أخلقيات  �أعر�ف   •

وِمهنتي �لتدقيق و �لُمحا�سبة،

َلدينا جميعًا م�سلحة م�ستركة في تعزيز �لَجْوَدة 

في �لتقارير �لمالية، ول يجب �أن ننتظر حدوث 

ما  �لتي  �سابقًا،  حدث  كما  جديدة  مالية  �أزمة 

م �أهمية  زلنا نعاني تد�عياِتها، لكي ُنناق�س وُنقيِّ

�لَجْوَدة في خدمة �لإقت�ساد و�لمجتمع، بل يجب 

�إطار  في  ُكلٍّ  �لجهود  وُنن�ِسّق  رف  نت�سَّ �أن  علينا 
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�أن  �لخ�سائ�س  هذه  له  �أتاحت  حيث  و�لدولية 

ي�ستفيد موقع لبنان �لجغر�في و�ل�سيا�سي لإن�ساء 

�إ�ستقطاب  كيفية  �أدركت  خا�سة  مو�س�سات 

له كما  �آمن تطمئن  �لباحثة عن مقر  �لر�ساميل 

تطمئن �لى خدمة �د�رة حكيمة ل ينق�سها و�سوح 

�لروؤية �أو ثقافة �ل�سفافية. كل هذه �لعو�مل �سمحت 

للبنان بالنمو و�لأزدهار خلل عقدي �لخم�سينات 

و�ل�ستينات من �لعقد �لما�سي و��ستمر ذلك خلل 

 1975 �لعام  في  �إندلعت  �لتي  �لأليمة  �لأحد�ث 

�قت�سادية  ثورة  �لفترة  تلك  في  تحققت  حيث 

مع  مقارنة  مرتفع  نمو  معدل  ت�سجيل  مع  كبيرة 

بات  حتى  �لأخرى  �لعربية  �لمناطق  من  غيرنا 

دول  لقت�ساديات  �ل�سرق  ببو�بة  يعرف  لبنان 

�لمنطقة �لعربية ونافذة هذ� �ل�سرق على �لغرب 

�ل�سناعي و�لتكنولوجي.

�أما �ليوم فكم �أحوجنا في لبنان لنه�سة جديدة 

تعيد �إلى لبنان دوره �لأقت�سادي و�لمالي لو�سع 

�لخارطة  في  �ل�سليم  موقعه  في  مجددً�  �لبلد 

�لدولية. �إن �لمنطلق لتحديد م�ستقبل بلدنا يبقى 

�ل�سعبة  �لأ�سئلة  على  �لأجابة  على  وعينا  رهن 

�لأ�سئلة  وهي  و�لم�سار  �لم�سير  تتناول  �لتي 

منطقتنا  كل  �أفق  في  عامة  تكون  �أن  تكاد  �لتي 

�أو�سطية �لتي بلغها �ليوم غبار  �لعربية و�ل�سرق 

معا  بالعمل  �لأمل  ومع  �لحر�ك،  ودخان  �لدمار 

�لحكومي ومن  �لعمل  �سير  على تخطي معوقات 

منطلق فهم حاجات ومتتطلبات �لبلد بقطاعيه 

�لعامة  �لأو�ساع  تردي  ظل  وفي  و�لخا�س  �لعام 

لأزمة  �ل�سلبية  و�لأرتد�د�ت  �لر�هنة  �لمحلية 

�أن ي�سهد لبنان من  �لمنطقة علينا كل �لحر�س 

�لناحية �لت�سريعية �إ�سد�ر �أهم �لقو�نين موؤخرً� 

ول �سيما في �لمجال �لمالي و�لتي كان من �ساأن 

�سمن  لبنان  موقع  تثبيت  �لقو�نين  هذه  �قر�ر 

مخاطر  وتجنيبه  �لدولية  �لمالية  �لمنظومة 

�سلبية  ب�سورة  مبا�سرة  �ستنعك�س  كانت  عديدة 

على قطاعاتنا �لأقت�سادية عامة و�لمالية خا�سة 

وو�سع مو�طنيه في �أزمة خانقة.

للحفاظ  جهدً�  تبذل  �لأطار  هذ�  وفي  �لحكومة 

�لخدمات  تاأمين  مع  �لمالي  �لأ�ستقر�ر  على 

�ل�سعوبات  رغم  �لمتاح  بالم�ستوى  �لأجتماعية 

�لتي تعتر�سها ول ز�لت، خا�سة �إ�ستمر�ر �لأزمة 

�ل�سورية وتد�عياتها �ل�سلبية على �لبلد وهذ� على 

�لتحتية،  �لبنى  �لبيئة،  �لأمن،  �لأ�سعدة:  جميع 

مو�رد �لدولة. 

ومع ذلك، وبالرغم من م�ستويات �لنمو �لمتدنية 

�لتي �سهدها لبنان و�لمنطقة ككل في �ل�سنو�ت 

ت�سنيفه  على  لبنان  حافظ  فقد  �لأخيرة 

�لئتماني ليبقى في درجة �لت�سنيف عينها �إنما 

�إلى  م�ستقرة  نظرة  من  �ليه  �لنظرة  تبدل  مع 

نظرة �سلبية.

�أن  فيه  �سك  ل  فمما  �لعام،  للمال  بالن�سبة  �أما 

تثبيت  �إلى  بالنتيجة  تهدف  �لتدقيق  �أعمال 

وذلك  وجودتها  �لعام  �لقطاع  في  �لبيان  �سحة 

موجبًا  ت�سكل  �لمو�طن  بنظر  �أهميتها  �ن 

�لمعني  �لم�سوؤوؤل  على  تفر�س  و�خلقياً  قانونياً 

لتكون  �ل�سحيحة  �لح�سابات  في  �لك�سف  و�سع 

�سرف  بكيفية  �لعلم  لأخذ  �ل�سعب  بت�سرف 

هذ�  مردودية  ماهية  ومعرفة  �لعامة  �لأمو�ل 

�لأنفاق وتوجهاته.

�لمحا�سبة  نقابة  بعمل  �لتنويه  من  بد  ل 

�لمجازين في لبنان ومبادرتها �لد�ئمة و�سعيها 

�لدوؤوب لتفعيل عمل �لخبير �لمحا�سب وت�سويبه 

�سليمة  �أ�س�سا  �لمحا�سبية  �لتقارير  ت�سكل  بحيث 

بما  �لقت�سادية  �لموؤ�س�سات  �أو�ساع  لت�سحيح 

�أعتماد  لها  ويتيح  ونموها  �إ�ستقر�رها  يدعم 

�يجابي على  �ثر  �لحوكمة من  لهذه  لما  �لجيدة 

�لنمو  م�ستويات  على  وتاليًا  �لأ�ستثمار  نتائج 

في  جوهري  �أمر  وهذ�  �لعمل  فر�س  وزيادة 

�لدولة  تتعاون  �أن  �لطبيعي  من  فعليه  لبنان، 

ول  �لكريمة  نقابتكم  مع  �لمجالت  كل  في 

هذ�  في  ياأتي  �قتر�ح  كل  على  بالنفتاح  �سيما 

�لت�سريعات �للزمة  �إ�سد�ر  �لخ�سو�س وتن�سيق 

�لتوفيق  كل  لكم  ونتمنى  �لحاجة  تقت�سيها  �لتي 

ول�سيوفكم �لأقامة �لطيبة في لبنان.

بتطبيق  و�لعالم  �لمنطقة  في  �لرو�د  من  زلنا 

 IFRS �لمالية  للتقارير  �لدولية  �لمعايير 

للمن�ساآت  �لمالية  �لبيانات  �عد�د  في  �لمعتمدة 

�د�رتها  م�سوؤولية  من  هي  و�لتي  �لخا�سة 

)�أي  م�ستقل  خارجي  مدقق  قبل  من  و�لمدققة 

مفو�سي �لمر�قبة �و خبير �لمحا�سبة �لمجاز(، 

بما يعطي �سدقية لهذه �لبيانات لناحية خلوها 

لم�سالح  �ل�سكل حماية  �لجوهرية  �لخطاء  من 

في  بالتالي  لي�ساهم  و�لم�ستثمرين  �لم�ساهمين 

�ل�ستثمار�ت  وجذب  �لمالية  �ل�سو�ق  ��ستقر�ر 

�ل  يمكننا  ل  �لطار،  هذ�  وفي  �لنمو.  وتحفيز 

�لفعال  �لرقابي  �لطار  �همية  على  نوؤكد  �ن 

على  و�لرقابة  �لتدقيق  في  و�لتكامل  لبنان،  في 

�ل�سركات �أو �لمن�ساآت ذي �لم�سلحة �لعامة، بين 

�لرقابية  و�لهيئات  جهة  من  �لح�سابات  مدقق 

�لم�سارف  على  �لرقابة  كلجنة  �أخرى  من جهة 

وهيئة  �ل�سمان  هيئات  على  �لرقابة  ولجنة 

�ل�سو�ق �لمالية ودو�ئر �لتدقيق �ل�سريبي. 

و�لبيانات  �لتقارير  جودة  عن  نتكلم  وعندما 

نوؤكد  �ن  �ل  يمكننا  ل  �لعام،  للقطاع  �لمالية 

“ معايير �لمحا�سبة �لدولية  على �همية تطبيق 

�لمالية  �لبيانات  �عد�د  في  �لعام”  للقطاع 

�لمجمعة و�لمو�زنات �لحكومية، بناء على مبد�أ 

�د�رة  �ل�سفافية في  يعزز مبد�أ  بما  �ل�ستحقاق، 

�لمحا�سبة  مبد�أ  وتعزيز  �لعام  �لمال  و�نفاق 

�لر�أي  م�ساركة  تعزيز  وبالتالي،  و�لم�ساءلة، 

ذلك  �لى  ��سافة  �لعامة  بالمالية  وثقته  �لعام  

مبد�أ  ��سا�س  على  �لحكومي  �لبلغ  �عتماد  فان 

�ل�ستحقاق من خلل بيانات مالية �سفافة يوؤمن 

للم�ستثمرين �ل�سورة �لو��سحة حول قدرة �لدولة 

على تحقيق �هد�فها و�ليفاء بالتز�ماتها. 

