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أوليه برس
ألخبار العاجلة من موقع جريدة اليوم السابع بالتعاون مع أوليه برس ..حيث وقعت نقابتا المحامين في بيروت
وخبراء المحاسبة المجازين في لبنان بروتوكول تعاون بينهما ،لتوحيد الجهود والمساهمة في تطوير التشريع المالي
والضريبي.
وقال نقيب المحامين جورج جريج "من حق المواطن ان يعرف وجهة انفاق المال العام ،وليس مطلوبا من نقابة
المحامين ان تكون مشرفا على اعادة تكوين الحسابات المالية للدولة اللبنانية وقد بدأت بها وزارة المال ،وليس
مطلوبا من نقابة خبراء المحاسبة ان تكون مدققا في هذه الحسابات ،بل مطلوب منا نقابيين ومواطنين ومجتمعا
مدنيا ،العمل والضغط لوقف منظومة الفساد والهدر وترشيد الحياة المالية في هذه الجمهورية".
من جهته رأى نقيب خبراء المحاسبة المجازين إيلي عبود أنه "في ظل التحديات االقتصادية والمؤشرات السلبية
للمالية العامة وفي ظل تراجع النمو والظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ،بدءا من الشلل في عمل االدارات
والمؤسسات الدستورية وصوال الى عدم معالجة األمور االساسية والملفات الحياتية ،يأتي لقاؤنا اليوم في بيت
المحامي ليعكس االرادة القوية وفعالية الطاقات المهنية وتعاونها وضم جهودها الى بعضها البعض مما يعزز قدرة
اللبنانيين على تخطيهم المحن والمصاعب التي يواجهونها وذلك من خالل تعميم تجربة القطاع الخاص والمهن الحرة
وهي عصب الحياة الوطنية".
أما المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري فقالت" :يسر وزارة العدل مشاركة نقابة المحامين في بيروت
ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان االحتفال بتوقيع برتوكول التعاون بينهما والرامي إلى توحيد الجهود
والمساهمة في تطوير التشريع في مختلف مجالته ال سيما المجاالت المالية العامة واالمور الضريبية والتجارية
والشؤون الرقابية واالسواق المالية".
وأكد ممثل المدير العام لوزارة المالية رئيس دائرة التنسيق اإلداري منير بردويل "دعم وزارة المالية لبروتوكول
التعاون بين النقابتين ومباركتها وتشجيعها لهذه الخطوة ال سيما أن الوزارة ترى بأن الوقت قد حان ليكون في لبنان
محامون ضريبيون كما في معظم بلدان العالم".
وكان حضر الحفل وزير اإلعالم رمزي جريج ممثال رئيس الحكومة تمام سالم ،النائب زياد القادري ممثال الرئيس سعد
الحريري ،العقيد اسكندر تقال ممثال قائد الجيش ،رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير،
أعضاء مجلسي نقابتي المحامين وخبراء المحاسبة المجازين ومهتمين.

