
20
16 

- 5
د 4

عد
  ال

از 
مج

ب ال
س

حا
لم

ا

3839

ية
سب

حا
لم

ة ا
بر

لخ
ى ا

تد
من

ونتيجة  بيروت،  في  �لمحامي  بيت  في  �قيم 

خبر�ء  نقابة  بين   �لموقع  �لتعاون  لبروتوكول 

ونقابة  لبنان  في  �لمجازين  �لمحا�سبة 

�لخبرة  منتدى  بيروت،  في  �لمحامين 

يومي  و�لتحكيم  �لق�ساء  في  �لمحا�سبية 

�لخمي�س 25 و�لجمعة 26 �سباط 2016.

من  عدد  �لمنتدى  �فتتاح  حفل  ح�سر 

وق�ساة  و�لنو�ب  �لوزر�ء  عن  �لممثلين 

�لنقابتين  �أع�ساء  من  وعدد  �سابقون 

روؤ�ساء  من  عدد  عن  وممثلون  و�لمهتمين 

�لع�سكرية. �لأمنية  �لأجهزة  وروؤ�ساء   �لأحز�ب 

من  تقديم  فكلمة  �لوطني،  �لن�سيد  بد�ية 

نادين  �لمحا�سبة  خبر�ء  لنقابة  �لعامة  �لأمينة 

�لمحا�سبية  �لخبرة  “�إن  �إلى  �أ�سارت  �لتي  عون 

في  �لنظر  يتم  عندما  �لقا�سي  يطلبها  �لتي 

تكون  و�لمالية  �لتجارية  �لمنازعات  دعاوى 

ومهنية  علمية  لمطالعة  حاجته  عن  ناتجة 

للحكم  حاجة  ما.  ق�سية  في  حكمه  لإ�سد�ر 

حول مدى �سحة �لأور�ق و�لم�ستند�ت وك�سوف 

�لنز�ع  وقائع  تعلقت  �إذ�  وخا�سة  �لح�سابات، 

فنية محا�سبية متخ�س�سة.«  باأمور 

باإنكار  �لقا�سي  يتهم  ل  “وحتى  و�أ�سافت: 

�لعد�لة، فقد خوله �لقانون �للجوء �إلى �لخبر�ء 

طل�سم  وفك  �لوقائع  �إثبات  في  لم�ساعدته 

قناعة  �إلى  �لو�سول  وبالتالي  �لمقدمة.  �لأرقام 

معينة تمكنه من �إ�سد�ر �لحكم �لمنا�سب.

بيروت  في  �لمحامين  نقابة  وقعت  �أن  وبعد 

في  �لمجازين  �لمحا�سبين  خبر�ء  ونقابة 

�لثاني  ت�سرين  �سهر  في  تعاون  بروتوكول  لبنان 

للم�ساهمة  �لأهمية  تاأتي   ،2015 �لعام  من 

�لتي  �لمهنية  �لتقارير  �إعد�د  م�ستوى  رفع  في 

بالف�سل  �لمكلفة  �لتحكيم  هيئات  �إلى  تقدم 

مع  تتو�فق  ب�سورة  �لتجارية  �لمنازعات  في 

متطلبات تقديم �لأدلة و�لإثبات ح�سب �لمعايير 

من  �لمحا�سبية.  �لتقارير  �إعد�د  قي  �لدولية 

هنا جاء �نعقاد منتدى �لخبرة �لمحا�سبية في 

�لق�ساء و �لتحكيم.«

�لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء  نقيب  تحدث  ثم 

في  �أمامكم  �ليوم  “�أقف  فقال:  عبود  �يلي 

عمل  كاأول  جاء  �لذي  �لمنتدى  هذ�  �فتتاح 

م�سترك بين نقابة �لمحامين في بيروت ونقابة 

بموجب  لبنان  في  �لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء 

�لنقابتين  بين  �لموقع  �لتعاون  بروتوكول 

من  �لأخيرة  �لمئة  �لأمتار  في  يعقد  و�لذي 

مجل�س  عمل  به  تميز  �لذي  �ل�سرعة  �سباق 

ني�سان  في  بد�أت  �لتي  وليته  خلل  نقابتنا 

�لى  بنقابتنا  بارتقائها  تميزت  و�لتي   2014

و�سول  و�لتثقيفية  �لعلمية  �لم�ستويات  �أعلى 

�ليها  �لدخول  �متحانات  م�ستوى  رفع  �لى 

�لعالمية«. �لنقابات  �أرقى  �متحانات   لتو�زي 

يح�سي،  �أن  �لمرء  على  ي�سعب  “قد  ��ساف: 

�لموؤتمر�ت  عدد  مفكرته،  �لى  �لرجوع  دون 

و�لمنتديات �لتي نظمتها نقابتنا خلل �لأ�سهر 

تخللها  و�لتي  �لمن�سرمة  و�لع�سرين  �لإثنين 

موؤتمر�ن دوليان ومنتديات وندو�ت متخ�س�سة 

افتتاح منتدى الخبرة المحاسبية في 
القضاء والتحكيم:

لالستقامة والشفافية وإحقاق الحق 
والتعاون في خدمة المصلحة العامة

�أهمها مع وز�رة �لمالية بالن�سبة لتطبيق معايير منتدى الخبرة المحاسبية في القضاء والتحكيم

لبنان  في  �لعام  للقطاع  �لدولية  �لمحا�سبة 

�لجهات  مختلف  قبل  من  منه  يطلب  ما  وفق 

�لعالمية �لمقر�سة و�لد�عمة ومع هيئة �لتحقق 

�لأمو�ل«. تبيي�س  لمكافحة  بالن�سبة   �لخا�سة 

�لفر�غ  من  �لرغم  على  �ليوم،  “�إننا  وتابع: 

وعلى  �لد�ستورية،  �لموؤ�س�سات  في  �لم�ست�سري 

على  و�لتقوقع  �لتطرف  لغة  تغلب  من  �لرغم 

�ل�سيا�سية  �لحياة  في  و�لنفتاح  �لعلم  لغة 

�أ�سبح  �للبناني  �ل�سعب  كون  ومن  �للبنانية، 

�ليومية  معي�سته  في  �ل�سيا�سية  �ل�سيا�سة  �أ�سير 

و�سلمته و�سحته، فنحن مزمعون على �لم�سي 

�لمحامين  نقابتي  �أبناء  لدى  �لعلم  تر�سيخ  في 

في  �لمجازين  �لمحا�سبة  وخبر�ء  بيروت  في 

�لنقابتين  هاتين  �أبناء  باأن  منا  �إيمانًا  لبنان، 

فر�سالتهم  ووطنية،  مهنية  ر�سالة  حملة 

و�إحقاق  و�ل�سفافية  و�لعلم  �لإ�ستقامة  هي 

وبهما  و�جتماعي،  وطني  و�جب  وهو  �لحق 

وينجلي  �لقدر  و�سي�ستجيب  �لبلد  �ستنه�س 

و�لثقافة. و�لعلم  �لرقي  فجر  ليبزغ  �لجهل   ليل 

هذ�  مو�سوع  �أن  �لبع�س  يظن  “قد  وقال: 

غير  �لو�قع  �إنما  و�سهل،  ب�سيط  �لمنتدى 

من  �إنطلقا  يقت�سي،  �أنه  هو  فالو�قع  ذلك!!!، 

و�لمحامين  �لق�ساة  م�ساعدة  �لمنتدى  هذ� 

�ل�سفحة  وفهم  قر�ءة  في  �لمحا�سبة  وخبر�ء 

حقوق  على  حفاظا  نف�سها  وبالطريقة  ذ�تها 

�لمو�طنين و�سونًا لها لأن مكونات �لمنتدى هذ� 

�لملك،  و�أ�سا�س  �لعد�لة  ركائز  ت�سكل  �لثلثة 

�لمحامون  به  يتر�فع  بما  يحكم  فالق�ساء 

�لمحا�سبة«. خبر�ء  تقارير  من   ويتجلى 

يقع  �لعدل  ركائز  �إحدى  �سقطت  “فاإن  وتابع: 

�لعدل معها، وهذ� �أمر لم نكن لنقبله في نقابة 

خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان، ل �ليوم 

بالتميز  ما�سية  نقابتنا  لأن  �لم�ستقبل  في  ول 

بكونها نقابة مهنية علمية بامتياز ي�سكل عملها 

و�لعدل«. �ل�سالحة  �لمو�طنية  ركائز   �أحد 

هذ�  �أعمال  بكل  �لى”�لتمح�س  ودعا 

يدعي  �أن  لأحدنا  يمكن  ل  لأنه  �لقيم  �لمنتدى 

وغابت  �سيئا  منه  حفظ  قد  يكون  �إذ  �لعلم 

�لفر�سة  هذه  و�ساأغتنم  كثيرة.  �أ�سياء  عنه 

�لعام  بمديرها  ممثلة  �لعدل  وز�رة  لأحيي 

يوما  تتو�ن  لم  �لتي  �لنويري  مي�سم  �لرئي�سة 

وندو�ت  ون�ساطات  �أعمال  ورعاية  دعم  عن 

مباركتها  ذلك  في  بما  نقابتنا  ومنتديات 

مع  �لتعاون  بروتوكول  توقيع  حفل  وح�سورها 

و�لر�قية،  �لر�ئدة  �لنقابية  �لموؤ�س�سة  تلك 

بيروت«. في  �لمحامين  نقابة  بها   عنيت 

بيروت  تبقى  باأن  ترغبون  كنتم  “�إن  وختم: 