بدنا  “نحنا  و�لم�ساءلة  �لمحا�سبة  �سياق  وفي 

نحا�سب ونحنا �للي لزم نحا�سب لنو نحنا خبر�ء 

تاأتي  وم�ساءلتنا  محا�سبتنا  لكن  �لمحا�سبة”. 

�سمن عملية علمية ومو�سوعية وهي هادفة وبناءه. 

�أو  �لمن�ساآت  تخ�سع  �أن  �لطبيعي  لمن  �إنه 

�لقت�ساد  ع�سب  وهي  �لخا�سة،  �ل�سركات 

�لمالية  تمويل  في  �ل�سا�سي  و�لم�سدر  �لوطني 

خارجي  مدقق  من  �لتدقيق  لعمال  �لعامة 

�ل�سريبية  �لدو�ئر  �لرقابة من  م�ستقل ولعمال 

غير  من  لكنه  �لرقابية،  �لهيئات  من  وغيرها 

�لمقبول �ن تبقى ح�سابات �لدولة �للبنانية غير 

خا�سعة لعمال �لتدقيق و�لرقابة من قبل هيئة 

رقابية عليا م�ستقلة عن �ل�سلطة �لتنفيذية؟؟؟ 

�لمالية  �لبيانات  عن  فقط  هنا  نتكلم  ل  ونحن 

�لعائدة �لى �لقطاع �لعام و�لو�جب �عد�دها على 

 IPSAS س�س علمية و��سحة بناء على معايير��

بغية �ظهار تلك �لبيانات �ل�سورة �لعادلة لد�ء 

يتعدى  كلمنا  �أن  بل  �لمالي،  ومركزها  �لدولة 

ذلك لي�سل �لى و�سع �سو�بط و�جر�ء�ت رقابية 

نفقات  وكافة  �لمناق�سات  على  ولحقة  م�سبقة 

�ل�سفقات  ور�ئحة  �لف�ساد  من  للحد  �لدولة، 

�لوز�ر�ت  بع�س  من  تفوح  �لتي  �لم�سبوهة 

بع�س  ��سحاب  و��ستغلل  �لعامة  و�لد�ر�ت 

وهدر  و�سلطتهم  لمو�قعهم  و�ل�سلطة  �لنفوذ 

�لمال �لعام و�لنفاق غير �لمجدي.

�لع�سرين  �لدولي  فمن هنا، ومن خلل موؤتمرنا 

ن�سلط �لأ�سو�ء على �ل�سرورة �لملحة لن�ساء �طار 

ت�سريعي عام، �ي م�سروع قانون لن�ساء �لمجل�س 

�ل�سلطة  هو  ليكون  و�لم�سائلة  للمحا�سبة  �لعلى 

باعمال  للقيام  لبنان  في  �لعليا  �لمالية  �لرقابية 

�لوز�ر�ت  �أعمال  كافة  على  و�لرقابة  �لتدقيق 

من  و�لتاأكد  �نو�عها،  على  �لعامة  و�لد�ر�ت 

�لجر�ء،  �لمرعية  �لقو�نين  بمتطلبات  �متثالها 

حيث يتكون هذ� �لمجل�س من رئي�س �لجمهورية 

�لق�ساء  مجل�س  رئي�س  من  كل  وع�سوية  رئي�سًا 

ونقيب  بيروت  في  �لمحامين  ونقيب  �لعلى 

خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان وممثل عن 

�لهيئات �لقت�سادية.  �لنو�ب وممثل عن  مجل�س 

�أولي�س رئي�س �لجمهورية هو رئي�س �لبلد وحامي 

�لطبيعي  من  �أولي�س  و�لموؤ�س�سات!!!  �لد�ستور 

�لمجل�س  رئي�س  نف�سه  هو  �لبلد  رئي�س  يكون  �أن 

�لأعلى �لمقترح لتكون رئا�سة هذ� �لمجل�س �لد�رة 

�لمعطاة لفخامته من �أجل حماية �لد�ستور ورعاته 

ومر�قبة عمل �لموؤ�س�سات؟؟؟ 

من  �لرئي�س  �سلحيات  على  يتباكى  من  وليكف 

هنا ومن يتذ�كى من هناك فل يقدم �ل �لكلم 

�لمع�سول حول دور رئي�س �لبلد... فليحترمو� �لمهل 

و�لجال �لد�ستورية ولينتخبو� رئي�سًا ويطلقو� عملية 

ينحرو�  �أن  قبل  و�لعباد  بالبلد  ر�أفة  �لموؤ�س�سات 

�لجمهورية بعد �أن �أفرغو� رئا�ستها!!!

�لمقترح  �لعلى  �لمجل�س  عمل  �آلية  و�سمن 

و�إن�ساءه يقت�سي �ختيار �لمر�قبين و�لمر�جعين 

من قبل هذ� �لمجل�س مبا�سرة بناًء على معايير 

علمية و��سحة من خارج �لقيد �لطائفي و�لتدخل 

�ل�سيا�سي، ليكون ولوؤهم للبنان وم�سلحة �سعبه 

فقط.

لن �طيل �لكلم وفي �لختام �كرر با�سمي وبا�سم 

جزيل  تقديم  �لنقابة،  مجل�س  �ع�ساء  زملئي 

�ل�سكر لدولة رئي�س مجل�س �لوزر�ء �ل�ستاذ تمام 

وكذلك  �لموؤتمر،  لهذ�  �لكريمة  لرعايته  �سلم 

للمحا�سبين  �لدولي  و�لتحاد  �لدولي  للبنك 

كل  و�ل�سكر  لنقابتنا،  �لد�ئم  لدعمهم   IFAC

�لعرب  و�لمر�جعين  �لمحا�سبين  لتحاد  �ل�سكر 

و�أخ�س  �لدولية  �لمهنية  �لهيئات  و�سركائنا من 

�لم�سلحة  مر�قبة  مجل�س  عام  �أمين  بالذكر 

كافة  وروؤ�ساء  ر�مو�س  غونز�لو  �ل�سيد  �لعامة 

�لهيئات �لرقابية في لبنان و�لزملء �ل�سقاء من 

و�لعار�سين  و�لمعلنين  �ل�سقيقة،  �لعربية  �لبلد 

�لذين �ساهمو� في �نجاح هذ� �لموؤتمر.

و�إن �ساء �هلل، لن يكون هذ� �للقاء �لخير بيننا 

وهو  بيننا  وهو  �ن وحدتنا هي هويتنا،  موؤكدين 

ممار�سة م�سوؤولياتنا �لمهنية و�لوطنية. 

وختام �لكلمات في حفل �لفتتاح كان مع ممثلة 

تمام  �لوزر�ء  مجل�س  رئي�س  �لموؤتمر  ر�عي 

“هذا  وقالت:  �لنويري،  مي�سم  �لقا�سية  �سلم 

على  دل  �إن  بيروت،  في  �ليوم  �لمنعقد  �لن�ساط 

دور  لتفعيل  �لد�ئم  �لح�س  على  يدل  فهو  �سيء 

في  وم�سوؤوليتهم  �لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء 

جودة  خلل  من  �لقت�سادية  موؤ�س�ساتنا  نز�هة 

�لتقارير �لمالية �لتي يعدونها بحيث تعك�س هذه 

يت�سل  وما  �لمالية  �أو�ساعها  �سفافية  �لتقارير 

م�سلحة  تفر�سها  �إجر�ء�ت  من  �لأو�ساع  بتلك 

�لموؤ�س�سة وم�سلحة �لمتعاملين معه«.

لم يكن �لأقت�ساد �للبناني يوما �ل متميزً� بقدرته 

�لمتغير�ت  مع  و�لتكيف  و�لمبادرة  �لندفاع  على 

ف�سًل عن متطلبات �لهز�ت في �ل�سو�ق �لقليمية 

في �لمعر�س
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�أن  �لخ�سائ�س  هذه  له  �أتاحت  حيث  و�لدولية 

ي�ستفيد موقع لبنان �لجغر�في و�ل�سيا�سي لإن�ساء 

�إ�ستقطاب  كيفية  �أدركت  خا�سة  مو�س�سات 

له كما  �آمن تطمئن  �لباحثة عن مقر  �لر�ساميل 

تطمئن �لى خدمة �د�رة حكيمة ل ينق�سها و�سوح 

�لروؤية �أو ثقافة �ل�سفافية. كل هذه �لعو�مل �سمحت 

للبنان بالنمو و�لأزدهار خلل عقدي �لخم�سينات 

و�ل�ستينات من �لعقد �لما�سي و��ستمر ذلك خلل 

 1975 �لعام  في  �إندلعت  �لتي  �لأليمة  �لأحد�ث 

�قت�سادية  ثورة  �لفترة  تلك  في  تحققت  حيث 

مع  مقارنة  مرتفع  نمو  معدل  ت�سجيل  مع  كبيرة 

بات  حتى  �لأخرى  �لعربية  �لمناطق  من  غيرنا 

دول  لقت�ساديات  �ل�سرق  ببو�بة  يعرف  لبنان 

�لمنطقة �لعربية ونافذة هذ� �ل�سرق على �لغرب 

�ل�سناعي و�لتكنولوجي.

�أما �ليوم فكم �أحوجنا في لبنان لنه�سة جديدة 

تعيد �إلى لبنان دوره �لأقت�سادي و�لمالي لو�سع 

�لخارطة  في  �ل�سليم  موقعه  في  مجددً�  �لبلد 

�لدولية. �إن �لمنطلق لتحديد م�ستقبل بلدنا يبقى 

�ل�سعبة  �لأ�سئلة  على  �لأجابة  على  وعينا  رهن 

�لأ�سئلة  وهي  و�لم�سار  �لم�سير  تتناول  �لتي 

منطقتنا  كل  �أفق  في  عامة  تكون  �أن  تكاد  �لتي 

�أو�سطية �لتي بلغها �ليوم غبار  �لعربية و�ل�سرق 

معا  بالعمل  �لأمل  ومع  �لحر�ك،  ودخان  �لدمار 

�لحكومي ومن  �لعمل  �سير  على تخطي معوقات 

منطلق فهم حاجات ومتتطلبات �لبلد بقطاعيه 

�لعامة  �لأو�ساع  تردي  ظل  وفي  و�لخا�س  �لعام 

لأزمة  �ل�سلبية  و�لأرتد�د�ت  �لر�هنة  �لمحلية 

�أن ي�سهد لبنان من  �لمنطقة علينا كل �لحر�س 

�لناحية �لت�سريعية �إ�سد�ر �أهم �لقو�نين موؤخرً� 

ول �سيما في �لمجال �لمالي و�لتي كان من �ساأن 

�سمن  لبنان  موقع  تثبيت  �لقو�نين  هذه  �قر�ر 

مخاطر  وتجنيبه  �لدولية  �لمالية  �لمنظومة 

�سلبية  ب�سورة  مبا�سرة  �ستنعك�س  كانت  عديدة 

على قطاعاتنا �لأقت�سادية عامة و�لمالية خا�سة 

وو�سع مو�طنيه في �أزمة خانقة.

