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 أمين عام المؤتمر األستاذ سليم عبد الباقيكلمة 
 

 ستاذ تمام سالم المحترمدولة رئيس مجلس الوزراء األأ حضرة راعي المؤتمر 
 والمعاليأصحاب السعادة 

 المحلية والدولية  الرسمية الهيئات والسادة ممثل
 سيداتي سادتي

،ّهيئاتّالرقابةّمهنة،ّالهيئاتّالناظمةال،ّمنّأبناءّوالمسؤولينمنّرجالّالدولةّزّالُمَميّ نيّأنّأقفّأمامّهذاّالحضورّفُُّيشرّ 
ّةّالمجازينّفيليّالعشرينّلنقابةّخبراءّالمحاسبوَّبًاّبكمّفيّالمؤتمرّالدُّحّ رَّمُّستثمرينّورجالّاألعمال،ّعين،ّالمُّشرّ والمُّ

ّّ:نوانبعلبنانّ
 قتصاداإلالتقارير المالية في خدمة  َجْوَدة

Quality Financial Reporting Serving the Economy 

علىّالقراراتّّالتيّتؤثرّوةّأعمالّالتدقيقّدَّوّ علىّدورّالتقاريرّالماليةّوجَّالضوءّّسليطلىّتإيهدفّهذاّالمؤتمرّ
ّ.ورّاالقتصادطّ موّوتَّوبالتاليّعلىّنُّعمالّستثماريةّفيّقطاعّاألاإل

 

تصاالتّوماتّواإلورّتكنولوجياّالمعل،ّوتطّ وعقودّالتجارةّاألدواتّالماليةّّواألسواقّوَتَنوُّعّط ورّاألعمالّمعّتَّ
ثمرينّوصن اعّالقرارّكمستخدمينّللبياناتّستمُّال،ّزادتّحاجةّستثماريإلاّتخاذّالقراررعةّإوسُّووكاالتّالتصنيفّ

يضاحاتّواليةّالىّنوعيةّبياناتّالم َدةعاليةّالّا  دارتهاالمنشآتّالتيّتول تّهذهّاالستثماراتّحاسبةّمُّعنَّّجو  ّوالىّ،وا 
َدة ستخدمينّفيّالحصولّعلىّمعلوماتّصحيحةّحاجةّهؤالءّالمُّّلبيتالتيّحولهاّيّالحساباتّدققّ تقاريرّمَُّّجو 

َدةالحتّوأصبَّ،ّقتصاديةاإلتخاذّالقراراتّدّعليهاّفيّإُيعتمَّّوجوهريةّموثوقة قةّزيدّمنّثّ َتّّققّ دَّالمُّّفيّتقاريرَّجو 
ّ.اإلدارةالصادرةّعنّلبياناتّالماليةّاصداقيةّمّ وُتعززّرّستثمّ المُّ

 

ّأبناءّالمهنةونحنّ،ّقابةّضمنّبيئةّاألعمالظامّالرَّأحدّالعناصرّاألساسيةّفيّنّ ّوالحساباتّهّدققّ إنّتقريرّمُّ
َدةلّمسؤوليةّمّ نتحَّ ّهودّكافةّرّجُّافُّرّعلىّمستوىّالنوعيةّ،ّفالمطلوبّتضَّؤثّ ليسّالوحيدّالمُّّهلكنّ ،ّاّالتقريرهذَّجو 

 ّالقواعدّواألنظمةّوتمتينراجعةّمُّلعينّرّ شّ والمُّرينّستثمّ ن اعّالقرارّوهيئاتّالرقابةّوالمُّميّالمهنةّوصُّظّ نَّالهيئاتّمنّمُّ
بينّهذهّالهيئاتّهوّالعاملّالذيّلّوالتكامُّالتنسيقّّسنَّحُّّنّ ،ّواّ ههّوصالحيتّ مسؤوليتّ ّمنَّضّ ّكلُّّوالموادّالقانونيةّ

َدةفعّالساهمّفيّتحقيقّورَّيُّ ّ.َجو 
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 من: كل   لجهةل مع بيئة األعمال َجْوَدة في إطارِها المأتكامِ ال نا ننظر الىإن
 ّعداد  هل؛ؤَّالبشريّالمُّّالجهازمناهجّالتعليمّالجامعيّوا 