في  م�ساركتكم  من  فكثفو�  �ل�سر�ئع،  �أم 

ول  �أنف�سكم  وثقفو�  كافة  �لعلمية  �لمنتديات 

�لإمام  قال  كما  لأنه  تعلمون،  باأنكم  تظنو� 

وما  فغلبتهم  �لعلم  �أهل  )حاججت  علي 

وغلبني(،  �إل  �لجهل  �أهل  من  �أحد�  حاججت 

وكونو�  �لعلم  �أهل  من  �أ�سدقائي  يا  فكونو� 

و�أهله  �لجهل  تدعو�  ول  �لغالبون  �أنتم 

�لهاوية«. �لى  وبالوطن  بكم  ويودون   يغلبونكم 

�لها�سم  �نطونيو  �لمحامين  نقيب  تحدث  ثم 

�لنظم  �أقدم  من  �لنقود  نظام  “يعتبر  فقال: 

منذ  �لإن�سان  عا�سرت  �لتي  �لإقت�سادية 

�لطويل  تاريخها  خلل  فمرت  �ل�سنين  �آلف 

بلغت  حتى  �لمدى،  بالغة  تدريجية  بتطور�ت 

بذلك  متاأثرة  �ليوم  نعرفها  �لتي  �ل�سورة 

و�لإجتماعية  �لإقت�سادية  �لظروف  بتطور 

هذه،  �أيامنا  في  ن�ساطها  فيه  تز�ول  �لتي 

�لتطور«. ذلك  باتجاهات  معا  �آن  في   وموؤثرة 

�إلى �لمجتمع �لذي نعي�س  ��ساف:”و�إذ� نظرنا 

ما  كل  في  طرف  �لنقود  �أن  لوجدنا  �ليوم  فيه 

ن�ستخل�س  هنا  من  معاملت،  من  بيننا  يدور 

�لإ�ستقللية  لها  هياأ  ما  �لأهمية  من  للنقود  �ن 

�لإقت�سادية،  �لدر��سات  فروع  من  بو�حد 

جوهري  هدف  �لنقود  �إد�رة  �إح�سان  وكان 

�لر�سيدة«. �لإقت�سادية  �ل�سيا�سة  �أهد�ف   من 

�لمقدمة  هذه  خلل  ومن  “وهكذ�،  وقال: 

بمجالي  �رتباط  للنقود  �ن  ندرك  �لموجزة، 

�لمحا�سبة،  وخبرة  و�لتحكيم  �لق�ساء 

توؤدي  قد  �لعملية  �لعلقات  طبيعة  �ن  ذلك 

�لق�ساء،  تدخل  ت�ستدعي  خلفات  �إلى 

�إلى  تحتاج  وحمايته،  �لمال  �إد�رة  �ن  كما 

وهذ�  �للزمة،  �لإ�ست�سارة  يقدم  �إخت�سا�سي 

�لمحا�سبة«. خبر�ء  مهام  من   بالتحديد 

�لحياة  ظروف  فر�ست  لقد  “�إذً�  وتابع: 

في  ينظر  متخ�س�س  جهاز  �إلى  �لحاجة 

�لمتعاملين  بين  تقع  �لتي  �لحتمية  �لخلفات 

يقوم  من  هو  �لدين  رجل  �أو  �لحاكم  )وكان 

�لأعمال،  �زياد  ب�سبب  �سابقًا(  �لمهمة  بهذه 

�لذي  �لق�ساء  فكان  �لخلفات،  وبالتالي 

�لفلتان  من  �لحد  من  ن  مكَّ ب�سكل  دوره  لعب 

�لمجتمعات«. تلك  في  �سائدً�  كان   �لذي 

بين  �لتعامل  مجالت  تو�سع  “ومع  ��ساف: 

�إلى  �لحاجة  فبرزت  �لأعمال  �زد�دت  �لنا�س 

�خت�سا�سات  فظهرت  �لتنظيم،  من  �لمزيد 

في  كانا  �للذين  و�لتدقيق  كالمحا�سبة  جديدة 

وكان  �لتجارية،  �لعمليات  على  حكرً�  �لبد�ية 

يهدف  �لجديدين،  �لإخت�سا�سين  هذين  دور 

للتجار«. �لمالية  �إلى تنظيم �لح�سابات 

وتابع: “بمرور �لوقت ظهر للق�ساء �نه لتحقيق 

�لعد�لة، ل بد من �لإ�ستعانة باأهل �لإخت�سا�س 

�لمتنازع  �لمو��سيع  ت�سمل  متنوعة  ميادين  في 

�لجو�نب  بع�س  على  �ل�سوء  لت�سليط  عليها 

خبر�ء  عالم  فظهر  بها  للق�ساء  خبرة  ل  �لتي 

�لمحا�سبة«.

�لميد�ن  هذ�  جو�نب  �لفو�سى  وقال:”�سادت 

برزت  �لوقت  مرور  مع  لكن  �لأمر  بد�ية  في 

نقابة  فولدت  �لتنظيم،  �إلى  �لملحة  �لحاجة 

 17/12/1962 بتاريخ  ر�سميًا  للمحا�سبين 

وزير  عهد  في   518/1 رقم  �لقر�ر  بموجب 

عليها  و�أطلق  بطر�س  فوؤ�د  �آنذ�ك  �لعمل 

�لمحا�سبة  مكاتب  �أ�سحاب  نقابة  ت�سمية 

�لت�سمية  عدلت  ثم  بيروت  في  و�لتدقيق 

وتحولت �إلى نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين 

.»246/1 رقم  �لقر�ر  وبموجب  لبنان   في 

وخبر�ء  �لق�ساء  علقة  “ولأن  ��ساف: 

�أ�سول  قانون  نظم  فقد  تكاملية  �لمحا�سبة 

�لف�سل  في  لبنان،  في  �لمدنية  �لمحاكمات 

�جلل�سة �لفتتاحية

 �لنقيب �يلي عبود

�لنقيب �أنطونيو �لها�سم

مدير عام وز�رة �لعدل �لقا�سية مي�سم �لنويري
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ونتيجة  بيروت،  في  �لمحامي  بيت  في  �قيم 

خبر�ء  نقابة  بين   �لموقع  �لتعاون  لبروتوكول 

ونقابة  لبنان  في  �لمجازين  �لمحا�سبة 

�لخبرة  منتدى  بيروت،  في  �لمحامين 

يومي  و�لتحكيم  �لق�ساء  في  �لمحا�سبية 

�لخمي�س 25 و�لجمعة 26 �سباط 2016.

من  عدد  �لمنتدى  �فتتاح  حفل  ح�سر 

وق�ساة  و�لنو�ب  �لوزر�ء  عن  �لممثلين 

�لنقابتين  �أع�ساء  من  وعدد  �سابقون 

روؤ�ساء  من  عدد  عن  وممثلون  و�لمهتمين 

�لع�سكرية. �لأمنية  �لأجهزة  وروؤ�ساء   �لأحز�ب 

من  تقديم  فكلمة  �لوطني،  �لن�سيد  بد�ية 

نادين  �لمحا�سبة  خبر�ء  لنقابة  �لعامة  �لأمينة 

�لمحا�سبية  �لخبرة  “�إن  �إلى  �أ�سارت  �لتي  عون 

في  �لنظر  يتم  عندما  �لقا�سي  يطلبها  �لتي 

تكون  و�لمالية  �لتجارية  �لمنازعات  دعاوى 

ومهنية  علمية  لمطالعة  حاجته  عن  ناتجة 

للحكم  حاجة  ما.  ق�سية  في  حكمه  لإ�سد�ر 

حول مدى �سحة �لأور�ق و�لم�ستند�ت وك�سوف 

�لنز�ع  وقائع  تعلقت  �إذ�  وخا�سة  �لح�سابات، 

فنية محا�سبية متخ�س�سة.«  باأمور 

باإنكار  �لقا�سي  يتهم  ل  “وحتى  و�أ�سافت: 

�لعد�لة، فقد خوله �لقانون �للجوء �إلى �لخبر�ء 

طل�سم  وفك  �لوقائع  �إثبات  في  لم�ساعدته 

قناعة  �إلى  �لو�سول  وبالتالي  �لمقدمة.  �لأرقام 

معينة تمكنه من �إ�سد�ر �لحكم �لمنا�سب.

بيروت  في  �لمحامين  نقابة  وقعت  �أن  وبعد 

في  �لمجازين  �لمحا�سبين  خبر�ء  ونقابة 

�لثاني  ت�سرين  �سهر  في  تعاون  بروتوكول  لبنان 

للم�ساهمة  �لأهمية  تاأتي   ،2015 �لعام  من 

�لتي  �لمهنية  �لتقارير  �إعد�د  م�ستوى  رفع  في 

بالف�سل  �لمكلفة  �لتحكيم  هيئات  �إلى  تقدم 

مع  تتو�فق  ب�سورة  �لتجارية  �لمنازعات  في 

متطلبات تقديم �لأدلة و�لإثبات ح�سب �لمعايير 

من  �لمحا�سبية.  �لتقارير  �إعد�د  قي  �لدولية 

هنا جاء �نعقاد منتدى �لخبرة �لمحا�سبية في 

�لق�ساء و �لتحكيم.«

�لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء  نقيب  تحدث  ثم 

في  �أمامكم  �ليوم  “�أقف  فقال:  عبود  �يلي 

عمل  كاأول  جاء  �لذي  �لمنتدى  هذ�  �فتتاح 

م�سترك بين نقابة �لمحامين في بيروت ونقابة 

بموجب  لبنان  في  �لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء 

�لنقابتين  بين  �لموقع  �لتعاون  بروتوكول 

من  �لأخيرة  �لمئة  �لأمتار  في  يعقد  و�لذي 

مجل�س  عمل  به  تميز  �لذي  �ل�سرعة  �سباق 

ني�سان  في  بد�أت  �لتي  وليته  خلل  نقابتنا 

�لى  بنقابتنا  بارتقائها  تميزت  و�لتي   2014

و�سول  و�لتثقيفية  �لعلمية  �لم�ستويات  �أعلى 

�ليها  �لدخول  �متحانات  م�ستوى  رفع  �لى 

�لعالمية«. �لنقابات  �أرقى  �متحانات   لتو�زي 

يح�سي،  �أن  �لمرء  على  ي�سعب  “قد  ��ساف: 