للحفاظ  جهدً�  تبذل  �لأطار  هذ�  وفي  �لحكومة 

�لخدمات  تاأمين  مع  �لمالي  �لأ�ستقر�ر  على 

�ل�سعوبات  رغم  �لمتاح  بالم�ستوى  �لأجتماعية 

�لتي تعتر�سها ول ز�لت، خا�سة �إ�ستمر�ر �لأزمة 

�ل�سورية وتد�عياتها �ل�سلبية على �لبلد وهذ� على 

�لتحتية،  �لبنى  �لبيئة،  �لأمن،  �لأ�سعدة:  جميع 

مو�رد �لدولة. 

ومع ذلك، وبالرغم من م�ستويات �لنمو �لمتدنية 

�لتي �سهدها لبنان و�لمنطقة ككل في �ل�سنو�ت 

ت�سنيفه  على  لبنان  حافظ  فقد  �لأخيرة 

�لئتماني ليبقى في درجة �لت�سنيف عينها �إنما 

�إلى  م�ستقرة  نظرة  من  �ليه  �لنظرة  تبدل  مع 

نظرة �سلبية.

�أن  فيه  �سك  ل  فمما  �لعام،  للمال  بالن�سبة  �أما 

تثبيت  �إلى  بالنتيجة  تهدف  �لتدقيق  �أعمال 

وذلك  وجودتها  �لعام  �لقطاع  في  �لبيان  �سحة 

موجبًا  ت�سكل  �لمو�طن  بنظر  �أهميتها  �ن 

�لمعني  �لم�سوؤوؤل  على  تفر�س  و�خلقياً  قانونياً 

لتكون  �ل�سحيحة  �لح�سابات  في  �لك�سف  و�سع 

�سرف  بكيفية  �لعلم  لأخذ  �ل�سعب  بت�سرف 

هذ�  مردودية  ماهية  ومعرفة  �لعامة  �لأمو�ل 

�لأنفاق وتوجهاته.

�لمحا�سبة  نقابة  بعمل  �لتنويه  من  بد  ل 

�لمجازين في لبنان ومبادرتها �لد�ئمة و�سعيها 

�لدوؤوب لتفعيل عمل �لخبير �لمحا�سب وت�سويبه 

�سليمة  �أ�س�سا  �لمحا�سبية  �لتقارير  ت�سكل  بحيث 

بما  �لقت�سادية  �لموؤ�س�سات  �أو�ساع  لت�سحيح 

�أعتماد  لها  ويتيح  ونموها  �إ�ستقر�رها  يدعم 

�يجابي على  �ثر  �لحوكمة من  لهذه  لما  �لجيدة 

�لنمو  م�ستويات  على  وتاليًا  �لأ�ستثمار  نتائج 

في  جوهري  �أمر  وهذ�  �لعمل  فر�س  وزيادة 

�لدولة  تتعاون  �أن  �لطبيعي  من  فعليه  لبنان، 

ول  �لكريمة  نقابتكم  مع  �لمجالت  كل  في 

هذ�  في  ياأتي  �قتر�ح  كل  على  بالنفتاح  �سيما 

�لت�سريعات �للزمة  �إ�سد�ر  �لخ�سو�س وتن�سيق 

�لتوفيق  كل  لكم  ونتمنى  �لحاجة  تقت�سيها  �لتي 

ول�سيوفكم �لأقامة �لطيبة في لبنان.

بتطبيق  و�لعالم  �لمنطقة  في  �لرو�د  من  زلنا 

 IFRS �لمالية  للتقارير  �لدولية  �لمعايير 

للمن�ساآت  �لمالية  �لبيانات  �عد�د  في  �لمعتمدة 

�د�رتها  م�سوؤولية  من  هي  و�لتي  �لخا�سة 

)�أي  م�ستقل  خارجي  مدقق  قبل  من  و�لمدققة 

مفو�سي �لمر�قبة �و خبير �لمحا�سبة �لمجاز(، 

بما يعطي �سدقية لهذه �لبيانات لناحية خلوها 

لم�سالح  �ل�سكل حماية  �لجوهرية  �لخطاء  من 

في  بالتالي  لي�ساهم  و�لم�ستثمرين  �لم�ساهمين 

�ل�ستثمار�ت  وجذب  �لمالية  �ل�سو�ق  ��ستقر�ر 

�ل  يمكننا  ل  �لطار،  هذ�  وفي  �لنمو.  وتحفيز 

�لفعال  �لرقابي  �لطار  �همية  على  نوؤكد  �ن 

على  و�لرقابة  �لتدقيق  في  و�لتكامل  لبنان،  في 

�ل�سركات �أو �لمن�ساآت ذي �لم�سلحة �لعامة، بين 

�لرقابية  و�لهيئات  جهة  من  �لح�سابات  مدقق 

�لم�سارف  على  �لرقابة  كلجنة  �أخرى  من جهة 

وهيئة  �ل�سمان  هيئات  على  �لرقابة  ولجنة 

�ل�سو�ق �لمالية ودو�ئر �لتدقيق �ل�سريبي. 

و�لبيانات  �لتقارير  جودة  عن  نتكلم  وعندما 

نوؤكد  �ن  �ل  يمكننا  ل  �لعام،  للقطاع  �لمالية 

“ معايير �لمحا�سبة �لدولية  على �همية تطبيق 

�لمالية  �لبيانات  �عد�د  في  �لعام”  للقطاع 

�لمجمعة و�لمو�زنات �لحكومية، بناء على مبد�أ 

�د�رة  �ل�سفافية في  يعزز مبد�أ  بما  �ل�ستحقاق، 

�لمحا�سبة  مبد�أ  وتعزيز  �لعام  �لمال  و�نفاق 

�لر�أي  م�ساركة  تعزيز  وبالتالي،  و�لم�ساءلة، 

ذلك  �لى  ��سافة  �لعامة  بالمالية  وثقته  �لعام  

مبد�أ  ��سا�س  على  �لحكومي  �لبلغ  �عتماد  فان 

�ل�ستحقاق من خلل بيانات مالية �سفافة يوؤمن 

للم�ستثمرين �ل�سورة �لو��سحة حول قدرة �لدولة 

على تحقيق �هد�فها و�ليفاء بالتز�ماتها. 

بدنا  “نحنا  و�لم�ساءلة  �لمحا�سبة  �سياق  وفي 

نحا�سب ونحنا �للي لزم نحا�سب لنو نحنا خبر�ء 

تاأتي  وم�ساءلتنا  محا�سبتنا  لكن  �لمحا�سبة”. 

�سمن عملية علمية ومو�سوعية وهي هادفة وبناءه. 

�أو  �لمن�ساآت  تخ�سع  �أن  �لطبيعي  لمن  �إنه 

�لقت�ساد  ع�سب  وهي  �لخا�سة،  �ل�سركات 

�لمالية  تمويل  في  �ل�سا�سي  و�لم�سدر  �لوطني 

خارجي  مدقق  من  �لتدقيق  لعمال  �لعامة 

�ل�سريبية  �لدو�ئر  �لرقابة من  م�ستقل ولعمال 

غير  من  لكنه  �لرقابية،  �لهيئات  من  وغيرها 

�لمقبول �ن تبقى ح�سابات �لدولة �للبنانية غير 

خا�سعة لعمال �لتدقيق و�لرقابة من قبل هيئة 

رقابية عليا م�ستقلة عن �ل�سلطة �لتنفيذية؟؟؟ 

�لمالية  �لبيانات  عن  فقط  هنا  نتكلم  ل  ونحن 

�لعائدة �لى �لقطاع �لعام و�لو�جب �عد�دها على 

 IPSAS س�س علمية و��سحة بناء على معايير��

بغية �ظهار تلك �لبيانات �ل�سورة �لعادلة لد�ء 

يتعدى  كلمنا  �أن  بل  �لمالي،  ومركزها  �لدولة 

ذلك لي�سل �لى و�سع �سو�بط و�جر�ء�ت رقابية 

نفقات  وكافة  �لمناق�سات  على  ولحقة  م�سبقة 

�ل�سفقات  ور�ئحة  �لف�ساد  من  للحد  �لدولة، 

�لوز�ر�ت  بع�س  من  تفوح  �لتي  �لم�سبوهة 

بع�س  ��سحاب  و��ستغلل  �لعامة  و�لد�ر�ت 

وهدر  و�سلطتهم  لمو�قعهم  و�ل�سلطة  �لنفوذ 

�لمال �لعام و�لنفاق غير �لمجدي.

�لع�سرين  �لدولي  فمن هنا، ومن خلل موؤتمرنا 

ن�سلط �لأ�سو�ء على �ل�سرورة �لملحة لن�ساء �طار 

ت�سريعي عام، �ي م�سروع قانون لن�ساء �لمجل�س 

�ل�سلطة  هو  ليكون  و�لم�سائلة  للمحا�سبة  �لعلى 

باعمال  للقيام  لبنان  في  �لعليا  �لمالية  �لرقابية 

�لوز�ر�ت  �أعمال  كافة  على  و�لرقابة  �لتدقيق 

من  و�لتاأكد  �نو�عها،  على  �لعامة  و�لد�ر�ت 

�لجر�ء،  �لمرعية  �لقو�نين  بمتطلبات  �متثالها 

حيث يتكون هذ� �لمجل�س من رئي�س �لجمهورية 

�لق�ساء  مجل�س  رئي�س  من  كل  وع�سوية  رئي�سًا 

ونقيب  بيروت  في  �لمحامين  ونقيب  �لعلى 

خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان وممثل عن 

�لهيئات �لقت�سادية.  �لنو�ب وممثل عن  مجل�س 

�أولي�س رئي�س �لجمهورية هو رئي�س �لبلد وحامي 

�لطبيعي  من  �أولي�س  و�لموؤ�س�سات!!!  �لد�ستور 

�لمجل�س  رئي�س  نف�سه  هو  �لبلد  رئي�س  يكون  �أن 

�لأعلى �لمقترح لتكون رئا�سة هذ� �لمجل�س �لد�رة 

�لمعطاة لفخامته من �أجل حماية �لد�ستور ورعاته 

ومر�قبة عمل �لموؤ�س�سات؟؟؟ 

من  �لرئي�س  �سلحيات  على  يتباكى  من  وليكف 

هنا ومن يتذ�كى من هناك فل يقدم �ل �لكلم 

�لمع�سول حول دور رئي�س �لبلد... فليحترمو� �لمهل 

و�لجال �لد�ستورية ولينتخبو� رئي�سًا ويطلقو� عملية 

ينحرو�  �أن  قبل  و�لعباد  بالبلد  ر�أفة  �لموؤ�س�سات 

�لجمهورية بعد �أن �أفرغو� رئا�ستها!!!

