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ويبنار :التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات المملوكة من الدولة أثناء وبعد كوفيد:٩١-
وجهات نظر المحاسبين والمدققين
 ٩١حزيران /يونيو ٠٢٠٢
 ٠::٢صباحا بتوقيت شرق اميركا

مقدمة سلسلة الويبينار
هذه ا الندوات عبر اإلنترنت تركز على المواضيع والتحديات الفريدة -وكذلك على نقاط القوة والفرص-
للمنظمات المهتمة بالمحاسبة والمراجعة او التدقيق في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا .سلسلة
العروض هذه ستكون بمثابة منتدى لكل من االتحاد الدولي للمحاسبين ومجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق
االوسط وشمال افريقيا والمعنية بالحوكمة عالميا ،لكي يعملوا بصورة مشتركة لدعم المنظمات والدول
االعضاء في منطقة الشرق ا الوسط وشمال افريقيا لتحقيق النجاح خالل وبعد كوفيد ، ٩١-وكذلك مساعدة
المنظمات والدول االعضاء لزيادة الشفافية والمسائلة في جميع انحاء المنطقة.
ان الهدف األساسي من هذا النشاط هو تمكين المشاركين من الوصول الى الخبراء وإعطائهم الفرصة
للحوار وتكوين منتدى اقليمي للتعاون في المجاالت ذات الطابع االقليمي.
ان هذه السلسلة من العروض سوف تعزز دور منظمات المحاسبة العامة والخاصة ( االجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة والمحاسبين واتحاد المحاسبين والمراجعين العرب) لتسليط الضوء على التطورات في
مجال المحاسبة والتدقيق بالنسبة للقطاعين العام والخاص  ،وخاصة بالنسبة لإلنجازات والتنمية والتطور
خالل هذه الفترة الصعبة لكل من االجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومنظمات المحاسبة المهنية.
ان الهدف االساسي لهذ النشاطات المشتركة هو المساهمة في تحقيق التالي:
اهداف مجموعة البنك الدولي :انهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك واهداف قطاع الحوكمة فيالمساعدة في بناء مؤسسات قادرة وفعالة و شاملة وشفافة وخاضعة للمساءلة االستراتيجية:
واالهداف االستراتيجية لالتحاد الدولي والهادفة الى تعزيز :تبني وتنفيذ معايير دولية ذات مستوىرفيع واالعداد لالستعداد لمهن مستقبلية والتكلم بصوت موحد بالنسبة للمهنة عالميا.
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نظرة عامة على جلسة الويبينار
ستركز الجلسة األولى على :التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات المملوكة من الدولة أثناء وبعد كوفيد-
 :٩١وجهات نظر المحاسبين والمدققين.
وبالرغم من ان االطار القانوني للشركات المملوكة من قبل الدولة ي ختلف من بلد الى اخرهناك صفات
مشتركة مثل :السيطرة من قبل الدولة ،الحكم الذاتي القانوني والمالي الممنوح من الدولة ،والمشاركة في
قطاع االنتاج.
ان الشركات المملوكة من الدولة في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا تلعب دورا اساسيا في تقديم
خدمات متكاملة مثل الزراعة ،االتصاالت ،الكهرباء ،المواصالت ،والمياه -وقد زادت اهمية هذه القطاعات
من جراء جائحة كوفيد .٩١-تلقت مساءلة إدارة األموال العامة ضربة في هذا الوقت .ستوفر هذه الجلسة
فرصة للالجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومنظمات المحاسبة المهنية من جميع أنحاء المنطقة لتبادل
الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالمحاسبة والتدقيق للشركات المملوكة من
الدولة خالل جائحة كوفيد٩١-
ستبدأ هذه الجلسة بكلمات ترحيب وافتتاحية يقدمها السيد جينس كريستنسن ،مدير قطاع ،الحوكمة،البنك
الدولي .وسيدير الحوار مع الخبراء السيد هنري فورتين ،كبير خبراء،الحوكمة في الشركات المملوكة من
الدولة ،البنك الدولي .ستقوم السيدة غابي كوتسز ،مستشارة ،االتحاد الدولي للمحاسبين ،بعرض فيديو عن
هذه السلسلة من الندوات وستقوم السيدة منى الشامي ،خبير اول في الحوكمة ،البنك الدولي بادارة جلسة
االسئلة واالجوبة من المشاركين واخيرا ستقوم السيدة دانا جنسن ،المدير الفني المساعد،إدارة الجودة
والتطوير ،االتحاد الدولي للمحاسبين  ،بتقديم المالحظات الختامية.
وفريق الخبراء مكون من:
-

-

السيد جمال ملحم ،رئيس مجموعة عمل منطقة الشرق االوسط وشمال فريقيا في لجنة تطوير
المؤسسات المهنية باالتحاد الدولي للمحاسبين ونائب رئيس جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية
والمدير التنفيذي لشركة طالل ابو غزالة الدولية
السيدة رافاييل الوي ،رئيسة قطاع التدقيق على الشركات المملوكة من الدولة في القطاع المالي
والمصرفي ،محكمة الحسابات الفرنسية
السيد حاتم القواسمي ،رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب والشريك التنفيذي لشركة KPMG
في االردن
ممثل عن المجلس االعلى للحسابات المغربي سيحدد االسم الحقا
ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات المصري سيحدد االسم الحقا