�لموؤتمر�ت  عدد  مفكرته،  �لى  �لرجوع  دون 

و�لمنتديات �لتي نظمتها نقابتنا خلل �لأ�سهر 

تخللها  و�لتي  �لمن�سرمة  و�لع�سرين  �لإثنين 

موؤتمر�ن دوليان ومنتديات وندو�ت متخ�س�سة 

افتتاح منتدى الخبرة المحاسبية في 
القضاء والتحكيم:

لالستقامة والشفافية وإحقاق الحق 
والتعاون في خدمة المصلحة العامة

�أهمها مع وز�رة �لمالية بالن�سبة لتطبيق معايير منتدى الخبرة المحاسبية في القضاء والتحكيم

لبنان  في  �لعام  للقطاع  �لدولية  �لمحا�سبة 

�لجهات  مختلف  قبل  من  منه  يطلب  ما  وفق 

�لعالمية �لمقر�سة و�لد�عمة ومع هيئة �لتحقق 

�لأمو�ل«. تبيي�س  لمكافحة  بالن�سبة   �لخا�سة 

�لفر�غ  من  �لرغم  على  �ليوم،  “�إننا  وتابع: 

وعلى  �لد�ستورية،  �لموؤ�س�سات  في  �لم�ست�سري 

على  و�لتقوقع  �لتطرف  لغة  تغلب  من  �لرغم 

�ل�سيا�سية  �لحياة  في  و�لنفتاح  �لعلم  لغة 

�أ�سبح  �للبناني  �ل�سعب  كون  ومن  �للبنانية، 

�ليومية  معي�سته  في  �ل�سيا�سية  �ل�سيا�سة  �أ�سير 

و�سلمته و�سحته، فنحن مزمعون على �لم�سي 

�لمحامين  نقابتي  �أبناء  لدى  �لعلم  تر�سيخ  في 

في  �لمجازين  �لمحا�سبة  وخبر�ء  بيروت  في 

�لنقابتين  هاتين  �أبناء  باأن  منا  �إيمانًا  لبنان، 

فر�سالتهم  ووطنية،  مهنية  ر�سالة  حملة 

و�إحقاق  و�ل�سفافية  و�لعلم  �لإ�ستقامة  هي 

وبهما  و�جتماعي،  وطني  و�جب  وهو  �لحق 

وينجلي  �لقدر  و�سي�ستجيب  �لبلد  �ستنه�س 

و�لثقافة. و�لعلم  �لرقي  فجر  ليبزغ  �لجهل   ليل 

هذ�  مو�سوع  �أن  �لبع�س  يظن  “قد  وقال: 

غير  �لو�قع  �إنما  و�سهل،  ب�سيط  �لمنتدى 

من  �إنطلقا  يقت�سي،  �أنه  هو  فالو�قع  ذلك!!!، 

و�لمحامين  �لق�ساة  م�ساعدة  �لمنتدى  هذ� 

�ل�سفحة  وفهم  قر�ءة  في  �لمحا�سبة  وخبر�ء 

حقوق  على  حفاظا  نف�سها  وبالطريقة  ذ�تها 

�لمو�طنين و�سونًا لها لأن مكونات �لمنتدى هذ� 

�لملك،  و�أ�سا�س  �لعد�لة  ركائز  ت�سكل  �لثلثة 

�لمحامون  به  يتر�فع  بما  يحكم  فالق�ساء 

�لمحا�سبة«. خبر�ء  تقارير  من   ويتجلى 

يقع  �لعدل  ركائز  �إحدى  �سقطت  “فاإن  وتابع: 

�لعدل معها، وهذ� �أمر لم نكن لنقبله في نقابة 

خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان، ل �ليوم 

بالتميز  ما�سية  نقابتنا  لأن  �لم�ستقبل  في  ول 

بكونها نقابة مهنية علمية بامتياز ي�سكل عملها 

و�لعدل«. �ل�سالحة  �لمو�طنية  ركائز   �أحد 

هذ�  �أعمال  بكل  �لى”�لتمح�س  ودعا 

يدعي  �أن  لأحدنا  يمكن  ل  لأنه  �لقيم  �لمنتدى 

وغابت  �سيئا  منه  حفظ  قد  يكون  �إذ  �لعلم 

�لفر�سة  هذه  و�ساأغتنم  كثيرة.  �أ�سياء  عنه 

�لعام  بمديرها  ممثلة  �لعدل  وز�رة  لأحيي 

يوما  تتو�ن  لم  �لتي  �لنويري  مي�سم  �لرئي�سة 

وندو�ت  ون�ساطات  �أعمال  ورعاية  دعم  عن 

مباركتها  ذلك  في  بما  نقابتنا  ومنتديات 

مع  �لتعاون  بروتوكول  توقيع  حفل  وح�سورها 

و�لر�قية،  �لر�ئدة  �لنقابية  �لموؤ�س�سة  تلك 

بيروت«. في  �لمحامين  نقابة  بها   عنيت 

بيروت  تبقى  باأن  ترغبون  كنتم  “�إن  وختم: 

في  م�ساركتكم  من  فكثفو�  �ل�سر�ئع،  �أم 

ول  �أنف�سكم  وثقفو�  كافة  �لعلمية  �لمنتديات 

�لإمام  قال  كما  لأنه  تعلمون،  باأنكم  تظنو� 

وما  فغلبتهم  �لعلم  �أهل  )حاججت  علي 

وغلبني(،  �إل  �لجهل  �أهل  من  �أحد�  حاججت 

وكونو�  �لعلم  �أهل  من  �أ�سدقائي  يا  فكونو� 

و�أهله  �لجهل  تدعو�  ول  �لغالبون  �أنتم 

�لهاوية«. �لى  وبالوطن  بكم  ويودون   يغلبونكم 

�لها�سم  �نطونيو  �لمحامين  نقيب  تحدث  ثم 

�لنظم  �أقدم  من  �لنقود  نظام  “يعتبر  فقال: 

منذ  �لإن�سان  عا�سرت  �لتي  �لإقت�سادية 

�لطويل  تاريخها  خلل  فمرت  �ل�سنين  �آلف 

بلغت  حتى  �لمدى،  بالغة  تدريجية  بتطور�ت 

بذلك  متاأثرة  �ليوم  نعرفها  �لتي  �ل�سورة 

و�لإجتماعية  �لإقت�سادية  �لظروف  بتطور 

هذه،  �أيامنا  في  ن�ساطها  فيه  تز�ول  �لتي 

�لتطور«. ذلك  باتجاهات  معا  �آن  في   وموؤثرة 

�إلى �لمجتمع �لذي نعي�س  ��ساف:”و�إذ� نظرنا 

ما  كل  في  طرف  �لنقود  �أن  لوجدنا  �ليوم  فيه 

ن�ستخل�س  هنا  من  معاملت،  من  بيننا  يدور 

�لإ�ستقللية  لها  هياأ  ما  �لأهمية  من  للنقود  �ن 

�لإقت�سادية،  �لدر��سات  فروع  من  بو�حد 

جوهري  هدف  �لنقود  �إد�رة  �إح�سان  وكان 

�لر�سيدة«. �لإقت�سادية  �ل�سيا�سة  �أهد�ف   من 

�لمقدمة  هذه  خلل  ومن  “وهكذ�،  وقال: 

بمجالي  �رتباط  للنقود  �ن  ندرك  �لموجزة، 

�لمحا�سبة،  وخبرة  و�لتحكيم  �لق�ساء 

توؤدي  قد  �لعملية  �لعلقات  طبيعة  �ن  ذلك 

�لق�ساء،  تدخل  ت�ستدعي  خلفات  �إلى 

�إلى  تحتاج  وحمايته،  �لمال  �إد�رة  �ن  كما 

وهذ�  �للزمة،  �لإ�ست�سارة  يقدم  �إخت�سا�سي 

�لمحا�سبة«. خبر�ء  مهام  من   بالتحديد 

�لحياة  ظروف  فر�ست  لقد  “�إذً�  وتابع: 

في  ينظر  متخ�س�س  جهاز  �إلى  �لحاجة 

�لمتعاملين  بين  تقع  �لتي  �لحتمية  �لخلفات 

يقوم  من  هو  �لدين  رجل  �أو  �لحاكم  )وكان 

�لأعمال،  �زياد  ب�سبب  �سابقًا(  �لمهمة  بهذه 

�لذي  �لق�ساء  فكان  �لخلفات،  وبالتالي 

�لفلتان  من  �لحد  من  ن  مكَّ ب�سكل  دوره  لعب 

�لمجتمعات«. تلك  في  �سائدً�  كان   �لذي 

بين  �لتعامل  مجالت  تو�سع  “ومع  ��ساف: 

�إلى  �لحاجة  فبرزت  �لأعمال  �زد�دت  �لنا�س 

�خت�سا�سات  فظهرت  �لتنظيم،  من  �لمزيد 

في  كانا  �للذين  و�لتدقيق  كالمحا�سبة  جديدة 

وكان  �لتجارية،  �لعمليات  على  حكرً�  �لبد�ية 

يهدف  �لجديدين،  �لإخت�سا�سين  هذين  دور 

للتجار«. �لمالية  �إلى تنظيم �لح�سابات 

وتابع: “بمرور �لوقت ظهر للق�ساء �نه لتحقيق 

�لعد�لة، ل بد من �لإ�ستعانة باأهل �لإخت�سا�س 

�لمتنازع  �لمو��سيع  ت�سمل  متنوعة  ميادين  في 

�لجو�نب  بع�س  على  �ل�سوء  لت�سليط  عليها 

خبر�ء  عالم  فظهر  بها  للق�ساء  خبرة  ل  �لتي 

�لمحا�سبة«.