�لمقترح  �لعلى  �لمجل�س  عمل  �آلية  و�سمن 

و�إن�ساءه يقت�سي �ختيار �لمر�قبين و�لمر�جعين 

من قبل هذ� �لمجل�س مبا�سرة بناًء على معايير 

علمية و��سحة من خارج �لقيد �لطائفي و�لتدخل 

�ل�سيا�سي، ليكون ولوؤهم للبنان وم�سلحة �سعبه 

فقط.

لن �طيل �لكلم وفي �لختام �كرر با�سمي وبا�سم 

جزيل  تقديم  �لنقابة،  مجل�س  �ع�ساء  زملئي 

�ل�سكر لدولة رئي�س مجل�س �لوزر�ء �ل�ستاذ تمام 

وكذلك  �لموؤتمر،  لهذ�  �لكريمة  لرعايته  �سلم 

للمحا�سبين  �لدولي  و�لتحاد  �لدولي  للبنك 

كل  و�ل�سكر  لنقابتنا،  �لد�ئم  لدعمهم   IFAC

�لعرب  و�لمر�جعين  �لمحا�سبين  لتحاد  �ل�سكر 

و�أخ�س  �لدولية  �لمهنية  �لهيئات  و�سركائنا من 

�لم�سلحة  مر�قبة  مجل�س  عام  �أمين  بالذكر 

كافة  وروؤ�ساء  ر�مو�س  غونز�لو  �ل�سيد  �لعامة 

�لهيئات �لرقابية في لبنان و�لزملء �ل�سقاء من 

و�لعار�سين  و�لمعلنين  �ل�سقيقة،  �لعربية  �لبلد 

�لذين �ساهمو� في �نجاح هذ� �لموؤتمر.

و�إن �ساء �هلل، لن يكون هذ� �للقاء �لخير بيننا 

وهو  بيننا  وهو  �ن وحدتنا هي هويتنا،  موؤكدين 

ممار�سة م�سوؤولياتنا �لمهنية و�لوطنية. 

وختام �لكلمات في حفل �لفتتاح كان مع ممثلة 

تمام  �لوزر�ء  مجل�س  رئي�س  �لموؤتمر  ر�عي 

“هذا  وقالت:  �لنويري،  مي�سم  �لقا�سية  �سلم 

على  دل  �إن  بيروت،  في  �ليوم  �لمنعقد  �لن�ساط 

دور  لتفعيل  �لد�ئم  �لح�س  على  يدل  فهو  �سيء 

في  وم�سوؤوليتهم  �لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء 

جودة  خلل  من  �لقت�سادية  موؤ�س�ساتنا  نز�هة 

�لتقارير �لمالية �لتي يعدونها بحيث تعك�س هذه 

يت�سل  وما  �لمالية  �أو�ساعها  �سفافية  �لتقارير 

م�سلحة  تفر�سها  �إجر�ء�ت  من  �لأو�ساع  بتلك 

�لموؤ�س�سة وم�سلحة �لمتعاملين معه«.

لم يكن �لأقت�ساد �للبناني يوما �ل متميزً� بقدرته 

�لمتغير�ت  مع  و�لتكيف  و�لمبادرة  �لندفاع  على 

ف�سًل عن متطلبات �لهز�ت في �ل�سو�ق �لقليمية 

في �لمعر�س
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كنعان  �بر�هيم  �لنائب  �سعادة  �لجل�سة  تر�أ�س 

�لذي حا�سر فيها �أي�سًا بالإ�سافة كل من مدير 

عام وز�رة �لمالية �لأ�ستاذ �لآن بيفاني و �لدكتور 

ديو�ن  في  �ول  ح�سابات  مدقق  غادر  محمد 

�لكريم  عبد  يحي  محمد  و�لأ�ستاذ  �لمحا�سبة 

�أخ�سائي �لإد�رة �لمالية �لعليا - �لبنك �لدولي 

منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا.

معايير  تطبيق  �أهمية  كنعان عن  �لنائب  تحدث 

لها  لما  �لعام  �لقطاع  في  �لدولية  �لمحا�سبة 

وبالتالي  �لعامة  �لمالية  على  �إيجابي  تاأثير  من 

تعزيزً� لمبد�أ �لمحا�سبة و�لم�ساءلة.

�لمو�زنات  �إقر�ر  �أهمية  على  كنعان  �سدد  كما 

وتقديم  �لد�ستورية  مو�عيدها  في  �لعامة 

ح�سابات �سفافة تعك�س �لو�سع �لمالي �ل�سحيح 

للمالية �لعامة. حيث ل يجوز �أن ل يتم ��ستلم 

�لمهل  و�سمن  دوري  ب�سكل  �لدولة  ح�سابات 

عليها  و�لمو�فقة  در��ستها  �أجل  من  �لد�ستورية 

من قبل لجنة �لمال و�لمو�زنة ومجل�س �لنو�ب. 

�أما مدير عام وز�رة �لمالية فقد عر�س �لخطو�ت 

�لتي تقوم بها �لوز�رة من �أجل �لإنتهاء من تكوين 

�لنتهاء  على  �سارفت  و�لتي  �لدولة  ح�سابات 

وكافة  �لثبوتية  �لوثائق  �إلى  بالعودة  وذلك  منها 

بالرغم  �لمحا�سبية  �لقيود  تثبت  �لتي  �لأدلة 

من �ل�سعوبات لعدم توفر بع�س �لمعلومات من 

�لدو�ئر �لحكومية وبع�س �لوز�رت. 

�لوز�رة  تتخذها  �لتي  �لخطو�ت  عمليًا  و�سرح 

تتما�سى  و�لتي  �لمالية  �لبيانات  �إعد�د  لتحديث 

�لمحا�سبة  معايير  متطلبات  مع  كبير  ب�سكل 

يجب  IPSASوالتي  �لعام   للقطاع  �لدولية 

على  ولي�س  �لإ�ستحقاق  مبد�أ  على  �عد�دها 

�لأ�سا�س �لنقدي و�لذي هو معتمد حاليًا.

�لمحا�سبة  معايير  تطبيق  �أهمية  كذلك  و�سرح 

�لدولية للقطاع �لعام وما لها من �يجابيات على 

�لإعتبار  بعين  �لأخذ  �لعامة مع  �لمالية  �سفافية 

تحديث  جهة  من  تطبيقها  في  �ل�سعوبات 

�لخ�سو�س  بهذ�  �لإجر�ء  �لمرعية  �لقو�نين 

�لمعلوماتية  وبر�مج  �لب�سري  �لجهاز  وتح�سير 

�لتي ت�سهل عملية تطبيق هذه �لمعايير.

عبد  يحي  محمد  �لدولي  �لبنك  ممثل  �سرح 

�لمحا�سبة  معايير  متطلبات  بع�س  �لكريم 

�لأ�سول  ت�سجيل  لناحية  �لعام  للقطاع  �لدولية 

لتحقيق  وعملية  �لدولة  من  �لمملوكة  �لمادية 

مبد�أ  على  بناًء  �لم�ساريف  وت�سجيل  �لإير�د�ت 

�لإ�ستحقاق حيث يتوجب تكوين موؤونات وت�سجيل 

تتم فيها  �لتي  �لمالية  �لدورة  ذمم د�ئنة �سمن 

�لإير�د�ت و�لم�ساريف ولي�س عند تح�سيلها �أو 

دفعها كما هو معتمد حاليًا في لبنان. 

�لمعايير  هذه  �أهمية  �لكريم  عبد  و�درج 

معايير  لتطبيق  للدول  �لنتقالية  و�لمر�حل 

من   IPSAS �لعام  للقطاع  �لدولية  �لمحا�سبة 

مبد�أ �لنقدي �إلى مبد�أ �لإ�ستحقاق.

�أما �لدكتور محمد غادر فقد �أكد على ما جاء في 

�لتدقيق في ح�سابات  يتم  �أن  �لنقيب على  كلمة 

�لدولة من قبل هيئة رقابية م�ستقلة معتبرً� باأن 

باأعمال  �لقيام  من  يتمكن  لم  �لمحا�سبة  ديو�ن 

تاأ�سي�سه  منذ  �لدولة  ح�سابات  على  �لتدقيق 

لعتبار�ت خارجة على �ر�دته.

�أكد  مد�خلة  عبود  للنقيب  كان  �لجل�سة،  خلل 

فيها على �أهمية ما تقوم به وز�رة �لمالية لجهة 

�ل�سابقة  �ل�سنو�ت  عن  �لح�سابات  تكوين  �إعادة 

�لمحا�سبة  معايير  معايير  تطبيق  على  و�أكد 

قد  �لنقابة  كانت  و�لذي  �لعام  للقطاع  �لدولية 

حول  متخ�س�س  علمي  موؤتمر  بتنظيم  قامت 

�لعام  للقطاع  �لدولية  �لمحا�سبة  معايير  تطبيق 

و�لتي �سدر عنها تو�سية من معالي وزير �لمالية 

ت�سم  متخ�س�سة  لجنة  �أو  هيئة  ت�سكيل  حول 

ممثلين عن كل من وز�رة �لمالية ووز�رة �لعدل 

لبنان  في  �لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء  ونقابة 

ونقابة �لمحامين و�لبنك �لدولي، بال�سافة �لى 

�خ�سائيين دوليين في هذ� �لمجال، لو�سِع خطة 

�لأر�سية  تح�سيِر  �لى  �لهادفة  �لجر�ئية  �لعمل 

�لمنا�سبة لتطبيق معاييَر �لمحا�سبة �لدولية في 

�لمثال  �سبيل  على  ت�سمل،  و�لتي  �لعام،  �لقطاع 

�لقو�نين  م�ساريع  مقترحات  �إعد�د  �لح�سر،  ل 

�للزمة، وتحديد �لمو�رد و�لإلتز�مات �لمطلوبة 

و�سِع  مع  بتطبيقها  للبدء  �لمعايير  لتطبيق هذه 

و�لمقترحات  �لجر�ء�ت  لكافة  زمنية  مهل 

�لمدرجة �سمن خطة �لعمل هذه.