 ّ؛القةّبمهنتيّالمحاسبةّوالتدقيقذاتّالعّ والتعاميمّالقوانين 

 األنظمةّالمحاسبيةّوالضريبية؛ 

 َّ؛ةّالشركاتّوقانونّالتجارةمَّكَّوّ ح 

 ؛والبرامجّأنظمةّالمعلوماتية 

  ّّحاسبة،هنتيّالتدقيقّوّالمُّنّاألعمال،ّومّ هَّأعرافّوأخالقياتّممارسةّم
 

َدةديناّجميعًاّمصلحةّمشتركةّفيّتعزيزّاللَّ لمالية،ّوالّيجبّأنّننتظرّحدوثّأزمةّماليةّجديدةّكماّفيّالتقاريرّاَّجو 
َدةالوُنقي مّأهميةّّناقشلكيّنُّ،ّهازلناّنعانيّتداعياتّ ّالتيّماّ،حدثّسابقاًّ بلّيجبّ،ّوالمجتمعقتصادّإلافيّخدمةَّّجو 

ّفيّإطارّمسؤوليتّ الجهودّكُّّقّ نسّ ونُّّرفعليناّأنّنتصّ  ّه.لٍّ
 

ّ(600)ّماّيقاربُيشاركّفيه26ّ/11/2015ّّو25ّّاألربعاءّوالخميسّّدارّيوميّ دّعلىّمنعقّ ناّالذيّيَّرَّمَّمؤتَّّإنّ 
ّعربيةمحليةّّوهيئاتّمهنيةّناّّونقابتّ ّرًاّمنمحاضّ ّ(30)رّفيهّوُيحاضّ ،ّوليالعالمّالعربيّوالدُّكّمنّلبنانّّوشارّ مُّ

لّوذلكّانسجامًاّمعّويستضيفّألولّمرةّعددّمنّطالبّالجامعاتّالمتفوقينّمنّكلي اتّإدارةّاألعماّ،ودولية
الىّحفلّّإضافةًّّيتضمنّ مسؤوليتناّاالجتماعيةّوتكاماًلّماّبينّالمنهجيةّاألكاديميةّللجامعاتّومزاولةّالمهنة،ّّو

ّتناول:تمسّجلساتّ(ّخ5َّواكبّعلىّ)االفتتاحّوالمعرضّالمُّ
 

 ؛IFRS( 9( و)7ية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية )األدوات المال   الجلسة األولى:

 ة للمعايير الدولية للتدقيق.ل  عد  الخارجي وفقاً لإلصدارات الجديدة والم   ر تقرير المدقق  و  ط  ت   الجلسة الثانية:

 ،IFRS( 4طاع التأمين )التنظيمي لق   واإلطارالتقارير المالية  الجلسة الثالثة :

قتصادي والشفافية اإلعلى النمو  IPSASلعام ولية للقطاع اأهمية تطبيق معايير المحاسبة الد   الجلسة الرابعة:

 العامة. الماليةفي 

ي كفاءة ف    SMEsطةتوس  الصغيرة والم   للمنشآتولية للتقارير المالية أثر المعايير الد   الجلسة الخامسة:

ةو ْود   . التقارير المالية ج 

ّ
ّيليهاّالتوصياتّواختتامّالمؤتمر.
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َدةساهمّفيّتعزيزّمفاهيمّرّوتوصياتّعمليةّتُّرّعنّهذاّالمؤتمرّأفكاصدُّنعملّألنّيَّ َدةالبياناتّالمالية،ّّوَّجو  َّجو 
َدةالةّمَّهاّومدىُّمالءَّحولَّّتقاريرّالمدققَّ ّمنّالقواعدّوالمفاهيمّالمهنية.بيئةّاألعمالّضّ ّوَّجو 

ّ
ًاّتمنيّ مُّّالتوفيقّّوسائاًلّاهللالمهنةّالىّأعلىّالمستوياتّمزاولةّأنّأشكرّحضوركمّوجهودكمّلنرتقيّبنيّختامًاُّيسعدُّ

ّ.اّالنجاحناّهذرّ مَّلمؤتَّ
     .ان،ّعاشّلبنبراءّالمحاسبةّالمجازينّفيّلبنانتمّ،ّعاشتّنقابةّخعشّ 

 