�لميد�ن  هذ�  جو�نب  �لفو�سى  وقال:”�سادت 

برزت  �لوقت  مرور  مع  لكن  �لأمر  بد�ية  في 

نقابة  فولدت  �لتنظيم،  �إلى  �لملحة  �لحاجة 

 17/12/1962 بتاريخ  ر�سميًا  للمحا�سبين 

وزير  عهد  في   518/1 رقم  �لقر�ر  بموجب 

عليها  و�أطلق  بطر�س  فوؤ�د  �آنذ�ك  �لعمل 

�لمحا�سبة  مكاتب  �أ�سحاب  نقابة  ت�سمية 

�لت�سمية  عدلت  ثم  بيروت  في  و�لتدقيق 

وتحولت �إلى نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين 

.»246/1 رقم  �لقر�ر  وبموجب  لبنان   في 

وخبر�ء  �لق�ساء  علقة  “ولأن  ��ساف: 

�أ�سول  قانون  نظم  فقد  تكاملية  �لمحا�سبة 

�لف�سل  في  لبنان،  في  �لمدنية  �لمحاكمات 

�جلل�سة �لفتتاحية

 �لنقيب �يلي عبود

�لنقيب �أنطونيو �لها�سم

مدير عام وز�رة �لعدل �لقا�سية مي�سم �لنويري
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وخ�س�س  بهم،  �لإ�ستعانة  كيفية  منه،  �لثامن 

مادة  خم�سون  لأهميته،  نظرً�  �لمو�سوع،  لهذ� 

موزعة على �أربعة �أق�سام، وكان من نتيجة ذلك 

�أن �نعك�س �لأمر �إيجابًا على �أحكام �لق�ساة في 

�لمالية«. بالأمور  �لمرتبطة  �لمنازعات 

حالة  في  هي  �لب�سرية  �لحياة  “لأن  وتابع: 

تت�سع  �لعمل  �أبو�ب  �أن  �سيما  ل  م�ستمر،  تطور 

تزد�د  �أن  �لطبيعي  من  كان  م�سطرد،  ب�سكل 

�لخلفات �لب�سرية �ي�سًا، وتكثر بالتالي ملفات 

�سير  في  ببطء  �سلبًا  �لأمر  فانعك�س  �لتقا�سي، 

�لمحاكمات. وكعادته فان �لعقل �لب�سري �لذي 

فقد  جديد،  هو  ما  كل  مو�كبة  عن  يتوقف  ل 

�لتحكيم«. مبد�أ  �إلى  وتو�سل  �لحل   ��ستنبط 

وخبر�ء  �لق�ساء  علقة  �ن  “كما  وقال: 

من  فانه  تكاملية،  علقة  هي  �لمحا�سبة 

خبر�ء  بين  �لعلقة  تكون  �أن  �لطبيعي 

وذلك  �أي�سًا،  تكاملية هي  و�لتحكيم  �لمحا�سبة 

حل  ي�سهل  مما  �لق�ساء،  �إلى  �لذهاب  لتجنب 

�لمعنية  �لأطر�ف  بين جميع  �لمالية،  �لم�ساكل 

بهذه �لنز�عات ويحد من تر�كمها، مع �لإ�سارة 

�لتي  �لم�سائل  يحدد  �لذي  هو  �لقانون  �ن  �إلى 

يجوز �لنظر فيها عن طريق �لتحكيم �لخا�س، 

وهي �لم�سائل �لتجارية و�لمدنية �لتي ل تخرج 

عن نطاق مهنة �لمحا�سبة و�لتدقيق �لمالي«.

��ساف: “�ن قانون �أ�سول �لمحاكمات �لمدنية 

مادة   47 في  فتناوله  �لتحكيم،  مو�سوع  نظم 

قد  يكون  وبذلك  �أق�سام،  ثلثة  على  وزعها 

وخبر�ء  �لمحكمين  بين  ما  �لعلقة  �إطار  ر�سم 

�لمحا�سبة«.

�لدور  �لمحا�سبية  للخبرة  “�إن  �إلى  و��سار 

تقرير  �أن  ذلك  �لمنازعات  نتيجة  على  �لموؤثر 

�مام  �لطريق  �إنارة  �ساأنه  من  �لمحا�سبة  خبير 

قر�ره.  �تخاذ  من  ليتمكن  �لمحكم  �أو  �لقا�سي 

هم  �لمحا�سبة  وخبير  و�لمحكم  �لقا�سي  و�إن 

ثالوث �إلز�مي ينعك�س تناغمه مع بع�سه �إيجابًا 

على م�سالح �لمتنازعين ولأننا نرى �لأمر على 

هذ� �لنحو نقترح �لأتي:

خبر�ء نقابة  �إلى  بالإنت�ساب  �ل�سماح  عدم   •
�لمحا�سبة �إل لمن ي�ستحق ذلك.

• �لت�سدد عند قبول خبير �لمحا�سبة �لمعتمد
من قبل �لق�ساء.

�لق�سائية �ل�سلطة  بين  �لد�ئم  �لت�ساور   •
على  و�لم�سرفين  �لمحا�سبة  خبر�ء  ونقابة 

للبحث  �لمحامين  ونقابة  �لتحكيم  مر�كز 

في كيفية تطوير �لعلقة بينهم نحو �لأف�سل 

وبذلك يتلقى �ل�سكل مع �لم�سمون فيتحقق 

باأبهى  �لعدل  ويتج�سد  �أي�سا  هنا  �لتكامل 

�سورة«.

وختم: “ل بد من �ن نتذكر �لكلم �ل�سائد حاليًا 

لبنان  ولأن  �سغيرة،  قرية  �أ�سبح  �لكون  �ن  من 

�ن  �ل�سروري  من  فاإنه  �ل�سرق،  منارة  يعتبر 

نو�كب �لتطور�ت �لعلمية، لكي نبقى منارة لهذ� 

�لأقانيم  بين  �لتعاون  فاإن  وبالتاأكيد  �ل�سرق، 

وطموح  �ل�سلبة،  و�لإر�دة  ذكرناها،  �لتي 

طليعيًا«. �سعبا  �ستبقينا  �للبناني،   �لإن�سان 

لوز�رة  �لعامة  �لمديرة   ، ممثلة  تحدثت  ثم 

�لعدل �لقا�سية مي�سم نويري، فقالت:”�ن هذ� 

�لقا�سي  بين  �لعلقة  حول  يتمحور  �لمنتدى 

و�لمحكم”،  �لخبير  وبين  �لمحا�سب  و�لخبير 

يجب  و�لتي  �لعلقة  هذه  “�أهمية  �لى  م�سيرة 

مجل�س  يعده  �لذي  �لجدول  �لى  ت�ستند  �أن 

�لأعلى«. �لق�ساء 

كبرى،  �أهمية  �لجدول  “لهذ�  �أ�سافت: 

ومن  تباعًا(،  )تلتها  �سروط  له  و�لنت�ساب 

و�لتجرد  و�لعلم  بالإخت�سا�س  �لتمتع  �برزها 

�آلية معينة  و�لأمان. وركزت على �سرورة و�سع 

�لخبير«،  بها  يتمتع  �أن  يجب  �لتي  للمميز�ت 

ولفتت �لى »�إن �ل�سعوبات �لتي تو�جهها �أحيانًا 

في تعيين �لخبير �لملئم«.

نتيجة  �آلية معينة  “�سرورة و�سع  و�سددت على 

عن  وك�سفت  �لمعنية،  �لجهات  بين  تن�سيق 

مت�سائلة  خبير”،  �آلف  �سبعة  من  �أكثر  وجود 

�لعدد؟ وهل  لهذ�  لبنان بحاجة  “�إذ� كان  عما 

تتو�فر بكل هوؤلء �لخبر�ء كل �لميز�ت؟«.

�لمحا�سبة  وخبر�ء  �لمحامين  “نقابتي  ودعت 

�لجدول  �إعد�د  في  �لتعاون  �لى  �لمجازين 

و�لتقييم  �لمنا�سبة  و�لتقدير�ت  �لمنا�سب 

في  �لم�سترك  �لهدف  لإنجاز  تمهيدً�  �لمنا�سب 

�لعامة«.  �لم�سلحة  خدمة 

�لخبرة  �لى  �للجوء  �لأولى  �لعمل  جل�سة  خلل 

ومبّرر�تها   �أ�سبابها  �لق�سائية،  �لنز�عات  في 

�لأ�سا�س.  محاكم  ولدى  �لعجلة  ق�ساء  لدى 

�آلية �لتنفيذ،  و�لتي هدفت �لى عر�س ومناق�سة 

�لخبير  تقرير  تقديم  ورده،  �لخبير  موجبات 

ومفاعيله وحقوق �لمتنازعين و�سلحية �لق�ساء 

معر�س  في  �ل�سرية  �لى  �لتطرق  �لى  بال�سافة 

تنفيذ �لمهمة وبعد تقديم �لتقرير.

�فتتح هذه �لجل�سة �لنقيب �ل�سابق فريد جبر�ن 

�لذي ��ساء على �للجوء �لى �لخبرة في �لنز�عات 

�لق�سائية بالجمال حيث �جاز �لم�سرع للقا�سي 

تعتبر  و�لتي  �لمتخ�س�سة  بالخبرة  �ل�ستعانة 

عن  ينحرف  ل  وحتى  نز�ع.  كل  في  �لرديف 

�سو�بط  من  بد  ل  بها،  يكلف  �لتي  �لمهمة 

��سول  قانون  من   362 �لى   313 �لمو�د  حددتها 

�لمحاكمات �لمدنية.