�لرقابة  �أهمية  على  مد�خلته  في  عبود  و�سدد 

�ل�سفافية  مبد�أ  �سياق  في  و�للحقة  �لم�سبقة 

تدقيق ح�سابات  �لمالية في  �لبيانات  �إعد�د  في 

طريق  عن  م�ستقلة  عليا  هيئة  قبل  من  �لدولة 

و�لم�ساءلة  للمحا�سبة  �لأعلى  �لمجل�س  �ن�ساء 

�سمن فعاليات �لموؤتمر �لدولي �لع�سرين لنقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان تحت عنو�ن: »جودة �لتقارير �لمالية في خدمة �لقت�ساد« عقدت 

.”IPSAS لجل�سة �لر�بعة تحت عنو�ن: »�أهمية تطبيق معايير �لمحا�سبة �لدولية للقطاع �لعام على �لنمو �لقت�سادي و�ل�سفافية في �لمحا�سبة �لعامة�

رئي�س  برئا�سة  يكون  قانون  م�سروع  بموجب 

مجل�س  رئي�س  من  كل  وع�سوية  �لجمهورية 

�لق�ساء �لأعلى ونقيب �لمحامين ونقيب خبر�ء 

�لمحا�سبة �لمجازين في لبنان وممثل عن مجل�س 

وياأتي  �لإقت�سادية.  �لهيئات  عن  وممثل  �لنو�ب 

�سمن  �لر�سيدة،  �لإد�رة  مبد�أ  �إطار  في  هذ� 

�أن تتم  مبد�أ ف�سل �ل�سلحيات، حيث ل يجوز 

�لدولة  و�لمر�قبة على ح�سابات  �لتدقيق  �عمال 

قبل  من  �لعامة  و�لإد�ر�ت  �لوز�ر�ت  و�أعمال 

ديو�ن �لمحا�سبة �لحالي �أو �أي هيئة رقابية تحت 

�سلطة مجل�س �لوزر�ء، وهي �ل�سلطة �لتنفيذية، 

��سر�فية  ل�سلطة  خا�سعة  تكون  �أن  يجب  بل 

�لأعلى  �لمجل�س  رئا�سة  تكون  وبالتالي  م�ستقلة 

حديث،  قانون  بموجب  و�لم�ساءلة،  للمحا�سبة 

�أد�ة  بمثابة  هي  �لجمهورية،  لرئا�سة  و�لمعطاة 

حماية  �أجل  من  �لجمهورية  لرئي�س  تنفيذية 

�سياق  وفي  �لموؤ�س�سات.  عمل  و�نتظام  �لد�ستور 

تاأ�سي�س  �أهمية  على  عبود  �لنقيب  �أكد  مت�سل، 

�لمقترح  و�لم�ساءلة  �لمحا�سبة  �لأعلى  �لمجل�س 

و�لمر�قبين  �لمر�جعين  �ختيار  يتم  �أن  على 

من  �لمذكور  للمجل�س  �لتابع  �لب�سري  و�لجهاز 

قبل هذ� �لمجل�س مبا�سرة و�سمن معايير و�أ�س�س 

�لقيد  خارج  �ختيارهم  يتم  حيث  �سفافة  علمية 

�لطائفي و�لتدخلت �ل�سيا�سية.
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نعمت حنت�س

�جلل�سة �لثالثة: جورج عّلم، �أندريه رحّيم، �لنقيب عبود، ناجي فيا�س، 

هند �ل�سريع، ز�هر عبد �هلل

�جلل�سة �لثانية: لطفي �سحادة، جامي�س �سيلف، �لنقيب عبود، 

حامت �لقو��سمي، د�وود �سبح
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�جلل�سة �خلام�سة: بول �سكر �هلل، ر�ين �سادر، �لنقيب عبود، ندى معلوف

ن
ري

ش
لع

ر ا
تم

مؤ
ال



20
16 

- 5
د 4

عد
  ال

از 
مج

ب ال
س

حا
لم

ا

3031

كنعان  �بر�هيم  �لنائب  �سعادة  �لجل�سة  تر�أ�س 

�لذي حا�سر فيها �أي�سًا بالإ�سافة كل من مدير 

عام وز�رة �لمالية �لأ�ستاذ �لآن بيفاني و �لدكتور 

ديو�ن  في  �ول  ح�سابات  مدقق  غادر  محمد 

�لكريم  عبد  يحي  محمد  و�لأ�ستاذ  �لمحا�سبة 

�أخ�سائي �لإد�رة �لمالية �لعليا - �لبنك �لدولي 

منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا.

معايير  تطبيق  �أهمية  كنعان عن  �لنائب  تحدث 

لها  لما  �لعام  �لقطاع  في  �لدولية  �لمحا�سبة 

وبالتالي  �لعامة  �لمالية  على  �إيجابي  تاأثير  من 

تعزيزً� لمبد�أ �لمحا�سبة و�لم�ساءلة.

�لمو�زنات  �إقر�ر  �أهمية  على  كنعان  �سدد  كما 

وتقديم  �لد�ستورية  مو�عيدها  في  �لعامة 

ح�سابات �سفافة تعك�س �لو�سع �لمالي �ل�سحيح 

للمالية �لعامة. حيث ل يجوز �أن ل يتم ��ستلم 

�لمهل  و�سمن  دوري  ب�سكل  �لدولة  ح�سابات 

عليها  و�لمو�فقة  در��ستها  �أجل  من  �لد�ستورية 

من قبل لجنة �لمال و�لمو�زنة ومجل�س �لنو�ب. 

�أما مدير عام وز�رة �لمالية فقد عر�س �لخطو�ت 

�لتي تقوم بها �لوز�رة من �أجل �لإنتهاء من تكوين 

�لنتهاء  على  �سارفت  و�لتي  �لدولة  ح�سابات 

وكافة  �لثبوتية  �لوثائق  �إلى  بالعودة  وذلك  منها 

بالرغم  �لمحا�سبية  �لقيود  تثبت  �لتي  �لأدلة 

من �ل�سعوبات لعدم توفر بع�س �لمعلومات من 

�لدو�ئر �لحكومية وبع�س �لوز�رت. 

�لوز�رة  تتخذها  �لتي  �لخطو�ت  عمليًا  و�سرح 

تتما�سى  و�لتي  �لمالية  �لبيانات  �إعد�د  لتحديث 

�لمحا�سبة  معايير  متطلبات  مع  كبير  ب�سكل 

يجب  IPSASوالتي  �لعام   للقطاع  �لدولية 

على  ولي�س  �لإ�ستحقاق  مبد�أ  على  �عد�دها 

�لأ�سا�س �لنقدي و�لذي هو معتمد حاليًا.

�لمحا�سبة  معايير  تطبيق  �أهمية  كذلك  و�سرح 

�لدولية للقطاع �لعام وما لها من �يجابيات على 

�لإعتبار  بعين  �لأخذ  �لعامة مع  �لمالية  �سفافية 

تحديث  جهة  من  تطبيقها  في  �ل�سعوبات 

�لخ�سو�س  بهذ�  �لإجر�ء  �لمرعية  �لقو�نين 

�لمعلوماتية  وبر�مج  �لب�سري  �لجهاز  وتح�سير 

�لتي ت�سهل عملية تطبيق هذه �لمعايير.

عبد  يحي  محمد  �لدولي  �لبنك  ممثل  �سرح 

�لمحا�سبة  معايير  متطلبات  بع�س  �لكريم 

�لأ�سول  ت�سجيل  لناحية  �لعام  للقطاع  �لدولية 

لتحقيق  وعملية  �لدولة  من  �لمملوكة  �لمادية 

مبد�أ  على  بناًء  �لم�ساريف  وت�سجيل  �لإير�د�ت 

�لإ�ستحقاق حيث يتوجب تكوين موؤونات وت�سجيل 

تتم فيها  �لتي  �لمالية  �لدورة  ذمم د�ئنة �سمن 

�لإير�د�ت و�لم�ساريف ولي�س عند تح�سيلها �أو 

دفعها كما هو معتمد حاليًا في لبنان. 

�لمعايير  هذه  �أهمية  �لكريم  عبد  و�درج 

معايير  لتطبيق  للدول  �لنتقالية  و�لمر�حل 

من   IPSAS �لعام  للقطاع  �لدولية  �لمحا�سبة 

مبد�أ �لنقدي �إلى مبد�أ �لإ�ستحقاق.

�أما �لدكتور محمد غادر فقد �أكد على ما جاء في 

�لتدقيق في ح�سابات  يتم  �أن  �لنقيب على  كلمة 

�لدولة من قبل هيئة رقابية م�ستقلة معتبرً� باأن 

باأعمال  �لقيام  من  يتمكن  لم  �لمحا�سبة  ديو�ن 

تاأ�سي�سه  منذ  �لدولة  ح�سابات  على  �لتدقيق 

لعتبار�ت خارجة على �ر�دته.

