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 كلمة النقيب االستاذ ايلي عبود

 حول تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العامالمؤتمر العلمي المتخصص 

 
 ثر رة   نحر    وانرففاع   بجررأة   العالم   قاد   رة  الني   االفكار   من   واسع   عاع  ش   إنطلق   ،جبران   خليل   جبران   أرض   ،من هذه االرض   ،نامن ه  

 بجفيرة  األ ها، اال وهي حررو   وثقافات   الشع ب   إطاراً براقاً لحضارات   لتصبح   الجهل   وم اجهة   والت اصل   التجفد   بع امل   مشح نة  

 .رض  الى أقاصي األ من لبنان   التي ابحرت  

 مهنيرة   ثر رة   نحر    المحاسربة   خبررا    نقابرة   كران اصررار   ،ا لبنران  بهر مرر  التري ي الصرعبة   الظررو   و االقتصرادية   التحرفيات   وفي ظرل  

وزمالئري  العم ميرة   نرا الجمعيرة  بعرفما أعطت   ،عرا    منرذ   والتي بفأت   ال طن   على مساحات   المهني   والتط ر   التجفد   بع امل   مشح نة  

 حر     الرفولي   مرع البنر    وبالتعراون   الماليرة   مرع وزارة   المتخصر    العلمري   هرذا المرمتمر   ولرم تنتهري بتنظريم  ثقتهرا  المجلس   أعضا   

 الع لمرة   عصرر   وفري ظرل   البشررية   في تاريخ   مضيئة   هي محطة   االبجفية   أن   وحيث  . لعا   ا للقطاع   الفولية   المحاسبة   معايير   تطبيق  

، العرا    للقطاع   المالية   البيانات   في إعفاد   م حفة   عالمية   أبجفية   من حرو    ه  وما تتطلب   والمالية   االقتصادية   ها من الناحيتين  وتأثيرات  

 لبيانرات  ا فري اعرفاد   المعتمرفة   IFRS الماليرة   للتقرارير   الفوليرة   المعايير   بتطبيق   في المنطقة   من الرواد   كنا وال زلنا في لبنان   وحيث  

 كريمررة   رعايررة  وب ،الخطرر ة االولررى تخطرر    أن فرري لبنرران   المجررازين   المحاسرربة   خبرررا   لنقابررة   كرران ال بررف   ،الخاصررة   للمنشرر ت   الماليررة  

 للقطراع   الفوليرة   المحاسربة   معرايير   تطبيرق  " حر     متخص    علمي   ممتمر   لتنظيم   ،المالية   معالي وزير   من قبل   واحتضان   وتشجيع  

( 150 ما يقارب   منه   ويستفيف   أيا     لثالثة   ه  فعاليت   ، تمتف  IPSAS" العا     والقطراع   يرة  المال من م ظفي وزارة   مشارك   )مئة  وخمسين 

 فري القطراع   الفوليرة   لمحاسبة  ا معايير   مجلس   من قبل   متخصصين   ومحاضرين   تفريب   م اد   اعتماد   يتم   حيث   النقابة   وأعضا    العا   

 .IFAC الفولي للمحاسبين   لالتحاد   التابع   IPSAS Board العا   

 وهر  فري االسرا     IFAC الرفولي للمحاسربين   االتحراد   ها فري عضر ية  التزامات  ضمن يأتي  هذه المعايير   في تطبيق   النقابة   دور  إن 

 الشررفافية   مبرراد    بمررا يعررزز   هررذه المعررايير   بتطبيررق   علررى البررف    والتشررريعية   التنفيذيررة   السررلطتين   لحررث   ،نا ال طنيررة  مسررموليت   ضررمن  

 القيمرة   تحفيرف  فري  وبمرا يسراعف   ،مبرفأ االسرتحقا    علرى اسرا    المجمعرة   يرة  الحك م المالية   والبيانات   الم ازنات   في اعفاد   والمقارنة  

