البيان اخلتامي والتوصيات

امللتقى السنوي العاشز هليئة احملاسبة واملزاجعة لدول دللس التعاون لدول اخلليج العزبية
الكويت  21 -20أبزيل 2016م
الدنتوز يوضف ستند العلي وشيس التجازة والصياعة بدولة
/
بسعاية وحضوز معالي
الهويت ،عُكد امللتكى الطيوي العاغس مبديية الهويت  ،دولة الهويت حتت غعاز
"مونة بال حدود" حيح زنص ٍرا امللتكى على املطتجدات والتطوزات العاملية يف زتال
احملاضبة واملساجعة وتأثرياتَا على مطتكبل وتطويس املَية مً خالل تطويس التعليه
احملاضيب ادتامعي وزفع جودتُ ،والتأنيد على الدوز اجملتنعي للنَية ودوز املَييني يف
قسازاتُ
.
تعصيص املطؤولية االجتناعية وخدمة اجملتنع وتسغيد
ننا زنص امللتكى على دوز اهليئات اإلقلينية يف السقي باملَية وتفعيل املػازنة مع
واحمللية
.
امليظنات واملؤضطات الدولية
وحظي امللتكى مبػازنة عدد مً ارترباء واملدتصني واملَييني يف قطاع احملاضبة
واملساجعة والتدقيل املالي ،ومتخدثني مً ادتامعات وادتنعيات ودواويً احملاضبة
واملساقبة ومهاتب وغسنات احملاضبة يف الدول األعضاء والدول العسبية باالضافة إىل
متخدثني مً االحتاد الدولي للنخاضبني ومً معَد احملاضبني الكاىوىيني يف اجنلرتا
وويلص.
حدود من خالل مخس جلسات حوارية وكلنة رئيسية
وقد مت مناقشة موضوع املؤمتز "مونة بال "
اآلتية
تناولت ،احملاور :
واملساجعة
.
 1ـ دوز امليظنات املَيية واإلقلينية والدولية يف اإلزتكاء مبَية احملاضبة
احملاضبة
.
 2ـ ضناٌ جودة التعليه ادتامعي يف زتال
 3ـ تطلعات خازج حدود املَية للنطاٍنة يف اإلزتكاء .بَا
االجتناعية
.
 4ـ الدوز اجملتنعي للنَية وتعصيص املطؤولية
املَيية
 5ـ حتديد عوامل اليَوض بامليظنات .

ومن العزوض املقدمة من املتحدثني ومناقشات ومداخالت احلطور حول املواضيع اليت تناوهلا
اآلتية
امللتقى ميكن استخالص النتائج والتوصيات :
 1ـ دعوة ٍيئة احملاضبة واملساجعة للنؤضطات املالية اإلضالمية (أيويف) وزتلظ املعايري
الدولية للتيطيل وتعصيص اعتنادية املعايري املتدصصة مبا خيدو الصياعات املدتلفة
ويطَه يف تلبية حاجة مطتددمي التكازيس املالية إىل املعلومات  ،مع مساعاة خصوصية
تلو الصياعات  ،ويعصش عيصس اإلفصاح والػفافية وييعهظ باإلجياب على
االضتكساز املالي على مطتوى االقتصاد.
 2ـ دعوة ٍيئة احملاضبة واملساجعة لدول زتلظ التعاوٌ لدول ارتليج العسبية واالحتاد
الدولي للنخاضبني الكاىوىيني لتخكيل تسمجة موثوقة ومطتكسة وستدثة إىل اللػة
العسبية ملدتازات مً مطبوعات االحتاد الدولي للنخاضبني مبا يف ذلو املعايري الدولية
ملا لرلو مً دعه للتطبيل الفعال للنعايري الدولية وملا حيككُ مً فائدة ودعه
للنخاضبني املَييني يف امليطكة.
 3ـ لدعه ادتنعيات املَيية يف امليطكة ومطاعدتَه للخصول على عضوية االحتاد العاملي
للنخاضبني يكرتح إقامة وزغة عنل إقلينية يف2016و أو 2017و هلرا الػسض.
 4ـ دعوة وشازات التعليه العالي بدول اجمللظ إلجساء دزاضة لتكييه فلطفة التعليه العالي
يف دول ارتليج العسبي لالجابة عً الطؤال التكليدي ٍل ىكدو التعليه احملاضيب مً
أجل التعله أو مً أجل العنل املَين؟ وٍل ميهً ادتنع بييَنا؟ إٌ االجابة عً ٍرا
الطؤال حتدد واىل حد نبري غهل التعليه احملاضيب الري ىَدف إليُ خاصة مً
أجل حتكيل زضا ضوم العنل عً املدسجات.
 5ـ دعوة ادتامعات وادتَات املعيية لإلٍتناو عرب االعتناد االنادميي ظودة ومتيص
التعليه احملاضيب وااللتصاو مبا وزد فى معايري التعليه الدولية بػأٌ اغرتاطات التعليه
احملاضيب املَين.
 6ـ عالقة التعليه العالي بطوم العنل تتطلب التواصل مع ضوم العنل وفَه متطلباتُ
وإعداد ارتسجني بطسيكة تطتجيب الحتياجات وطنوحات ضوم العنل.
 7ـ التيطيل بني دول زتلظ التعاوٌ ومؤضطاتَا التعلينيُ مً أجل توحيد ىظنَا التعلينية
واتطاقَا لتوانب املسحلة اذتالية للتينية يف دول زتلظ التعاوٌ.