�سقر  �لك�سندر  �لمحامي  �لدكتور  عر�س  ثم 

مو�سوع طلب رد �لخبير و�لعتر��س على تقريره، 

حيث �ن �لرد )رد �لقا�سي �أو �لخبير( ياأتي عند 

رف�س �أحد �لمتقا�سين باأن يتولى �لخبير مهمته 

للأ�سباب �لمعددة في �لقانون و�لتي تندرج عادة 

��سار  كما  �لخبير.  حياد  في  �ل�سك  �إطار  في 

�لدكتور �سقر �إلى �أن دور �لخبرة �لفنية �أ�سحى 

مركزيًا في �لعمل �لق�سائي، فهو يعطي للقا�سي 

و��ستك�ساف  �لدعاوى  تحقيق  في  �أكبر  دورً� 

�لحقيقة و�إد�رة �لملفات.

�لى  مزهر  حبيب  �لرئي�س  �لقا�سي  تطرق  ثم 

�ل�سباب �لتي تدعو �لقا�سي �لى �ل�ستعانة باأهل 

�لخبرة. حيث �ن �لخبيرهو من له �لقدرة و�لعلم 

و�لمعرفة ولي�س وكيًل �أو تابعًا لأي من �لخ�سوم. 

كما �أكد �لقا�سي مزهر على ��ستقللية �لخبير 

و�لتي ل تعني زو�ل �لتبعية �لق�سائية حيث يبقى 

�لخبير طيلة �لفترة �لتي يقوم بها بمهمته يخ�سع 

لإ�سر�ف فعلي من قبل �لقا�سي �لذي عينه.

طعمه  �نطو�ن  �لرئي�س  �لقا�سي  عر�س  ثم 

�لنز�عات  في  �لخبرة  �إلى  �للجوء  مو�سوع 

ق�ساء  لدى  ومبرر�تها  �لق�سائية:�أ�سبابها 

معالم  �سياع  يخ�سى  لمن  يجوز  حيث  �لعجلة. 

�أمام  نز�ع  مو�سوع  ت�سبح  �أن  يحتمل  و�قعة 

�لق�ساء �أن يطلب من قا�سي �لأمور �لم�ستعجلة 

�لأمور  لقا�سي  ويجوز  للمعاينة.  �لنتقال 

�لخبر�ء  �أحد  ينتدب  �أن  عندئٍذ  �لم�ستعجلة 

للنتقال و�لمعاينة و�سماع �ل�سهود بغير يمين.

خلل جل�سة �لعمل �لثانية �لخبرة وفقًا لأحكام 

قانون �لتجارة وم�سوؤولية مفو�س �لمر�قبة و�لتي 

�لعينية  �لمقدمات  ومناق�سة  عر�س  �لى  هدفت 

�لمر�قبة  مفو�س  وم�سوؤولية  �لمال  ر�أ�س  وزيادة 

م�سوؤولية  �لى  بالإ�سافة  و�لإ�سافي  �لأ�سا�سي 

بد�ية  تناول  �لق�ساء.  قبل  من  �لمعين  �لخبير 

�لمحا�سبة  في  �لخبرة  مو�سوع  عبود  �لنقيب 

وم�سوؤولية مفو�س �لمر�قبة بين متطلبات قانون 

�لدولية  �لتدقيق  ومعايير  �للبناني  �لتجارة 

�لمر�قبة  مفو�س  م�سوؤوليات  �إلى  بال�سافة 

�للبناني  �لتجارة  قانون  بموجب  �لأخرى 

على  �لنقابة  قبل  من  �لمقترحة  و�لتعديلت 

قانون �لتجارة �للبناني �سمن جل�سات عمل لجنة 

�لد�رة و�لعدل حول تعديل �حكام قانون �لتجارة 

�للبناني.

مي�سم  �لقا�سية  �لعدل  وز�رة  عام  مدير  �أما 

�لخبير  بين  �لعلقة  تناولت  فقد  �لنويري 

في  منهم  كل  وم�سوؤوليات  و�لقا�سي  و�لمحامي 

�سوء �لقو�نين و�لجر�ء�ت وتكاملها.

ثم تناول �لدكتور �لمحامي �سلح �لدين �لدباغ 

�لم�سلكية  �لمر�قبة  مفو�سي  م�سوؤولية  مو�سوع 

و�لمدنية و�لجز�ئية. حيث �أن �لقانون يرتب على 

ومتنوعة،  عديدة  م�سوؤوليات  �لمر�قبة  مفو�س 

مفو�س  على  �لملقاة  �لمهمات  لتنامي  ونظرً� 

�لمر�قبة وتو�سعها، فان �لتجاه �ليوم هو �لت�سدد 

في تطبيق هذه �لم�سوؤوليات.

حالت  في  �لخبرة  �لثالثة  �لعمل  جل�سة  �أما 

عر�س  �لى  هدفت  و�لتي  و�لإفل�س  �لت�سفية 

�لخبير  لتعيين  �ل�سالح  �لمرجع  ومناق�سة 

و�لمهام و�آلية تنفيذها و�سوًل �لى تقرير �لخبير 

لّحود  عبده  �لمحامي  �لأ�ستاذ  بد�أها  ومفاعيله 
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جلسات منتدى الخبرة 
المحاسبية 

في القضاء والتحكيم*

ناق�س �ملنتدى خلل خم�س جل�سات عمل �متدت 

على مدى يومني و�لذي �أتى كاأول عمل م�سرتك 

لبنان  يف  �ملجازين  �ملحا�سبة  خرب�ء  نقابة  بني 

�تفاقية  مبوجب  بريوت  يف  �ملحامني  ونقابة 

قانونية و�سكل  بينهما، مو��سيع  �ملوقعة  �لتعاون 

خرب�ء  بني  �ملهنية  �خلرب�ت  لتبادل  فر�سة 

وتفعيًل  ت�سهيًل  وذلك  و�ملحامني  �ملحا�سبة 

لعمل �لق�ساء ملا فيه من م�سلحة عامة. حا�سر 

خلل �أعمال �ملنتدى �أ�سحاب �خلربة من ق�ساة 

وحمامني وخرب�ء حما�سبة وخمت�سني.

�جلل�سة �لثانية�جلل�سة �لوىل

�جلل�سة �لر�بعة�جلل�سة �لثالثة

�جلل�سة �خلام�سة
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وخ�س�س  بهم،  �لإ�ستعانة  كيفية  منه،  �لثامن 

مادة  خم�سون  لأهميته،  نظرً�  �لمو�سوع،  لهذ� 

موزعة على �أربعة �أق�سام، وكان من نتيجة ذلك 

�أن �نعك�س �لأمر �إيجابًا على �أحكام �لق�ساة في 

�لمالية«. بالأمور  �لمرتبطة  �لمنازعات 

حالة  في  هي  �لب�سرية  �لحياة  “لأن  وتابع: 

تت�سع  �لعمل  �أبو�ب  �أن  �سيما  ل  م�ستمر،  تطور 

تزد�د  �أن  �لطبيعي  من  كان  م�سطرد،  ب�سكل 

�لخلفات �لب�سرية �ي�سًا، وتكثر بالتالي ملفات 

�سير  في  ببطء  �سلبًا  �لأمر  فانعك�س  �لتقا�سي، 

�لمحاكمات. وكعادته فان �لعقل �لب�سري �لذي 

فقد  جديد،  هو  ما  كل  مو�كبة  عن  يتوقف  ل 

�لتحكيم«. مبد�أ  �إلى  وتو�سل  �لحل   ��ستنبط 

وخبر�ء  �لق�ساء  علقة  �ن  “كما  وقال: 

من  فانه  تكاملية،  علقة  هي  �لمحا�سبة 

خبر�ء  بين  �لعلقة  تكون  �أن  �لطبيعي 

وذلك  �أي�سًا،  تكاملية هي  و�لتحكيم  �لمحا�سبة 

حل  ي�سهل  مما  �لق�ساء،  �إلى  �لذهاب  لتجنب 

�لمعنية  �لأطر�ف  بين جميع  �لمالية،  �لم�ساكل 

بهذه �لنز�عات ويحد من تر�كمها، مع �لإ�سارة 

�لتي  �لم�سائل  يحدد  �لذي  هو  �لقانون  �ن  �إلى 

يجوز �لنظر فيها عن طريق �لتحكيم �لخا�س، 

وهي �لم�سائل �لتجارية و�لمدنية �لتي ل تخرج 

عن نطاق مهنة �لمحا�سبة و�لتدقيق �لمالي«.

��ساف: “�ن قانون �أ�سول �لمحاكمات �لمدنية 

مادة   47 في  فتناوله  �لتحكيم،  مو�سوع  نظم 

قد  يكون  وبذلك  �أق�سام،  ثلثة  على  وزعها 

وخبر�ء  �لمحكمين  بين  ما  �لعلقة  �إطار  ر�سم 

�لمحا�سبة«.

�لدور  �لمحا�سبية  للخبرة  “�إن  �إلى  و��سار 

تقرير  �أن  ذلك  �لمنازعات  نتيجة  على  �لموؤثر 

�مام  �لطريق  �إنارة  �ساأنه  من  �لمحا�سبة  خبير 

قر�ره.  �تخاذ  من  ليتمكن  �لمحكم  �أو  �لقا�سي 

هم  �لمحا�سبة  وخبير  و�لمحكم  �لقا�سي  و�إن 

ثالوث �إلز�مي ينعك�س تناغمه مع بع�سه �إيجابًا 

على م�سالح �لمتنازعين ولأننا نرى �لأمر على 

هذ� �لنحو نقترح �لأتي:

خبر�ء نقابة  �إلى  بالإنت�ساب  �ل�سماح  عدم   •
�لمحا�سبة �إل لمن ي�ستحق ذلك.

• �لت�سدد عند قبول خبير �لمحا�سبة �لمعتمد
من قبل �لق�ساء.