  العرا    المرا    وانفرا    ادارة   فري الشرفافية   مبرفأ   بمرا يعرزز   واضرحة   علميرة   وق اعرف   أسرس   اعتمراد   عن طريق   وذل    العا    للفين   الفعلية  

 .العامة   بالمالية   ه  ثقت  و العا    الرأي   مشاركة   تعزيز   ،وبالتالي ،والمسائلة   مبفأ المحاسبة  و

 :التالية   المقترحات   تتضمن   واضحة   طريق   بخارطة   النقابة   تتقف    ،في لبنان   هذه المعايير   تطبيق   ونظراً ألهمية   ،بناً  على ما تقف   

المعتمرفة  مرن  هرذه المعرايير   لتطبيرق   المطل برة   االصرالحات   كافرة   تتضرمن   واضرحة   عمرل  مرع خطرة   مترافقة   لة  امش ية  رؤ وضع   -1

IPSAS ،  بهذا المشروع   المعنية   والمهنية   الحك مية   الجهات   الى تحفيف   باالضافة. 

 المحاسرربة   خبرررا    ونقابررة   العررف    ووزارة   الماليررة   مررن وزارة   كررل   عررن ن  ممثلرري تضررم   متخصصررة   وطنيررة   أو لجنررة   هيئررة   تشرركيل   -2

 خطرة   ل ضع   ،الفولي عن البن    وممثلين   لبنان   خارج   من في هذا المجا    الى تقنيين   باالضافة   المحامين   ونقابة   في لبنان   المجازين  



                                          

2 
 

 ،ال الحصرر   المثرا    علرى سربيل   ،والتي تشمل   ،العا    في القطاع   الفولية   المحاسبة   معايير   لتطبيق   الى التحضير   تهف    رسمية   عمل  

 هرذه المعرايير   وترجمة   ،والتشريعية   التنفيذية   ها الى السلطتين  ورفع   هذه المعايير   لتطبيق   الالزمة   الق انين   مشاريع   مقترحات   إعفاد  

 والمقترحرات   االجررا ات   لكافرة   زمنيرة   مهرل   هرا مرع وضرع  بتطبيق   للبرف    الالزمة   ية  لوالما البشرية   الم ارد   وتحفيف   العربية   الى اللغة  

 هذه . العمل   ضمن خطة   المفرجة  

 بتطبيقها.    للبف الالزمة   المعل ماتية   والبرامج   والتجهيزات   المهنية   البشرية   الم ارد   على تأمين   العمل   -3

 .والتنفيذية   التشريعية   من قبل السلطتين   (IPSAS) معايير  هذه ال بتطبيق   السياسي   االلتزا    -4

وهري  هرا، وبصرفتي النقابيرة  ومبادئ   بالفيم قراطيرة   يرممن   ،هاويتنشق   الحرية   بصفتي م اطناً يعشق   هذه المناسبة   أغتنم   ،أن أختم   قبل  

، بيننرا  الم جر دين   النيابيرة   الكترل   الرى ممثلري رؤسرا    وبالتحفيرف   ،االمرة   الرى نر اب   ات جه   ،ال طنية   الحياة   عصب    الرى تحمرل  الير   

 مجفداً. أما  التشريع   الن اب   مجلس   اب اب   في فتح   حقهم في االسراع   لممارسة   والشعب   وال طن   اما  للا   هم التاريخية  مسموليت  

الرى     والتري تهرف   واالرهراب   االمر ا    تبيري    مكافحرة   في مجرا    لبنان   منظ مة   بتفعيل   المتعلقة   االربع   الق انين   مشاريع   ن إقرار  إ

 يرتم   سر     ،المقبرل   االو    تشررين   هرا قبرل شرهر  عرف  إقرار   في حا   . فوطنية   ه  ضرورة   والمالي   المصرفي   القطاع   سالمة   تعزيز  

