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مؤتمرها  بالتعاون مع البنك الدولً عقدت نقابة خبراء المحاسبة المجازٌن فً لبنان

فً  6102تشرٌن الثانً/ نوفمبر  62و  62العلمً الدولً التاسع عشر خالل ٌومً 

 بٌروت تحت عنوان :

 "تأثير التكامل في التدقيق على األعمال"

ممثالً بمعالً وزٌر المال االستاذ برعاٌة دولة رئٌس مجلس الوزراء االستاذ تمام سالم 

 علً حسن خلٌل.

 بحوثاً علمٌة وعرضاً لتجارب وممارسات العدٌد من المؤتمرجلسات  تضمنت و

الدول العربٌة واألجنبٌة جرت مناقشتها فً ستة و لبنان الهٌئات المهنٌة والرقابٌة فً

:محاور  

التدقٌق من النواحً مفهوم التكامل فً  تتناول حلقة بحث مفتوحة المحور األول:

لتكامل فً أعمال با مفهوم الهٌئات الرقابٌة وذات الصلةة والمالٌة والمحاسبٌة ،والقانونٌ

وجهات نظرهم. واالطالع على آرائهم و التدقٌق  

لمعاٌٌر فً تكامل التدقٌق، ومدى تأثٌر األنظمة والقوانٌن واالمحور الثانً: تناول 

أعمال التدقٌق الدولٌة وتأثٌرها على  طور المعاٌٌرلتمواكبة نصوص وتطبٌقات القوانٌن 

 والرقابة.

 Supervisory)  التكامل فً التدقٌق من وجهة الهٌئات المشرفةالمحور الثالث: تناول 

(bodies ًحٌث تناول البحث عرضاً لتجربة لبنان وبعض الدول العربٌة واألجنبٌة ف ،

 المشرفة.مفهوم التكامل فً التدقٌق لدى الهٌئات 

 Regulatory)التكامل فً التدقٌق من وجهة الهٌئات الناظمةالمحور الرابع: تناول 

(bodies ًحٌث تناول البحث عرضاً لتجربة لبنان وبعض الدول العربٌة واألجنبٌة ف ،

 مفهوم التكامل فً التدقٌق لدى الهٌئات الناظمة.

ج مراجعة النظٌر، حٌث تناول برنامج الرقابة النوعٌة وبرنامتناول المحور الخامس: 

البحث عرضاً لتجربة لبنان والعدٌد من الدول العربٌة واألجنبٌة فً برنامج الرقابة 

 النوعٌة وبرنامج مراجعة النظٌر.

مة فً بٌئة القطاع العام والقطاع الخاص، حٌث تناول الحوكالمحور السادس: تناول 

فً لمحاسبة فً رسم هٌكلٌة الحوكمة  البحث عرضاً للدور التنظٌمً الذي ٌلعبه دٌوان ا
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القطاع العام، كما تناول البحث عرضاً لتجارب المؤسسات الخاصة التً بدأت بتطبٌق 

 الحوكمة فً القطاع الخاص محلٌاً ودولٌاً وتأثٌر ذلك على تطور األعمال.

إن المشاركٌن فً المؤتمر العلمً الدولً التاسع عشر ٌتوجهون بالشكر واالحترام الى 

دولة رئٌس الحكومة اللبنانٌة األستاذ تمام سالم لرعاٌته المؤتمر وحضوره ممثالً 

بمعالً وزٌر المالٌة األستاذ علً حسن خلٌل الذي نحٌٌه ونشكره على دعمه 

 وتوجٌهاته.

 وٌتوجهون بالشكر الى اصحاب المعالً والسعادة وجمٌع الهٌئات الرسمٌة والدبلوماسٌة

رهم ومساهمتٌهم على حضو قابٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والن والعسكرٌة واالمنٌة

هذا المؤتمر.فً انجاح   

وٌتقدمون بالتحٌة والتقدٌر الى نقابة خبراء المحاسبة المجازٌن فً لبنان نقٌباً واعضاء 

وأمانة عامة ولجنة تنظٌمٌة، على كل ما بذلوه من جهود وحسن وأمانة مؤتمر مجلس 

ود المشاركة من مختلف البلدان والهٌئات المهنٌة والمنظمات تنظٌم واستقبال ممٌز للوف

 الرسمٌة والجمعٌات العلمٌة.

 كما ٌتوجهون بالشكر والتقدٌر الى كل من دعم هذا المؤتمر وساهم فً انجاحه.

واصحاب ان المؤتمرٌن ٌتوجهون بالشكر الى رؤساء الجلسات والمحاضرٌن 

وثقافة واسعة، اغنت المواضٌع والدراسات المداخالت لما قدموه من علم وخبرة 

.واالبحاث  

وبعد المداوالت ٌصدرون التوصٌات التالٌة:   

التأكٌد على ان التدقٌق علم له مبادئه واسالٌبه واجراءاته وقواعده ومعاٌٌره،  -أوالً 

 ٌتكامل مع القوانٌن واألنظمة، وٌهدف الى تعزٌز الثقة باألعمال.

 راءات التدقٌق تستوجب مواكبة جدٌة وحثٌثة للمعاٌٌر المهنٌةان الشمولٌة فً اج -ثانٌاً 

وذلك: ورفع مستوى الوعً فً مجال التقارٌر المالٌة،  

 بإنشاء الهٌئات الناظمة وتفعٌل دورها، وفتح قنوات الحوار الدائم معها.  -0

 .نصاً وممارسة وتكرٌس مبدأ الحصانة المهنٌة التامة  بتعزٌز االستقاللٌة -6

فً تحدٌث وتطوٌر القوانٌن واالنظمة المحلٌة بما ٌتوافق  فعلٌةبالمشاركة ال -3

 .للمحاسبة والتدقٌق ومتطلبات المعاٌٌر المهنٌة الدولٌة
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والتأهٌل المستمر من تحسٌن ادوات التدقٌق بتعزٌز قدرات الهٌئات المهنٌة و -2

 .)مراقبة الجودة( الرقابة النوعٌةوتفعٌل أجل تحسٌن االداء 

الهٌئات االقتصادٌة واالجتماعٌة حول أهداف التدقٌق بنشر الوعً لدى  -5

 وفوائده.

والمؤسسات  تطوٌر اسالٌب التعلٌم فً الجامعات بتعزٌز الثقافة المحاسبٌة و  -2

 وتعزٌز دور معاهد التدرٌب.التعلٌمٌة 

تبادل الخبرات واسالٌب العمل ورقابة الجودة بٌن الهٌئات المهنٌة والرقابٌة  -ثالثاً 

 واالقلٌمٌة والدولٌة، وابرام اتفاقٌات التعاون فٌما بٌنها.المحلٌة 

تأكٌد على ان التكامل فً التدقٌق على االعمال ٌستدعً تعاوناً وثٌقاً بٌن الهٌئات  -رابعاً 

المهنٌة والنقابٌة، والهٌئات الرسمٌة المشرفة والناظمة والهٌئات االقتصادٌة مما 

 ستمرارٌة هذا التعاون.مومة واالكفٌلة بتأمٌن دٌ ٌستدعً اٌجاد الطرق

العمل على توحٌد المصطلحات المهنٌة والنصوص التً ترعى أعمال المحاسبة  -خامساً 

 والتدقٌق.

 International العمل على تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للمحاسبة فً القطاع العام. -سادساً 

Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 

 متابعة لألشراف على تنفٌذ هذه التوصٌات. تألٌف لجنة -اً سابع

 