�لق�سائية �ل�سلطة  بين  �لد�ئم  �لت�ساور   •
على  و�لم�سرفين  �لمحا�سبة  خبر�ء  ونقابة 

للبحث  �لمحامين  ونقابة  �لتحكيم  مر�كز 

في كيفية تطوير �لعلقة بينهم نحو �لأف�سل 

وبذلك يتلقى �ل�سكل مع �لم�سمون فيتحقق 

باأبهى  �لعدل  ويتج�سد  �أي�سا  هنا  �لتكامل 

�سورة«.

وختم: “ل بد من �ن نتذكر �لكلم �ل�سائد حاليًا 

لبنان  ولأن  �سغيرة،  قرية  �أ�سبح  �لكون  �ن  من 

�ن  �ل�سروري  من  فاإنه  �ل�سرق،  منارة  يعتبر 

نو�كب �لتطور�ت �لعلمية، لكي نبقى منارة لهذ� 

�لأقانيم  بين  �لتعاون  فاإن  وبالتاأكيد  �ل�سرق، 

وطموح  �ل�سلبة،  و�لإر�دة  ذكرناها،  �لتي 

طليعيًا«. �سعبا  �ستبقينا  �للبناني،   �لإن�سان 

لوز�رة  �لعامة  �لمديرة   ، ممثلة  تحدثت  ثم 

�لعدل �لقا�سية مي�سم نويري، فقالت:”�ن هذ� 

�لقا�سي  بين  �لعلقة  حول  يتمحور  �لمنتدى 

و�لمحكم”،  �لخبير  وبين  �لمحا�سب  و�لخبير 

يجب  و�لتي  �لعلقة  هذه  “�أهمية  �لى  م�سيرة 

مجل�س  يعده  �لذي  �لجدول  �لى  ت�ستند  �أن 

�لأعلى«. �لق�ساء 

كبرى،  �أهمية  �لجدول  “لهذ�  �أ�سافت: 

ومن  تباعًا(،  )تلتها  �سروط  له  و�لنت�ساب 

و�لتجرد  و�لعلم  بالإخت�سا�س  �لتمتع  �برزها 

�آلية معينة  و�لأمان. وركزت على �سرورة و�سع 

�لخبير«،  بها  يتمتع  �أن  يجب  �لتي  للمميز�ت 

ولفتت �لى »�إن �ل�سعوبات �لتي تو�جهها �أحيانًا 

في تعيين �لخبير �لملئم«.

نتيجة  �آلية معينة  “�سرورة و�سع  و�سددت على 

عن  وك�سفت  �لمعنية،  �لجهات  بين  تن�سيق 

مت�سائلة  خبير”،  �آلف  �سبعة  من  �أكثر  وجود 

�لعدد؟ وهل  لهذ�  لبنان بحاجة  “�إذ� كان  عما 

تتو�فر بكل هوؤلء �لخبر�ء كل �لميز�ت؟«.

�لمحا�سبة  وخبر�ء  �لمحامين  “نقابتي  ودعت 

�لجدول  �إعد�د  في  �لتعاون  �لى  �لمجازين 

و�لتقييم  �لمنا�سبة  و�لتقدير�ت  �لمنا�سب 

في  �لم�سترك  �لهدف  لإنجاز  تمهيدً�  �لمنا�سب 

�لعامة«.  �لم�سلحة  خدمة 

�لخبرة  �لى  �للجوء  �لأولى  �لعمل  جل�سة  خلل 

ومبّرر�تها   �أ�سبابها  �لق�سائية،  �لنز�عات  في 

�لأ�سا�س.  محاكم  ولدى  �لعجلة  ق�ساء  لدى 

�آلية �لتنفيذ،  و�لتي هدفت �لى عر�س ومناق�سة 

�لخبير  تقرير  تقديم  ورده،  �لخبير  موجبات 

ومفاعيله وحقوق �لمتنازعين و�سلحية �لق�ساء 

معر�س  في  �ل�سرية  �لى  �لتطرق  �لى  بال�سافة 

تنفيذ �لمهمة وبعد تقديم �لتقرير.

�فتتح هذه �لجل�سة �لنقيب �ل�سابق فريد جبر�ن 

�لذي ��ساء على �للجوء �لى �لخبرة في �لنز�عات 

�لق�سائية بالجمال حيث �جاز �لم�سرع للقا�سي 

تعتبر  و�لتي  �لمتخ�س�سة  بالخبرة  �ل�ستعانة 

عن  ينحرف  ل  وحتى  نز�ع.  كل  في  �لرديف 

�سو�بط  من  بد  ل  بها،  يكلف  �لتي  �لمهمة 

��سول  قانون  من   362 �لى   313 �لمو�د  حددتها 

�لمحاكمات �لمدنية.

�سقر  �لك�سندر  �لمحامي  �لدكتور  عر�س  ثم 

مو�سوع طلب رد �لخبير و�لعتر��س على تقريره، 

حيث �ن �لرد )رد �لقا�سي �أو �لخبير( ياأتي عند 

رف�س �أحد �لمتقا�سين باأن يتولى �لخبير مهمته 

للأ�سباب �لمعددة في �لقانون و�لتي تندرج عادة 

��سار  كما  �لخبير.  حياد  في  �ل�سك  �إطار  في 

�لدكتور �سقر �إلى �أن دور �لخبرة �لفنية �أ�سحى 

مركزيًا في �لعمل �لق�سائي، فهو يعطي للقا�سي 

و��ستك�ساف  �لدعاوى  تحقيق  في  �أكبر  دورً� 

�لحقيقة و�إد�رة �لملفات.

�لى  مزهر  حبيب  �لرئي�س  �لقا�سي  تطرق  ثم 

�ل�سباب �لتي تدعو �لقا�سي �لى �ل�ستعانة باأهل 

�لخبرة. حيث �ن �لخبيرهو من له �لقدرة و�لعلم 

و�لمعرفة ولي�س وكيًل �أو تابعًا لأي من �لخ�سوم. 

كما �أكد �لقا�سي مزهر على ��ستقللية �لخبير 

و�لتي ل تعني زو�ل �لتبعية �لق�سائية حيث يبقى 

�لخبير طيلة �لفترة �لتي يقوم بها بمهمته يخ�سع 

لإ�سر�ف فعلي من قبل �لقا�سي �لذي عينه.

طعمه  �نطو�ن  �لرئي�س  �لقا�سي  عر�س  ثم 

�لنز�عات  في  �لخبرة  �إلى  �للجوء  مو�سوع 

ق�ساء  لدى  ومبرر�تها  �لق�سائية:�أ�سبابها 

معالم  �سياع  يخ�سى  لمن  يجوز  حيث  �لعجلة. 

�أمام  نز�ع  مو�سوع  ت�سبح  �أن  يحتمل  و�قعة 

�لق�ساء �أن يطلب من قا�سي �لأمور �لم�ستعجلة 

�لأمور  لقا�سي  ويجوز  للمعاينة.  �لنتقال 

�لخبر�ء  �أحد  ينتدب  �أن  عندئٍذ  �لم�ستعجلة 

للنتقال و�لمعاينة و�سماع �ل�سهود بغير يمين.

خلل جل�سة �لعمل �لثانية �لخبرة وفقًا لأحكام 

قانون �لتجارة وم�سوؤولية مفو�س �لمر�قبة و�لتي 

�لعينية  �لمقدمات  ومناق�سة  عر�س  �لى  هدفت 

�لمر�قبة  مفو�س  وم�سوؤولية  �لمال  ر�أ�س  وزيادة 

م�سوؤولية  �لى  بالإ�سافة  و�لإ�سافي  �لأ�سا�سي 

بد�ية  تناول  �لق�ساء.  قبل  من  �لمعين  �لخبير 

�لمحا�سبة  في  �لخبرة  مو�سوع  عبود  �لنقيب 

وم�سوؤولية مفو�س �لمر�قبة بين متطلبات قانون 

�لدولية  �لتدقيق  ومعايير  �للبناني  �لتجارة 

�لمر�قبة  مفو�س  م�سوؤوليات  �إلى  بال�سافة 

�للبناني  �لتجارة  قانون  بموجب  �لأخرى 

على  �لنقابة  قبل  من  �لمقترحة  و�لتعديلت 

قانون �لتجارة �للبناني �سمن جل�سات عمل لجنة 

�لد�رة و�لعدل حول تعديل �حكام قانون �لتجارة 

�للبناني.

مي�سم  �لقا�سية  �لعدل  وز�رة  عام  مدير  �أما 

�لخبير  بين  �لعلقة  تناولت  فقد  �لنويري 

في  منهم  كل  وم�سوؤوليات  و�لقا�سي  و�لمحامي 

�سوء �لقو�نين و�لجر�ء�ت وتكاملها.

ثم تناول �لدكتور �لمحامي �سلح �لدين �لدباغ 

�لم�سلكية  �لمر�قبة  مفو�سي  م�سوؤولية  مو�سوع 

و�لمدنية و�لجز�ئية. حيث �أن �لقانون يرتب على 

ومتنوعة،  عديدة  م�سوؤوليات  �لمر�قبة  مفو�س 

مفو�س  على  �لملقاة  �لمهمات  لتنامي  ونظرً� 

�لمر�قبة وتو�سعها، فان �لتجاه �ليوم هو �لت�سدد 

في تطبيق هذه �لم�سوؤوليات.