�أكد  مد�خلة  عبود  للنقيب  كان  �لجل�سة،  خلل 

فيها على �أهمية ما تقوم به وز�رة �لمالية لجهة 

�ل�سابقة  �ل�سنو�ت  عن  �لح�سابات  تكوين  �إعادة 

�لمحا�سبة  معايير  معايير  تطبيق  على  و�أكد 

قد  �لنقابة  كانت  و�لذي  �لعام  للقطاع  �لدولية 

حول  متخ�س�س  علمي  موؤتمر  بتنظيم  قامت 

�لعام  للقطاع  �لدولية  �لمحا�سبة  معايير  تطبيق 

و�لتي �سدر عنها تو�سية من معالي وزير �لمالية 

ت�سم  متخ�س�سة  لجنة  �أو  هيئة  ت�سكيل  حول 

ممثلين عن كل من وز�رة �لمالية ووز�رة �لعدل 

لبنان  في  �لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء  ونقابة 

ونقابة �لمحامين و�لبنك �لدولي، بال�سافة �لى 

�خ�سائيين دوليين في هذ� �لمجال، لو�سِع خطة 

�لأر�سية  تح�سيِر  �لى  �لهادفة  �لجر�ئية  �لعمل 

�لمنا�سبة لتطبيق معاييَر �لمحا�سبة �لدولية في 

�لمثال  �سبيل  على  ت�سمل،  و�لتي  �لعام،  �لقطاع 

�لقو�نين  م�ساريع  مقترحات  �إعد�د  �لح�سر،  ل 

�للزمة، وتحديد �لمو�رد و�لإلتز�مات �لمطلوبة 

و�سِع  مع  بتطبيقها  للبدء  �لمعايير  لتطبيق هذه 

و�لمقترحات  �لجر�ء�ت  لكافة  زمنية  مهل 

�لمدرجة �سمن خطة �لعمل هذه.

�لرقابة  �أهمية  على  مد�خلته  في  عبود  و�سدد 

�ل�سفافية  مبد�أ  �سياق  في  و�للحقة  �لم�سبقة 

تدقيق ح�سابات  �لمالية في  �لبيانات  �إعد�د  في 

طريق  عن  م�ستقلة  عليا  هيئة  قبل  من  �لدولة 

و�لم�ساءلة  للمحا�سبة  �لأعلى  �لمجل�س  �ن�ساء 

�سمن فعاليات �لموؤتمر �لدولي �لع�سرين لنقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان تحت عنو�ن: »جودة �لتقارير �لمالية في خدمة �لقت�ساد« عقدت 

.”IPSAS لجل�سة �لر�بعة تحت عنو�ن: »�أهمية تطبيق معايير �لمحا�سبة �لدولية للقطاع �لعام على �لنمو �لقت�سادي و�ل�سفافية في �لمحا�سبة �لعامة�

رئي�س  برئا�سة  يكون  قانون  م�سروع  بموجب 

مجل�س  رئي�س  من  كل  وع�سوية  �لجمهورية 

�لق�ساء �لأعلى ونقيب �لمحامين ونقيب خبر�ء 

�لمحا�سبة �لمجازين في لبنان وممثل عن مجل�س 

وياأتي  �لإقت�سادية.  �لهيئات  عن  وممثل  �لنو�ب 

�سمن  �لر�سيدة،  �لإد�رة  مبد�أ  �إطار  في  هذ� 

�أن تتم  مبد�أ ف�سل �ل�سلحيات، حيث ل يجوز 

�لدولة  و�لمر�قبة على ح�سابات  �لتدقيق  �عمال 

قبل  من  �لعامة  و�لإد�ر�ت  �لوز�ر�ت  و�أعمال 

ديو�ن �لمحا�سبة �لحالي �أو �أي هيئة رقابية تحت 

�سلطة مجل�س �لوزر�ء، وهي �ل�سلطة �لتنفيذية، 

��سر�فية  ل�سلطة  خا�سعة  تكون  �أن  يجب  بل 

�لأعلى  �لمجل�س  رئا�سة  تكون  وبالتالي  م�ستقلة 

حديث،  قانون  بموجب  و�لم�ساءلة،  للمحا�سبة 

�أد�ة  بمثابة  هي  �لجمهورية،  لرئا�سة  و�لمعطاة 

حماية  �أجل  من  �لجمهورية  لرئي�س  تنفيذية 

�سياق  وفي  �لموؤ�س�سات.  عمل  و�نتظام  �لد�ستور 

تاأ�سي�س  �أهمية  على  عبود  �لنقيب  �أكد  مت�سل، 

�لمقترح  و�لم�ساءلة  �لمحا�سبة  �لأعلى  �لمجل�س 

و�لمر�قبين  �لمر�جعين  �ختيار  يتم  �أن  على 

من  �لمذكور  للمجل�س  �لتابع  �لب�سري  و�لجهاز 

قبل هذ� �لمجل�س مبا�سرة و�سمن معايير و�أ�س�س 

�لقيد  خارج  �ختيارهم  يتم  حيث  �سفافة  علمية 

�لطائفي و�لتدخلت �ل�سيا�سية.
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�جلل�سة �لر�بعة: حممد يحي عبد �لكرمي، حممد غادر، �لن بيفاين، 

�لنقيب عبود، �لنائب كنعان

�جلل�سة �خلام�سة: بول �سكر �هلل، ر�ين �سادر، �لنقيب عبود، ندى معلوف
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�لقت�ساد  خدمة  في  دوره  لكل  �أن  �ساد�سًا:  

يدعون  �لدور  هذ�  تفعيل  �أجل  ومن  وتنميته 

�لمهنية  �لنقابات  بين  �لفعلية  �لم�ساركة  �إلى 

في  �لتكامل  لتحقيق  �لعام،  �لقطاع  وموؤ�س�سات 

�لت�سريع و�لتنظيم و�لأد�ء.

�إن معايير �لتدقيق �لجديدة و�لمعّدلة  �سابعًا:  

ت�ساعد  �لم�ستقل  �لمدقق  بتقرير  �لمتعلقة 

�لمدقق في تح�سين نطاق عمله و�أد�ئه و�إ�سد�ر 

�أكثر �سفافية وت�سلط �ل�سوء على �لأمور  تقارير 

�لموؤتمرون  و�سدد  �لمالية.  �لبيانات  في  �لهامة 

�لمدقق  بين  و�لتن�سيق  �لتو��سل  �إلز�مية  على 

م�ستخدمي  �إعطاء  �أجل  من  �لمن�ساأة  و�إد�رة 

�لبيانات �لمالية �لثقة �لكافية مع تطور �لمعايير 

�لمو�كبة للأحد�ث �لمالية �لعالمية.

�أهمية  على  �لموؤتمرون  �سدد  كما  ثامنًا: 

تطبيق �لمعايير �لدولية للتدقيق �لجديدة خا�سة 

�لعامة  �لمنفعة  ذ�ت  بالموؤ�س�سات  �لمتعلقة 

و�سركات  �لمالية  و�لموؤ�س�سات  )�لم�سارف 

و�لم�سد�قية  �ل�سفافية  من  لتزيد  �لتاأمين( 

�لمدقق وتقلل  �لمالية وتقرير  �لبيانات  لكل من 

�لمخاطر �لتي تهدد هذه �لموؤ�س�سات.

�لت�سريعات  تحديث  على  �لعمل  تا�سعًا: 

�لمتعلقة بقطاع �لتاأمين بما يتلءم مع �لتطور�ت 

�لدولية في مفاهيم �لملءة وكفاية ر�أ�س �لمال 

وتفعيل دورة لجنة �لرقابة على هيئات �ل�سمان.

و�لتنظيمات  �لقو�نين  وتفعيل  و�سع  عا�سرً�:  

وتحديد  �لفكرية،  �لملكية  حقوق  تعزز  �لتي 

قيمتها  وتحديد  للتطبيق  �لقابلة  �لعلمية  �لطرق 

�لبيانات  في  �لمادية  غير  �لموجود�ت  �سمن 

�لمالية. 

�إن �لم�ساركين في هذ� �لموؤتمر يتوجهون بال�سكر 

تمام  �لأ�ستاذ  �لوزر�ء  مجل�س  رئي�س  دولة  �إلى 

�سلم لرعايته �لموؤتمر وح�سوره ممثًل ب�سعادة 

مدير عام وز�رة �لعدل �لقا�سي مي�سم �لنويري 

و�لتي نخ�سها بال�سكر لدعمها �لمتو��سل.

وكذلك يتوجهون بال�سكر �إلى كل من: 

�لهيئات  ممثلي  و�ل�سعادة  �لمعالي  �أ�سحاب   •
و�لأمنية  و�لع�سكرية  و�لدبلوما�سية  �لر�سمية 

و�لنقابية و�لقت�سادية و�لجتماعية لح�سورهم 

وم�ساهمتهم في �إنجاح هذ� �لموؤتمر.

و�لمحا�سرين،  �لجل�سات  روؤ�ساء  و�إلى   •
وطرحو�  مد�خلت  قدمو�  �لذين  و�لزملء 

وثقافتهم  علمهم  و�سعة  لجهودهم  روؤياهم، 

�لدر��سات  بها  �أغنو�  وقد  وخبر�تهم، 

و�لأبحاث و�لمو��سيع �لتي تناولها �لموؤتمر.

خبر�ء  نقابة  �إلى  بال�سكر  نتوجه  �لختام  وفي 

ومجل�سًا  نقيبًا  لبنان  في  �لمجازين  �لمحا�سبة 

ومثابرتهم  لجهودهم  متكامل  عمل  وفريق 

هذ�  لإنجاح  وم�سمونًا  �سكًل  تنظيمهم  وح�سن 

�لموؤتمر.

خدمة  في  المالية  التقارير  جودة 
االقتصاد

زميل   600 يفوق  ما  �لموؤتمر  في  �سارك 

و�لمالية  �لمهنية  �لهيئات  روؤ�ساء  �إلى  بالإ�سافة 

 30 �لمحا�سرين  عدد  وبلغ  و�لإقت�سادية 

محا�سرً� من لبنان و�لخارج.

�أهمية  ومد�ولته  �لموؤتمر  �أبحاث  تناولت 

على  تاأثيرها  ومدى  وجودتها  �لمالية  �لتقارير 

�لتطمينات  و�إعطاء  �ل�ستثمار�ت،  تن�سيط 

دعامة  باعتبارها  و�لمتعاملين،  للم�ساهمين 

�أ�سا�سية في تطور �لقت�ساد ونموه.

�لوثيق بين جودة  �لأبحاث �لرتباط  تناولت  كما 

�لتقارير �لمالية وجودة �أعمال �لتدقيق �لتي ترتكز 

تحديثها  يتم  �لتي  �لدولية  �لمعايير  تطبيق  على 

وتطويرها ب�سكل د�ئم، وتتناول �ل�سيا�سات �لعامة 

�لتي  �لتحديات  مو�جهة  وطرق  و�لتنظيمية، 

و�لمالي،  �لقت�سادي  �لنمو  متطلبات  تفر�سها 

و�أ�ساليب �لحوكمة ومبادئ �ل�سفافية.

