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 البيان الختامي والتوصيات

 للمؤتمر العلمي المتخصص حول تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام

لدولينقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بالتعاون مع البنك او وزارة المالية الذي نظمته  

2015حزيران  12و 11و 10لبنان   –بيروت   

يحان الماليمعهد باسل فل  
 

نقابة خبراء المحاسبة ووزارة المالية ، نظمت برعاية معالي وزيِر الماليِة األستاذ علي حسن خليل

حزيران  12و 11و 10أيام  ا  متخصص ا  علمي ا  بالتعاون مع البنك الدولي، مؤتمر المجازين في لبنان

عرض فيه خبراء مجلس  حيث ،IPSASحول تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام  2015

على ، IFACالتابع لإلتحاد الدولي للمحاسبين  IPSASBالمعايير الدولية للمحاسبة للقطاع العام 

حوالي  المؤتمر للقطاع العام وتطبيقاتها. وقد شارك في الدولية المحاسبة معايير ،مدى ثالثة أيام

 لية والقطاع العام.الماية وخمسين مشاركا  من خبراء المحاسبة وموظفي وزارة الما

 

الهيئات الحكومية والرقابية وقد جاء هذا المؤتمر تأكيدا لمصداقية النقابة وتعاونها الوثيق مع كافة 

وبعضوية اإلتحاد الدولي  تنفيذا   لكافة إلتزاماتها الوطنيةذلك و ،وخاصة   وزارة المالية الرسمية 

الدولية خدمة المهنية والرقابية فادة من عالقاتها االستبغية السماح للقطاع العام ب ،IFACللمحاسبين 

لموظفي تمر ألعضائها والمس المهنيتدريب التأمين دورها الريادي في التوعية وتجسيدا  للوطن ول

 ات الرقابية والحكومية في لبنان.الهيئ

 

لعملية التعريفات والتطبيقات ا، عدة ورش عمل تناولت مدى ثالثة أيامهذا وقد تضمن المؤتمر على 

 ما خص: ال سيما فيلمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 

 امتيازات الخدمات للمانحين(   -األصول الثابتة )الممتلكات، المصانع والمعدات  -

 عرض البيانات المالية )مناقشة المحاسبة على األساس النقدي( -

 لمطلوبات )منافع الموظفين(ا -

ارنة الموازنة المعدة على األساس النقدي بتلك المعدة البيانات المالية المجمعة )تتضمن مق -

 على أساس اإلستحقاق(

 (23اإليرادات )الضرائب والمنح ضمن المعيار  -

الميزانية العمومية اإلفتتاحية واإلنتقال الى المحاسبة على مبدأ اإلستحقاق )تجربة البلدان  -

 السابقة(



 

 

 األدوات المالية -

 

اعتماِد أسس وقواعد سيما من خالل  ،وآليات تطبيقهاية للقطاع العام لمحاسبة الدولامعايير وبعد شرح 

ومبدأ  ،بما يعزز مبدأَ الشفافية في ادارة وانفاق المال العامفي إعداد البيانات المالية، علمية واضحةَ 

ويضع لبنان على خارطة الدول  بالمالية العامة همشاركة الرأي العام وثقتو المحاسبة والمسائلة

 صدر عن لجنة التوصيات المنبثقة عن المؤتمر المقترحات التالية:ثوق بماليتها العامة، المو

دعم توجيهات وزير المالية لجهوزية اإلدارات العامة اللتقاط فرصة تطوير أنظمتها بما  .1

المعايير المعتمدة عالميا  ، والذي يأتي ضمن رؤيته لتطوير عمل مؤسسات القطاع يتالءم مع 

 العام.

 المطلوبة جراءات والخطواتاإل تضمن كافةي عملمع برنامج  مترافقة ةرؤية شامل وضعَ  .2

  .ه المعاييرهذ لتطبيقوالجدول الزمني والمرحلة اإلنتقالية 

لمالية ووزارة العدل ونقابة ا وزارةكل من عن  تشكيل هيئة أو لجنة متخصصة تضم ممثلين .3

 يينئصااخالى  باالضافة ،الدولي البنكو ينفي لبنان ونقابة المحام نخبراء المحاسبة المجازي

العمل االجرائية الهادفة الى تحضيِر األرضية المناسبة  لوضعِ خطة ،في هذا المجال دوليين

والتي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر،  ،لتطبيق معاييَر المحاسبة الدولية في القطاع العام

لتطبيق هذه د الموارد واإللتزامات المطلوبة تحديو، ةالالزم نإعدادَ مقترحات مشاريع القواني

ضمن خطة  االجراءات والمقترحات المدرجة للبدِء بتطبيقها مع وضعِ مهل زمنية لكافة المعايير

 هذه. العمل

 ءالبشرية المهنية والتجهيزات والبرامج المعلوماتية الالزمة للبد ردتأميِن المواعلى  العمل .4

 .موضوع المؤتمر بتطبيق المعايير

  . التشريعية والتنفيذية بتطبيق هذه المعايير نالمبدئي من قبل السلطتي مااللتزا .5

 

هذا الكريمة لمعالي وزير المالية األستاذ علي حسن خليل لرعايته  المؤتمرون شكروفي الختام، 

نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان و وزارة المالية واشكر، كما المؤتمر العلمي المتخصص

جميعا  بغية إنجاح هذا لتعاونهم  ،مجلس المعايير الدولية للمحاسبة للقطاع العامو لبنك الدولياو

 شارك نمل كشكروا والمؤتمر الذي يشكل حجر أساس في إطار تحديث المالية العامة اللبنانية، كما 

 والسيما وسائل اإلعالم اللبنانية. لمؤتمرفي إنجاح هذا ا

 

 عشتم وعاش لبنان
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