حالت  في  �لخبرة  �لثالثة  �لعمل  جل�سة  �أما 

عر�س  �لى  هدفت  و�لتي  و�لإفل�س  �لت�سفية 

�لخبير  لتعيين  �ل�سالح  �لمرجع  ومناق�سة 

و�لمهام و�آلية تنفيذها و�سوًل �لى تقرير �لخبير 

لّحود  عبده  �لمحامي  �لأ�ستاذ  بد�أها  ومفاعيله 

 www.lacpa.org.lb بامكانكم االطالع على املواد الكاملة على الصفحة االلكترونية للنقابة *

جلسات منتدى الخبرة 
المحاسبية 

في القضاء والتحكيم*

ناق�س �ملنتدى خلل خم�س جل�سات عمل �متدت 

على مدى يومني و�لذي �أتى كاأول عمل م�سرتك 

لبنان  يف  �ملجازين  �ملحا�سبة  خرب�ء  نقابة  بني 

�تفاقية  مبوجب  بريوت  يف  �ملحامني  ونقابة 

قانونية و�سكل  بينهما، مو��سيع  �ملوقعة  �لتعاون 

خرب�ء  بني  �ملهنية  �خلرب�ت  لتبادل  فر�سة 

وتفعيًل  ت�سهيًل  وذلك  و�ملحامني  �ملحا�سبة 

لعمل �لق�ساء ملا فيه من م�سلحة عامة. حا�سر 

خلل �أعمال �ملنتدى �أ�سحاب �خلربة من ق�ساة 

وحمامني وخرب�ء حما�سبة وخمت�سني.

�جلل�سة �لثانية�جلل�سة �لوىل

�جلل�سة �لر�بعة�جلل�سة �لثالثة

�جلل�سة �خلام�سة

ية
سب

حا
لم

ة ا
بر

لخ
ى ا

تد
من



20
16 

- 5
د 4

عد
  ال

از 
مج

ب ال
س

حا
لم

ا

4243

�أيها �لحفل �لكريم،

�ليوم وقد �نتهت �أعمال هذ� �لمنتدى ي�سعدنا:

بال�سكر  �لم�ساركين  با�سم  نتقدم  باإن  �أوًل، 

�إلى نقابة �لمحامين في بيروت ممثلة  و�لتقدير 

و�أع�ساء  �لها�سم  �أنطونيو  �لأ�ستاذ  بالنقيب 

�لمحا�سبة  خبر�ء  نقابة  و�إلى  �لنقابة  مجل�س 

�لمجازين في لبنان ممثلة بالنقيب �لأ�ستاذ �إيلي 

عبود و�أع�ساء مجل�س �لنقابة.

عام  مدير  �إلى  و�لتقدير  بال�سكر  نتقدم  كما 

لدعمها  �لنويري  مي�سم  �لرئي�سة  �لعدل  وز�رة 

جميع  و�إلى  �لمنتدى،  هذ�  في  وم�ساركتها 

وخبر�ء  ومحامين  ق�ساة  من  �لمحا�سرين 

�لمنتدى  هذ�  �أغنو�  �لذين  مجازين  محا�سبة 

بعلمهم وثقافتهم وخبرتهم.

جل�ساته  في  �لمنتدى  هذ�  تناول  لقد  وثانيًا، 

بالغة  �أهمية  ذ�ت  متعددة  مو��سيع  �لخم�س 

تحليل  من  ت�سمنته  لما  �لم�ساركين  لجميع 

م�ستركًا  قا�سمًا  ت�سكل  �لتي  �لأمور  في  وبحث 

بين �لق�ساء و�لمحاماة و�لخبرة في �لمحا�سبة، 

ونرفع �لتو�سيات �لتالية:

وخبير  و�لمحامي  �لقا�سي  بين  �لتكامل  �إن 

ر�سالته  �سمن  كل  �لمجاز،  �لمحا�سبة 

�لتي  �لمهام  �إلى   �لتنبه  يفر�س  و�خت�سا�سه، 

�سمن  بها  و�لتقيد  �لمحا�سبة  خبر�ء  �إلى  توكل 

ل  �لإجر�ء  �لمرعية  و�لأنظمة  �لقو�نين  �إطار 

و�أن  �سيما  �لإثبات  بقو�عد  �لمتعلقة  تلك  �سيما 

تقرير �لخبير يعتبر من قو�عد �لإثبات �لحر.

في  �تباعها  �لو�جب  �لأ�سول  مر�عاة  يقت�سي 

تنفيذ �لمهام بح�سب طبيعتها.

يقت�سي تطبيق �لمعايير �لمهنية و�لتقيد بقو�نين 

تنفيذ  معر�س  في  �لمهني  �ل�سلوك  وقو�عد 

�إف�ساء  وعدم  �لمهنية  بال�سرية  و�لتقيد  �لمهمة، 

ولحاجاتها  �لمهمة  �سمن  مطلوب  هو  ما  �إل 

وللمرجع �لمعني بالمهمة.

للم�سوؤوليات  �لتنبه  يقت�سي 

خبير  عاتق  على  �لملقاة 

�لمهام  من  �أي  في  �لمحا�سبة 

�لتي يكلف بها. 

ندعو �إلى:

مجل�س  بين  �لتعاون  تفعيل   •
ونقابة  �لأعلى  �لق�ساء 

خبر�ء  ونقابة  �لمحامين 

في  �لمجازين  �لمحا�سبة 

�لخبرة  �آفاق  لتو�سيع  لبنان 

ثقافة  وتعميق  �لأعمال  في 

لتحقيق  ت�سهيًل  �لتكامل 

�لعد�لة.

و�لإجر�ء�ت  �لأنظمة  وتحديث  تطوير   •
و�لمعايير كافة بما ي�سمن ح�سن ت�سمية و�نتقاء 

�لق�ساء �لأعلى  �لخبر�ء و�لتعاون بين مجل�س 

ونقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان، 

�سوؤون  لمتابعة  �ل�سالح  �لمرجع  �لأخيرة  هذه 

�لخبر�ء في ت�سميتهم وتنفيذ مهامهم ومعالجة 

�لدوري  �لتنقيح  لجهة  �سيما  يعنيهم،  ما  كل 

�لو�جب  �لمجازين  �لمحا�سبة  لجد�ول خبر�ء 

كافة.   �لق�سائية  �لمر�جع  قبل  من  �عتمادها 

بين  و�لتفاعل  �لتعاون  قاعدة  تو�سيع   •
�لخبرة  لت�سمل  �لمختلفة  �لإخت�سا�سات 

باأ�سكالها �لمختلفة و�لإ�ست�سار�ت و�لتحكيم.

مهام  حول  تدريبية  حلقات  �إقامة   •
وم�سوؤولية �لخبر�ء تو�سًل لتح�سين �لأد�ء في 

�طار �لخبرة �لق�سائية و�لتحكيمية.

• دعوة �لمعنيين �إلى �لتعاون.
�لجهات  بين  �لتن�سيق   •
عادل  جدول  لو�سع  �لثلثة 

�لمحا�سبة  خبر�ء  لأتعاب 

�لمجازين في �لملفات �لتي 

تعهد �إليهم من قبل �لق�ساء 

مع  يتنا�سب  بما  و�لتحكيم 

�إظهار  دورهم وجهدهم في 

�لحق 

• وتحقيق �لعد�لة.
و�لج�سم �لنقابتين  بين  �لد�ئم  �لتو��سل   •
�لق�سائي لمو�كبة �لتطور�ت وتحديث �لأنظمة 

و�لإجر�ء�ت.

�لخبير  بين  و�لعلقة  و�لإفل�س  �لت�سفية  حول 

و�لمحامي وو�جبات كل منهما.

�أما �لأ�ستاذ حبيب حاتم فقد طرح �لأ�س�س �لعامة 

�لمحا�سبية  �لخبرة  في  وخا�سة  �لخبرة  في 

في  �لمحا�سبية  �لخبرة  �إن  مو�سحًا  �لق�سائية. 

حالت �لت�سفية و�لإفل�س �لق�سائية لها �أهميتها 

�لكبرى فهي تمثل عن�سر �أ�سا�سي لإد�رة وتح�سير 

�لمعلومات �للزمة لإتخاذ �لم�سوؤولين في �لق�ساء 

و�لتحكيم �لقر�ر �لمنا�سب و�لمبني كون �لخبير 

في  �لمحكم  �أو  �لق�سائية  �ل�سلطة  من  منتدب 

مهمة فنية محددة للإطلع ومر�جعة �لو�سعيات 

�لو�قعية و�لم�ستند�ت �لمبرزة.

�أنه  �لرئي�سة هالة �لحجار  �لقا�سية  ثم عر�ست 

في �أحيان كثيرة، في حالت �لت�سفية و�لإفل�س، 

على  يتوقف  بالنز�ع  �لف�سل  �أن  �لقا�سي  يجد 

معارف فنية ت�ستوجب �لإ�ستعانة بالخبرة �لفنية 

�لطبية  �أو  �لهند�سية  �لأمور  مثًل في  لإي�ساحها 

�أو �لمحا�سبية. ولذلك، �أعطى �لقانون للمحكمة 

حق �لإ�ستعانة بخبير في �لحالت �لتي ي�ستوجب 

فيها ف�سل �لنز�ع �للجوء �إلى �لخبرة.

�لحر��سة  حول  �لر�بعة  �لعمل  جل�سة  تمحورت 

ومناق�سة  عر�س  �إلى  هدفت  و�لتي  �لق�سائية 

�لق�سائي  �لحار�س  لتعيين  �لموجبة  �لأ�سباب 

حار�سًا  كان  �إذ�  وم�سوؤوليته  �لخبير  ومهام 

ق�سائيًا. 

�لمحامي  �لدكتور  �لجل�سة  هذه  في  حا�سر 

�لحر��سة  �إجر�ء�ت  حول  غ�سوب  جميل  عبده 

�ما  �لق�سائي.  �لحار�س  وحقوق  وموجبات 

��ستعر�س  فقد  �سبح  يو�سف  د�وود  �لدكتور 

�لحر��سة  ودعوى  �لمحا�سبة  خبير  مفهوم 

�لق�سائية  �لحر��سة  �أعمال  �أن  حيث  �لق�سائية 

هي في �سلب �أعمال خبير �لمحا�سبة.  