،  واالرهراب   االمر ا    تبيري    مكافحرة   فري مجرا    غيرر المتعاونرة   الفو    على الئحة   ،غافي المالي   العمل   لبنان من قبل لجنة   ادراج  

مليررار دوالر أميركرري هرر   1,4 مررن البنرر  الررفولي بمررا يقررارب   والهبررات   الميسرررة   بررالقروض   المتعلقررة   القرر انين   مشرراريع   اقرررار   وإن  

عرن  المنبثقرة   الفرعيرة   اللجنرة   مرن خرال    ه  بمناقشت   بفعالية   النقابة   تشارك   والذي ،عصري   تجارة   قان ن   ، وان اقرار  وطنية   ضرورة  

 بره النقابرة   الذي سرتتقف    ،الحالي المهنة   مزاولة   قان ن   لتعفيل   القان ن   مشروع   ، وان اقرار  وطنية   ه  ضرورة   والعف    االدارة   لجنة  

 وطنيرة   هر  ضررورة   العالميرة   المهنيرة   مع المتطلبرات   يتالئم   عصري   قان ن  وه  مشروع    ،الن اب   الحالي الى مجلس   الشهر   بنهاية  

 أيضاً،

 بمرا يعكرس   النيابيرة   لالنتخابرات   عصرري   قان ن   أيضاً، ولن ننسى اقرار   وطنية   ه  ضرورة   2015العا   م ازنة   قان ن   ن اقرار  إو

 هر  ضررورة  و ،الفيمقراطية   الحياة   بما يعزز   اللبناني   المجتمع   شرائح   لكافة   الفاعلة   والمشاركة   الن اب   في مجلس   الصحيح   التمثيل  

 مرن دون   علرى جمه ريرة   كرل الخطرر   ،فرالخطر   للربالد   رئريس   انتخراب   ضررورة   ،ال طنيرة   االول يرات   ، وتبقرى اول يرة  ملحرة   وطنية  

 رئيسها وحامي دست رها.

Before closing just a few words that can’t express our appreciation and gratitude to Mr. Pierre 

Messali from World Bank Group and to Mr. Hisham Wally and his team in Lebanon for their 

continued support to LACPA activities and specifically for making this event happen, as well as 

to Mr. Mariano D’Amore and his team from IPSAS Board, assuring you gentlemen that LACPA 

will make all the necessary efforts to push the Lebanese government to apply IPSAS hopefully in 

the coming near future, as we believe it is a national interest.  
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علري حسرن خليرل  االسرتاذ   الماليرة   الرى معرالي وزيرر   الشركر   جزيرل   تقرفيم   ،النقابرة   مجلس   أعضا    بإسمي وبإسم   أكرر   ،وفي الختا   

 كررل   رغرم   الماليرة   وزارة   عمرل   لتطرر ير   ولرة  المبذ وجهر ده    االصرالحية   هت رروالرذي يرأتي ضرمن رؤي لهرذا المررمتمر   ه الكريمرة  لرعايت ر

 ،وطنيرة   مرن مصرلحة   لمرا فيره   ،أو غيرها الفولة   حسابات   بتفقيق   أكان   بتصرفكم   النقابة   إمكانيات   كافة   واضعين   ،الصعبة   الظرو   

، أتمنرى والنقابرة   برين الر زارة   مشرتركة   ومشراريع   مهنية   علمية   ومحطات   متخصصة   علمية   في ممتمرات   القريب   اللقا    وعلى أمل  

 وال طنية. نا المهنية  مسموليت   وه  ممارسة   فهففنا واحف   ،والنجاح   الت فيق   في هذا الممتمر   للمشاركين  

 !وعاش لبنان، ال طن على مساحات   رائفة   مهنية   نقابة   ،في لبنان المجازين   المحاسبة   خبرا    نقابة   عشتم وعاشت  

 

عبّودايلي   

نخبراء المحاسبة المجازين في لبناب ينق  


