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 2017كانون االول  4بيروت في 
 

 كلمة أمين عام المؤتمر األستاذ جورج الشرتوني
 في مؤتمر الواحد والعشرون 

 
 حضرة راعي المؤتمر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المحترم

 أصحاب السعادة والمعالي
 السادة ممثلو الهيئات الرسمية المحلية والدولية 

 سيداتي سادتي
 

فيُالقطاعينُالعامُوالخاص،ُالهيئاتُالرقابيةُُمنُرجالُالدولةُوالمسؤولينُالكريمُالحضوربُالترحيبُاسرنيُ 
ُ ُالمحاسبة ُخبراء ُوالزمالء ُالمالُواألعمال، ُرجال ُوالتشريعية، ُالأبناء ُوسهالًُُمهنة، ُفيُمؤتمُأهاًل ُناُربكم

ُُوليُوُ الدُ  ُالمجازينُفيُلذيُتعقدهُالعشرينالواحد ُالمحاسبة ُخبراء ُالدوليُُنقابة ُاإلتحاد لبنانُبالتعاونُمع
ُبعنوان:ُُ،ُوالبنكُالدولي،IFACللمحاسبينُ

ُ
  االستدامة من خالل الحوكمة #مصلحة_وطنية

Sustainability Through Governance #National Interest  

ُ
االستدامةُكرؤيةُشاملةُللحاضرُوالمستقبلُمنُخاللُالحوكمةُسليطُالضوءُعلىُالمؤتمرُإلىُتيهدفُهذاُ

ظهارُالتكاملُفيُاألدوارُبينُاألطرافُالمعنية. ُالتيُتتسمُبالشفافيةُوالمصداقيةُوا 
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ُ
ُالمديرينُ ُمصالح ُمن ُالمساهمين ُثروة ُلحماية ُكأداة ُالحوكمة ُإلى ُيشار ُكان ُالمعاصر، ُالتاريخ حتى

ُازيينُوالغشُفيُالمحاسبةُوسوءُسلوكُاإلدارُالعلياُللشركات.االنته
ُ

ُبعدُ ُ Sarbanes – Oxley (SOX)ُصدورتطورُمفهومُالحوكمةُفيُالسنينُالقليلةُالماضيةُوخاصةًُ
ُفيُرصدُأنشطةWorldComُُوEnronُفضيحةُُعلىُاثر2002ُسنةُ ُدوراًُ فأصبحُللحوكمةُأيضاًُ

ة.ُريُ طُ الشركاتُالتيُتشملُالتأثيرُعلىُالمجتمعُوالبيئةُواإلقتصاد،ُمثلُحقوقُالعملُوتدميرُالغاباتُالمُ 
ُ ُوالخاصُُوبالطبع ُاألعمالُفيُالقطاعينُالعام ُعلىُبيئة ُإنُلذلكُتأثيراًُ ُحيثُمنه علىُخبيرُالمحاسبة

يتوجبُحيثُاصبحُعامةُوهيُتوازيُوقدُتفوقُفيُاألهميةُعالقةُالخبيرُمعُعميله،أصبحُلديهُمسؤوليةُ

مُاإلدارةُوالمخاطرُوالمسؤوليةُاإلجتماعيةُوالتأثيرُعلىُالمجتمعُوالتواصلُحولُظُ عليهُاإلفصاحُعنُبيئةُنُ 
ُ.ISA 260ُالمعيارُالدوليُللتدقيقُ حسبُهفيُتقريُرKAMُمسائلُالتدقيقُالرئيسيةُ

ُ ُتتسارع ُوأساليبُفي ُواإلرشاداتُالدولية، ُالرقابة، ُومفاهيم ُحيثُالمعايير، ُالتغيراتُمن ُالمعاصر عالمنا
ُعاقلة،ُ ُسريعة ُقرارات ُيتطلب ُوذلك ُالرشيدة، ُاإلداراة ُبمفهوم ُالحوكمة ُعلى ُوالتأكيد ُواإلقتصاد، التمويل

ُفيُقطاعاتُاالتصاالتُوالمواصالتُوالتكنولوجياُوالابُ تُ ومُ  برامجُالمعلوماتيةُوالحفاظُعةُالتطوراتُوخاصًة
ُعلىُسريتها.

يشاركُفيه2017ُُكانونُاالولُ)ديسمبر(5ُُو4ُُإنُمؤتمرناُالذيُينعقدُعلىُمدارُيوميُاإلثنينُوالثالثاءُ
ُمنُلبنانُوالعالمُالعربيُوالدولي،32ُُ ُُ.هيئاتُمهنيةُمحليةُوعربيةُودوليةُوأساتذةُمنُنقابتناُُومحاضراًُ

ُمن ُعدد ُمّرة ُألول ُوذلكُُنستضيف ُالربح، ُتتوخى ُال ُهيئات ُعن ُوالمسؤولين ُالبلديات ُإتحاد رؤساء

معُمسؤولياتناُلرفعُأهميةُالرقابةُوالتدقيقُعلىُهذينُالقطاعينُوعرضُممارساتُفُ  هذاُمنُُوضلىُإنسجاماًُ
ُضمنُغاياتُالرقابةُوالمساءلةُالفعليةُتحديداُفيُهذينُالقطاعينُفيُلبنان.ُ

ُ
ُجلساتُتتناول:6ُحفـلُاإلفتتاحُوالمعرضُالمواكب،ُيتضّمنُالمؤتمرُإضافةُإلىُ

 

 فعالية الحوكمة في تحقيق اإلستدامة. الجلسة األولى:

 تحقيق اإلستدامة من خالل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الجلسة الثانية:

 التحول من اإلدارة العائلية إلى اإلدارة المؤسساتية. الجلسة الثالثة :

 أهمية تطبيق المعايير واإلرشادات المهنية في تعزيز الحوكمة واإلستدامة. الجلسة الرابعة:

 أهمية الحوكمة في البلديات والهيئات التي ال تتوخى الربح. الجلسة الخامسة:

 وتحليل المعلومات : منافع وتحديات.  البرامج المعلوماتية الجلسة السادسة:
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فعالياتُهذاُالمؤتمرُأفكارُوتوصياتُعمليةُت ساهمُفيُُأنُي صد رُعنُملأثمُيليهاُالتوصيات،ُوالتيُن
ُ ُوارشادات، ُمعايير ُحول ُالوعي ُلدىُُونشر ُوتحديدا ُالحوكمة، ُخالل ُمن ُاإلستدامة ُتطبيق مفاهيم

ُ ُوالخاص، ُالعام ُالقطاعين ُفي ُلالمسؤولين ُعلى ُهام ُتأثير ُمن ُله ُما ُالعامُُاألعمالقطاع والقطاع
ُومصلحةُللوطنُ

ُ
 فلهذا اخترنا لمؤتمرنا هاش تاغ # مصلحة وطنية. 

 
ُالدوليُالواحدُ ُفيُمؤتمرنا ُأنُنرحبُبكم ُالمهنة ُأبناء ُزمالئيُاألساتذة ُي سعد نيُبإسميُوبإسم ختامًا

ُنُسائاًلُاهللُالتوفيقُوالنجاحُفيُمحاورُهذاُالمؤتمرُلتحقيقُأهدافه.ُيوالعشُر
ُ

  المجازينُفيُلبنان،ُعاشُلبنان.عِشتمُ،ُعاشتُنقابةُخبراءُالمحاسبةُ

 

     

  أمين عام المؤتمر                

 جورج إميل شرتوني             

  

 