 8ـ دعوة أقطاو احملاضبة يف ادتامعات يف دول زتلظ التعاوٌ لتػهيل دتية تعكد
اجتناعات ميتظنة تعكد على ٍامؼ امللتكى الطيوي للَيئة وذلو بالتيطيل مع اهليئة،
بَدف مياقػة وتطويس قضايا التعليه ادتامعي يف زتال احملاضبة.
 9ـ دعوة ادتَات التعلينية واألنادميية لتعصيص دوز غسنات احملاضبة واملهاتب املَيية
فى توجيُ املياٍج التعلينيُ احملاضبية واملػازنة الفاعلة فى وضع املياٍج املياضبة
واملتطوزة لتوانب احتياجات املَية املتجددة.
 10ـ نل بسىامج ستاضيب حيتاج إىل ضناٌ ادتودة ،وييبػي وضع ميَجية ميتظنة
لضناٌ ادتودة وتيفيرٍا (وتطبيكَا) والتأنيد على أٌ التدطيط االضرتاتيجي
والتكييه وامليصاىية جيب أٌ تهوٌ متهاملة لضناٌ ادتودة.
11ـ دعوة مؤضطات اجملتنع املدٌي يف دول زتلظ التعاوٌ بالتعاوٌ مع اهليئات وادتنعيات
املَيية على شيادة الوع ي بأٍنية ختصص احملاضبة لدى أفساد اجملتنع ،وخاصة طلبة
املدازع املكبلني على إىَاء املسحلة الجاىوية وادتامعات لتجيب تساجع أٍنيتُ لدى
األجيال الكادمة.
12ـ التأنيد على أٍنية االٍتناو ظودة بسامج التعليه احملاضيب ،والعنل على حصول
بسامج أقطاو احملاضبة على االعتناد األنادميي مً قبل احتاد تطويس نليات االدازة
العاملي  AACSBنأداة لضناٌ ادتودة وضناٌ انطاب طالب احملاضبة املَازات
احملاضبية اليت متهيَه مً مواجَة حتديات املطتكبل.
 13ـ ضسوزة تفعيل التهامل بني مهاتب احملاضبة واملساجعة يف دول زتلظ التعاوٌ
ارتليجي وتبادل ارتربات والهفاءات بني مهاتب احملاضبة واملساجعة وعنل
الػسانات االضرتاتيجية بييَه ودزاضة االىدماجات بييَا.
14ــ ييبػي مً الكائنني على عنل وتطويس ارتطط الدزاضية لتدصصات احملاضبةإيالء
موضوع الضوابط االخالقية ملنازضة مَية احملاضبة والتدقيل أٍنيةنربى واضتدداو
والتلكني
.
اضاليب التعليه املياضبة لُ اليت تتجاوش اضلوب الكاء احملاضسة
15ـ ضسوزة تضنني االمتخاىات املَيية اضئلة تكيظ فَه وقدزة احملاضب على التعامل مع
الكضايا االخالقية

 16ـ دعوة املؤضطات املعيية باملَية اللنػازنة الفعالة يف امليظنات الدولية ناالحتاد
الدولي للنخاضبني وزتلظ املعايري الدولية وأٌ تطاٍه يف إصداز ومساجعة املعايري
ادتديدة املتعلكة باملَية قبل إقسازٍا أو دخوهلا حيص التيفير.
 17ـ التأنيد على أٍنية توفري حاالت عنلية متدصصة مبيية على معايري التكازيس املالية
الدولية لتدزيب الطالب على الواقع العنلي للنعايري املَيية بدول زتلظ التعاوٌ لدول
ارتليج العسبية.
 18ـ ضسوزة وضع مادة احملاضبة الدولية ننتطلب اجبازي ضنً ارتطط الدزاضية يف
أقطاو احملاضبة بادتامعات بدول زتلظ التعاوٌ لدول ارتليج العسبية.
 19ـ ضسوزة تضنني قواىني الػسنات مادة حتني حل الػسيو الوطين يف الػسنة
املدتلطة يف اذتصول على ىصيبُ مً قينة الػَسة يف حالة اىتَاء الػسنة وايلولة
االعنال إىل الػسيو األجييب وذلو على غساز ما وزد يف قواىني الوناالت التجازية
ملعظه دول ارتليج.
 20ـ االضتفادة مً مساح معايري احملاضبة الدولية بصيادة االفصاح لتطويس معايري لالفصاح
مهنلة للنعايري الدولية ال ضينا يف االفصاح عً الكينة العادلة للنيػأة وبالتالي قينة
الػَسة املتولدة داخلياً مبا خيدو مطتددمي الكوائه املالية واملعلومات احملاضبية
وحيفظ حكوم املطتجنسيً.
هذا واتفق على عقد امللتقى السنوياحلادي عشز هليئة احملاسبة واملزاجعة لدول دللس التعاون
لدول اخلليج العزبية بدولةقطز خالل شوز ابزيل 2017م.