و�لقيا�س  �لمالية  �لأدو�ت  مو�سوع  ناق�س  كما 

وفقًا  �لمدقق  تقرير  وكذلك  و�لإف�ساح 

للإ�سد�ر�ت �لجديدة و�لمعدلة للمعايير �لدولية 

�لتنظيمي  و�لإطار  �لمالية  �لتقارير  وناق�س 

لقطاع �لتاأمين.

للمعايير  �لأ�سا�سية  �لمتطلبات  �لموؤتمر  وعر�س 

و�أهمية  �لعام  �لقطاع  في  للمحا�سبة  �لدولية 

�لقت�سادي  �لنمو  على  تاأثيرها  ومدى  تطبيقها 

و�رتباطها بمبد�أ �ل�سفافية في �لمالية �لعامة.

ولم تغب عن �لأبحاث في �لموؤتمر، �أهمية �عتماد 

للمن�ساآت  �لمالية  للتقارير  �لدولية  �لمعايير 

من  �لمن�ساآت  لهذه  لما  و�لمتو�سطة  �ل�سغيرة 

وتحريك عجلة  �لقدر�ت  تنمية  �أ�سا�سي في  دور 

�لقت�ساد.

وفي ختام أعمال المؤتمر صدرت 
التوصيات  المشاركين  عن 

التالية:

مرتبطة  �لمالية  �لتقارير  جودة  �إن  �أوًل : 

على  ترتكز  هذه  و�إن  �لتدقيق،  �أعمال  بجودة 

��ستقللية �لخبير ومهنيته �لعالية وتعتمد مو�كبة 

كما  وتطورها.  �لمهنية  للمعايير  وجدية  حديثة 

�أنها تر�عي مبد�أ �ل�ستقللية و�ل�سفافية و�ل�سك 

�لمهني.

�إلى  و�لمعنية  �لمهنية  �لهيئات  دعوة  ثانيًا : 

تعميم ون�سر �لمفاهيم �لحديثة للتقارير �لمالية 

في  �لتكامل  وتفعيل  �لتدقيق،  �أدو�ت  وتعزيز 

�لتدقيق لتحقيق �لرقابة �لنوعية �لفعالة و�سوًل 

�إلى جودة عالية في �لتقارير �لمالية.

في  �لمالية  �لتقارير  جودة  �أهمية  ثالثًا : 

�لقت�ساد  وخدمة  و�لمتعامل،  �لم�ستثمر  خدمة 

و�إقر�ر  �لحقوق  �سون  في  و�لم�ساهمة  �لوطني، 

�لعد�لة في �لتعامل و�لمحافظة على ��ستمر�رية 

�لقو�نين  تحديث  �إلى  ويدعون  كما  �لمن�ساأة. 

مع  يتلءم  بما  �لمحلية  و�لأنظمة  �للبنانية 

�لتقارير  �إعد�د  في  �لدولية  �لمعايير  متطلبات 

�لمالية.

�لت�سديد على �أهمية �لتقارير �لمالية  ر�بعًا: 

�لعام على �لقت�ساد �لوطني من خلل  للقطاع 

للقطاع  �لدولية  �لمحا�سبة  معايير  �عتماد 

نمو  �أن  ذ�ته  �لوقت  في  ويرون   ،IPSAS �لعام 

�لقطاع  في  �لأد�ء  جودة  على  يرتكز  �لقت�ساد 

�لعام و�عتماد مبد�أ �لم�ساءلة.

�لأعلى  �لمجل�س  �إن�ساء  على  ي�سددون  وهنا 

للمحا�سبة و�لم�ساءلة ليكون هو �ل�سلطة �لرقابية 

على كافة �أعمال �لوز�ر�ت و�لإد�ر�ت �لعامة على 

�أنو�عها و�لتاأكد من �متثالها لمتطلبات �لقو�نين 

�لمرعية �لإجر�ء على �أن يتكون هذ� �لمجل�س من 

رئي�س �لجمهورية رئي�ساً  وع�سوية كل من رئي�س 

مجل�س �لق�ساء �لأعلى ونقيب �لمحامين ونقيب 

خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان وممثل عن 

مجل�س �لنو�ب وممثل عن �لهيئات �لإقت�سادية.

�لمالية  وز�رة  مع  �لتو��سل  متابعة  خام�سًا: 

على و�سع خطة عمل لتطبيق معايير �لمحا�سبة 

من  فيه  لما   IPSAS �لعام  للقطاع  �لدولية 

�لمحا�سبة  مبد�أ  وتعميم  وطنية  م�سلحة 

و�لم�ساءلة.

البيان الختامي والتوصيات
برعاية دولة رئي�س مجل�س �لوزر�ء �لأ�ستاذ تمام �سلم

عقدت نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان، بالتعاون مع �لتحاد �لدولي للمحا�سبين، موؤتمرها �لدولي �لع�سرين، خلل يومي 25 و 26 ت�سرين 

�لثاني 2015 تحت عنو�ن:
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�لقت�ساد  خدمة  في  دوره  لكل  �أن  �ساد�سًا:  

يدعون  �لدور  هذ�  تفعيل  �أجل  ومن  وتنميته 

�لمهنية  �لنقابات  بين  �لفعلية  �لم�ساركة  �إلى 

في  �لتكامل  لتحقيق  �لعام،  �لقطاع  وموؤ�س�سات 

�لت�سريع و�لتنظيم و�لأد�ء.

�إن معايير �لتدقيق �لجديدة و�لمعّدلة  �سابعًا:  

ت�ساعد  �لم�ستقل  �لمدقق  بتقرير  �لمتعلقة 

�لمدقق في تح�سين نطاق عمله و�أد�ئه و�إ�سد�ر 

�أكثر �سفافية وت�سلط �ل�سوء على �لأمور  تقارير 

�لموؤتمرون  و�سدد  �لمالية.  �لبيانات  في  �لهامة 

�لمدقق  بين  و�لتن�سيق  �لتو��سل  �إلز�مية  على 

م�ستخدمي  �إعطاء  �أجل  من  �لمن�ساأة  و�إد�رة 

�لبيانات �لمالية �لثقة �لكافية مع تطور �لمعايير 

�لمو�كبة للأحد�ث �لمالية �لعالمية.

�أهمية  على  �لموؤتمرون  �سدد  كما  ثامنًا: 

تطبيق �لمعايير �لدولية للتدقيق �لجديدة خا�سة 

�لعامة  �لمنفعة  ذ�ت  بالموؤ�س�سات  �لمتعلقة 

و�سركات  �لمالية  و�لموؤ�س�سات  )�لم�سارف 

و�لم�سد�قية  �ل�سفافية  من  لتزيد  �لتاأمين( 

�لمدقق وتقلل  �لمالية وتقرير  �لبيانات  لكل من 

�لمخاطر �لتي تهدد هذه �لموؤ�س�سات.

�لت�سريعات  تحديث  على  �لعمل  تا�سعًا: 

�لمتعلقة بقطاع �لتاأمين بما يتلءم مع �لتطور�ت 

�لدولية في مفاهيم �لملءة وكفاية ر�أ�س �لمال 

وتفعيل دورة لجنة �لرقابة على هيئات �ل�سمان.

و�لتنظيمات  �لقو�نين  وتفعيل  و�سع  عا�سرً�:  

وتحديد  �لفكرية،  �لملكية  حقوق  تعزز  �لتي 

قيمتها  وتحديد  للتطبيق  �لقابلة  �لعلمية  �لطرق 

�لبيانات  في  �لمادية  غير  �لموجود�ت  �سمن 

�لمالية. 

�إن �لم�ساركين في هذ� �لموؤتمر يتوجهون بال�سكر 

تمام  �لأ�ستاذ  �لوزر�ء  مجل�س  رئي�س  دولة  �إلى 

�سلم لرعايته �لموؤتمر وح�سوره ممثًل ب�سعادة 

مدير عام وز�رة �لعدل �لقا�سي مي�سم �لنويري 

و�لتي نخ�سها بال�سكر لدعمها �لمتو��سل.

وكذلك يتوجهون بال�سكر �إلى كل من: 

�لهيئات  ممثلي  و�ل�سعادة  �لمعالي  �أ�سحاب   •
و�لأمنية  و�لع�سكرية  و�لدبلوما�سية  �لر�سمية 

و�لنقابية و�لقت�سادية و�لجتماعية لح�سورهم 

وم�ساهمتهم في �إنجاح هذ� �لموؤتمر.

و�لمحا�سرين،  �لجل�سات  روؤ�ساء  و�إلى   •
وطرحو�  مد�خلت  قدمو�  �لذين  و�لزملء 

وثقافتهم  علمهم  و�سعة  لجهودهم  روؤياهم، 

�لدر��سات  بها  �أغنو�  وقد  وخبر�تهم، 

و�لأبحاث و�لمو��سيع �لتي تناولها �لموؤتمر.

خبر�ء  نقابة  �إلى  بال�سكر  نتوجه  �لختام  وفي 

ومجل�سًا  نقيبًا  لبنان  في  �لمجازين  �لمحا�سبة 

ومثابرتهم  لجهودهم  متكامل  عمل  وفريق 

هذ�  لإنجاح  وم�سمونًا  �سكًل  تنظيمهم  وح�سن 

�لموؤتمر.

خدمة  في  المالية  التقارير  جودة 
االقتصاد

زميل   600 يفوق  ما  �لموؤتمر  في  �سارك 

و�لمالية  �لمهنية  �لهيئات  روؤ�ساء  �إلى  بالإ�سافة 

 30 �لمحا�سرين  عدد  وبلغ  و�لإقت�سادية 

محا�سرً� من لبنان و�لخارج.

�أهمية  ومد�ولته  �لموؤتمر  �أبحاث  تناولت 

على  تاأثيرها  ومدى  وجودتها  �لمالية  �لتقارير 

�لتطمينات  و�إعطاء  �ل�ستثمار�ت،  تن�سيط 

دعامة  باعتبارها  و�لمتعاملين،  للم�ساهمين 

�أ�سا�سية في تطور �لقت�ساد ونموه.

�لوثيق بين جودة  �لأبحاث �لرتباط  تناولت  كما 

�لتقارير �لمالية وجودة �أعمال �لتدقيق �لتي ترتكز 

تحديثها  يتم  �لتي  �لدولية  �لمعايير  تطبيق  على 

وتطويرها ب�سكل د�ئم، وتتناول �ل�سيا�سات �لعامة 

�لتي  �لتحديات  مو�جهة  وطرق  و�لتنظيمية، 

و�لمالي،  �لقت�سادي  �لنمو  متطلبات  تفر�سها 

و�أ�ساليب �لحوكمة ومبادئ �ل�سفافية.

و�لقيا�س  �لمالية  �لأدو�ت  مو�سوع  ناق�س  كما 

وفقًا  �لمدقق  تقرير  وكذلك  و�لإف�ساح 

للإ�سد�ر�ت �لجديدة و�لمعدلة للمعايير �لدولية 

�لتنظيمي  و�لإطار  �لمالية  �لتقارير  وناق�س 

لقطاع �لتاأمين.

للمعايير  �لأ�سا�سية  �لمتطلبات  �لموؤتمر  وعر�س 

و�أهمية  �لعام  �لقطاع  في  للمحا�سبة  �لدولية 

�لقت�سادي  �لنمو  على  تاأثيرها  ومدى  تطبيقها 

و�رتباطها بمبد�أ �ل�سفافية في �لمالية �لعامة.

ولم تغب عن �لأبحاث في �لموؤتمر، �أهمية �عتماد 

للمن�ساآت  �لمالية  للتقارير  �لدولية  �لمعايير 

من  �لمن�ساآت  لهذه  لما  و�لمتو�سطة  �ل�سغيرة 

وتحريك عجلة  �لقدر�ت  تنمية  �أ�سا�سي في  دور 

�لقت�ساد.

وفي ختام أعمال المؤتمر صدرت 
التوصيات  المشاركين  عن 

التالية:

مرتبطة  �لمالية  �لتقارير  جودة  �إن  �أوًل : 

على  ترتكز  هذه  و�إن  �لتدقيق،  �أعمال  بجودة 

��ستقللية �لخبير ومهنيته �لعالية وتعتمد مو�كبة 

كما  وتطورها.  �لمهنية  للمعايير  وجدية  حديثة 

�أنها تر�عي مبد�أ �ل�ستقللية و�ل�سفافية و�ل�سك 

�لمهني.

�إلى  و�لمعنية  �لمهنية  �لهيئات  دعوة  ثانيًا : 

تعميم ون�سر �لمفاهيم �لحديثة للتقارير �لمالية 

في  �لتكامل  وتفعيل  �لتدقيق،  �أدو�ت  وتعزيز 

�لتدقيق لتحقيق �لرقابة �لنوعية �لفعالة و�سوًل 

�إلى جودة عالية في �لتقارير �لمالية.

في  �لمالية  �لتقارير  جودة  �أهمية  ثالثًا : 

�لقت�ساد  وخدمة  و�لمتعامل،  �لم�ستثمر  خدمة 

و�إقر�ر  �لحقوق  �سون  في  و�لم�ساهمة  �لوطني، 

�لعد�لة في �لتعامل و�لمحافظة على ��ستمر�رية 

�لقو�نين  تحديث  �إلى  ويدعون  كما  �لمن�ساأة. 

مع  يتلءم  بما  �لمحلية  و�لأنظمة  �للبنانية 

�لتقارير  �إعد�د  في  �لدولية  �لمعايير  متطلبات 

�لمالية.

�لت�سديد على �أهمية �لتقارير �لمالية  ر�بعًا: 

�لعام على �لقت�ساد �لوطني من خلل  للقطاع 

للقطاع  �لدولية  �لمحا�سبة  معايير  �عتماد 

نمو  �أن  ذ�ته  �لوقت  في  ويرون   ،IPSAS �لعام 

�لقطاع  في  �لأد�ء  جودة  على  يرتكز  �لقت�ساد 

�لعام و�عتماد مبد�أ �لم�ساءلة.

�لأعلى  �لمجل�س  �إن�ساء  على  ي�سددون  وهنا 

للمحا�سبة و�لم�ساءلة ليكون هو �ل�سلطة �لرقابية 

على كافة �أعمال �لوز�ر�ت و�لإد�ر�ت �لعامة على 

�أنو�عها و�لتاأكد من �متثالها لمتطلبات �لقو�نين 

�لمرعية �لإجر�ء على �أن يتكون هذ� �لمجل�س من 

رئي�س �لجمهورية رئي�ساً  وع�سوية كل من رئي�س 

مجل�س �لق�ساء �لأعلى ونقيب �لمحامين ونقيب 

خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان وممثل عن 

مجل�س �لنو�ب وممثل عن �لهيئات �لإقت�سادية.

�لمالية  وز�رة  مع  �لتو��سل  متابعة  خام�سًا: 

على و�سع خطة عمل لتطبيق معايير �لمحا�سبة 

من  فيه  لما   IPSAS �لعام  للقطاع  �لدولية 

�لمحا�سبة  مبد�أ  وتعميم  وطنية  م�سلحة 

و�لم�ساءلة.

البيان الختامي والتوصيات
برعاية دولة رئي�س مجل�س �لوزر�ء �لأ�ستاذ تمام �سلم

عقدت نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان، بالتعاون مع �لتحاد �لدولي للمحا�سبين، موؤتمرها �لدولي �لع�سرين، خلل يومي 25 و 26 ت�سرين 

�لثاني 2015 تحت عنو�ن:
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Opening remarks
Amir Ghandar 
Senior Policy Advisor, International Federation 
of Accountants )IFAC(*:

Firstly thank you for your 

enormous hospitality, the 

LACPA staff have really done a 

wonderful job. It’s a great honor 

to be here, personally, and on 

behalf of IFAC. 

LACPA has been an important 

member, a treasured member, 

of IFAC and the international 

accounting profession for many 

years, not just for the effective 

work and vision being brought 

into the Lebanese profession, but 

also as a strong connection with 

the whole region.

The topic for the Congress 

- financial reporting serving 

the economy - could not be 

more relevant globally, and the 

excellent lineup of speakers is 

on par with major accounting 

conferences all around the world.

Economically, in so many ways, 

we are heading into uncharted 

waters. This includes the extent 

of globalization, the impact of 

technology, which is transforming 

business and our lives in so many 

ways. And also the challenges 

of getting investment ,trade, and 

growth back on course following 

the global financial crisis.

At IFAC, we’ve recently undertaken 

a study on the global accounting 

profession, and its contribution to 

the global economy.

To put it simply, the profession 

is absolutely central to 

prosperity in that global 

economy. Where the IFAC has 

member organizations in over 

130 countries and jurisdictions, 

together representing around 2.8 

million accountants worldwide. 

In gross value added terms, the 

accounting profession brings to 

the table $575 billion each year - 

that’s approximately equivalent to 

the 27th largest country by GDP.

The wider economic benefits of 

course are far greater, and this 

is well illustrated in a strong 

correlation found between the 

number of accountants in the 

workforce, and higher standards of 

living measured by GDP per capita 

and human development Index.

Quality financial reporting is at 

the center of that picture. In an 

environment where decision 

making is challenging at best 

for businesses and governments 

all around the world, financial 

reporting enables a view into 

increasingly intangible business 

and organizational models, and 

insights that help guide in an 

uncertain future. 

The challenging context tests 

the profession, and these are 

challenges the profession takes 

on with vigor. 

It is fantastic that LACPA is 

convening this very relevant event 

and the Lebanese accountants 

should be proud of their 

profession, and the excellence 

and vision being demonstrated by 

the LACPA.

Congratulations on the positive 

steps being taken toward 

adoption and implementation 

of international standards in 

many areas, and recent work 

on the development of a quality 

assurance program, and in public 

sector accounting.

I wish you a successful, 

informative, and enriching 

Congress. 

* IFAC speech during the LACPA 20th Congress. November 2015.

CP WORLD LEVANT S.A.L.(HOLDING) 

 31/12/2014الميزانية العمومية 

  الخصوم  األصولل

 الرأسمالل 30.000.000 اجازة تجارية 301.500.000

 النتائج المدورة 203.663.095 ذمم مشاركة 27.300.000

 ذمم ضريبة الدخلل 1.800.000 ذمم مختلفة 150.750.000

 ذمم مختلفة      96.264.427 مسبقا  ذمم مصاريف محتسبة 75.375.000

 ذمم أطراف مقربة 223.425.000 البنوك                 227.522

555.152.522  555.152.522  

    

 مفوضي المراقبة أعضاء مجلس االدارة

-  الريس ومشاركوه - منى عبد السالم بو عزه بوارشي 

-    فؤاد نصري بوارشي 

-    عبير فؤاد بوارشي 

-    جواد فؤاد بوارشي 

-    هبة فؤاد بوارشي 

-    شركة الجزائري هولدينغ ش.م.لل. 

 
 
 
 

 شركة تريبتيك ش.م.لل

 31/12/2014 الموقوفة بتاريخ الميزانية العمومية

 2014سنة  المطلوبات ( لل. لل) 2014سنة  الموجودات ( لل. لل)

                                 رأس المــــالل                              30,000,000 الموجودات الثابتة (بعد االستهالك)                                     96,779,010

 االحتياطي القانوني                                                       10,000,000  المخزون   1,669,840,689

                                      النتائج المدورة                       3,669,308,969 الموجودات المتداولة                              240,332,149

 حسابات المساهمين الدائنة/ تمويلل 504,171,556 النقد في الصندوق ولدى البنوك                                          2,481,853,001

 احتياطي تعويض نهاية الخدمة 4,521,415  

 المطلوبات المتداولة                                                      270,802,909  

                                                     مجموع المطلوبات  4،448،804،849 مجموع الموجودات                                                       4،448،804،849

    

 مفوض المراقبة األساسي:              ارة:مجلس االد

- - الرئيس: السيدة منات شعيا     JPAضاهر وشركاه للتدقيق /  

 مفوض المراقبة االضافي:             األعضاء: 

-  األستاذ شربلل انطانيوس طوق.   - السيدة كارولل شعيا 

-     السيد فادي شعيا 
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