�لذي  مَكية،   محمود  �لرئي�س  �لقا�سي  تله 

تعطي  �لتي  �لقانونية  �لن�سو�س  ��ستعر�س 

�لموؤقتة  �لتد�بير  جميع  باتخاذ  �لحق  �لقا�سي 

�لحقوق  حفظ  �ساأنها  من  �لتي  و�لحتياطية 

�لدللة  �سبيل  على  وعددت  �ل�سرر،  ومنع 

فر�س  ومنها  �لتد�بير  هذه  من  �لبع�س  و�لمثال 

�لحر��سة  تفر�س  حيث  �لق�سائية.  �لحر��سة 

قبل  من  ت�سميتها،  عليها  تدل  وكما  �لق�سائية، 

�لق�ساء وذلك كتدبير وقتي و�حتياطي تقت�سيه 

�ل�ساأن  �أ�سحاب  حقوق  على  �لمحافظة  �سرورة 

وم�سالحهم ودفع �لخطر عنها.

تناولت  و�لخيرة  �لخام�سة  �لعمل  جل�سة  �ما 

عر�س  �لى  هدفت  و�لتي  �لتحكيم  مو�سوع 

ومهام  خ�سائ�سه  و  �لتحكيم  ومناق�سة 

وم�سوؤوليات �لخبير �إذ� كان �لخبير محكمًا. 

م�سباح  �لأ�ستاذ  �لجل�سة  هذه  بد�ية  في  عر�س 

�لمحا�سبة  خبر�ء  نقابة  مجل�س  ع�سو  مجذوب 

و�سروطه  �لتحكيم  �أهد�ف  لبنان  في  �لمجازين 

للمنازعات  �لت�سدي  �سرعة  حيث  من  ومز�ياه 

�لخ�سوم  بين  �لعلقات  على  و�لمحافظة 

�لدكتور  �سرح  كما  �لتكلفة.  في  و�لأقت�ساد 

�لمحكم  �سخ�سية  طبارة  و�ئل  �لمحامي 

�لتحكيمية  �لمحاكمة  و�جر�ء�ت  �لمحا�سبي 

�لقا�سية  تناولت  كما  �لتحكيمي.  و�لقر�ر 

�لرئي�سة جمال �لخوري �ل�سيغة �لتنفيذية للقر�ر 

�لتحكيمي  بالقر�ر  �لطعن  وطرق  �لتحكيمي 

وللقر�ر  �لتحكيم  لنظام  �لقانونية  و�لخ�سائ�س 

�لتحكيمي. 

بر�ي�س  من  �لزعيم  �أ�سرف  �لأ�ستاذ  عر�س  ثم 

في  �لخبير  موؤهلت  دبي  كوبرز  هاو�س  و�تر 

�لمحامي  �لعميل،  تجاه  وم�سوؤولياته  �لتحكيم 

و�لأطر�ف �لأخرى وم�سوؤولياته تجاه �لمحكمة/ 

تقرير  �أهد�ف  �لى  بال�سافة  �لتحكيم.  لجنة 

عملية  �مثلة  عر�س  كما  �لتحكيم.  في  �لخبرة 

حول �سهادة �لخبير في ق�سايا �لتحكيم.

�لمحامي  عر�س  �لمنتدى،  �أعمال  �نتهاء  عند 

جورج فيكان باتانيان �لبيان �لختامي و�لتو�سيات.

البيان الختامي والتوصيات
المنتدى المتخصص بـ”الخبرة 

المحاسبية في القضاء والتحكيم” 

�ملحا�سرين: �لها�سم، طعمه، عبود، مزهر، �سقر، جرب�ن

�ملحا�سرين: حامت، عبود، حجار، حلود�ملحا�سرين: �لها�سم، عبود، �لدباغ، �لنويري

�ملحا�سرين: �سبح، عبود، غ�سوب، مّكية

�ملحا�سرين: �لزعيم، طبارة، عبود، �خلوري، جمذوب

�لتو�سيات من �ملحامي فيكان باتانيان

�خلتام
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�أيها �لحفل �لكريم،

�ليوم وقد �نتهت �أعمال هذ� �لمنتدى ي�سعدنا:

بال�سكر  �لم�ساركين  با�سم  نتقدم  باإن  �أوًل، 

�إلى نقابة �لمحامين في بيروت ممثلة  و�لتقدير 

و�أع�ساء  �لها�سم  �أنطونيو  �لأ�ستاذ  بالنقيب 

�لمحا�سبة  خبر�ء  نقابة  و�إلى  �لنقابة  مجل�س 

�لمجازين في لبنان ممثلة بالنقيب �لأ�ستاذ �إيلي 

عبود و�أع�ساء مجل�س �لنقابة.

عام  مدير  �إلى  و�لتقدير  بال�سكر  نتقدم  كما 

لدعمها  �لنويري  مي�سم  �لرئي�سة  �لعدل  وز�رة 

جميع  و�إلى  �لمنتدى،  هذ�  في  وم�ساركتها 

وخبر�ء  ومحامين  ق�ساة  من  �لمحا�سرين 

�لمنتدى  هذ�  �أغنو�  �لذين  مجازين  محا�سبة 

بعلمهم وثقافتهم وخبرتهم.

جل�ساته  في  �لمنتدى  هذ�  تناول  لقد  وثانيًا، 

بالغة  �أهمية  ذ�ت  متعددة  مو��سيع  �لخم�س 

تحليل  من  ت�سمنته  لما  �لم�ساركين  لجميع 

م�ستركًا  قا�سمًا  ت�سكل  �لتي  �لأمور  في  وبحث 

بين �لق�ساء و�لمحاماة و�لخبرة في �لمحا�سبة، 

ونرفع �لتو�سيات �لتالية:

وخبير  و�لمحامي  �لقا�سي  بين  �لتكامل  �إن 

ر�سالته  �سمن  كل  �لمجاز،  �لمحا�سبة 

�لتي  �لمهام  �إلى   �لتنبه  يفر�س  و�خت�سا�سه، 

�سمن  بها  و�لتقيد  �لمحا�سبة  خبر�ء  �إلى  توكل 

ل  �لإجر�ء  �لمرعية  و�لأنظمة  �لقو�نين  �إطار 

و�أن  �سيما  �لإثبات  بقو�عد  �لمتعلقة  تلك  �سيما 

تقرير �لخبير يعتبر من قو�عد �لإثبات �لحر.

في  �تباعها  �لو�جب  �لأ�سول  مر�عاة  يقت�سي 

تنفيذ �لمهام بح�سب طبيعتها.

يقت�سي تطبيق �لمعايير �لمهنية و�لتقيد بقو�نين 

تنفيذ  معر�س  في  �لمهني  �ل�سلوك  وقو�عد 

�إف�ساء  وعدم  �لمهنية  بال�سرية  و�لتقيد  �لمهمة، 

ولحاجاتها  �لمهمة  �سمن  مطلوب  هو  ما  �إل 

وللمرجع �لمعني بالمهمة.

للم�سوؤوليات  �لتنبه  يقت�سي 

خبير  عاتق  على  �لملقاة 

�لمهام  من  �أي  في  �لمحا�سبة 

�لتي يكلف بها. 

ندعو �إلى:

مجل�س  بين  �لتعاون  تفعيل   •
ونقابة  �لأعلى  �لق�ساء 

خبر�ء  ونقابة  �لمحامين 

في  �لمجازين  �لمحا�سبة 

�لخبرة  �آفاق  لتو�سيع  لبنان 

ثقافة  وتعميق  �لأعمال  في 

لتحقيق  ت�سهيًل  �لتكامل 

�لعد�لة.

و�لإجر�ء�ت  �لأنظمة  وتحديث  تطوير   •
و�لمعايير كافة بما ي�سمن ح�سن ت�سمية و�نتقاء 

�لق�ساء �لأعلى  �لخبر�ء و�لتعاون بين مجل�س 

ونقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان، 

�سوؤون  لمتابعة  �ل�سالح  �لمرجع  �لأخيرة  هذه 

�لخبر�ء في ت�سميتهم وتنفيذ مهامهم ومعالجة 

�لدوري  �لتنقيح  لجهة  �سيما  يعنيهم،  ما  كل 

�لو�جب  �لمجازين  �لمحا�سبة  لجد�ول خبر�ء 

كافة.   �لق�سائية  �لمر�جع  قبل  من  �عتمادها 

بين  و�لتفاعل  �لتعاون  قاعدة  تو�سيع   •
�لخبرة  لت�سمل  �لمختلفة  �لإخت�سا�سات 

باأ�سكالها �لمختلفة و�لإ�ست�سار�ت و�لتحكيم.

مهام  حول  تدريبية  حلقات  �إقامة   •
وم�سوؤولية �لخبر�ء تو�سًل لتح�سين �لأد�ء في 

�طار �لخبرة �لق�سائية و�لتحكيمية.

• دعوة �لمعنيين �إلى �لتعاون.
�لجهات  بين  �لتن�سيق   •
عادل  جدول  لو�سع  �لثلثة 

�لمحا�سبة  خبر�ء  لأتعاب 

�لمجازين في �لملفات �لتي 

تعهد �إليهم من قبل �لق�ساء 

مع  يتنا�سب  بما  و�لتحكيم 

�إظهار  دورهم وجهدهم في 

�لحق 

• وتحقيق �لعد�لة.
و�لج�سم �لنقابتين  بين  �لد�ئم  �لتو��سل   •
�لق�سائي لمو�كبة �لتطور�ت وتحديث �لأنظمة 

و�لإجر�ء�ت.

�لخبير  بين  و�لعلقة  و�لإفل�س  �لت�سفية  حول 

و�لمحامي وو�جبات كل منهما.

�أما �لأ�ستاذ حبيب حاتم فقد طرح �لأ�س�س �لعامة 

�لمحا�سبية  �لخبرة  في  وخا�سة  �لخبرة  في 

في  �لمحا�سبية  �لخبرة  �إن  مو�سحًا  �لق�سائية. 

حالت �لت�سفية و�لإفل�س �لق�سائية لها �أهميتها 

�لكبرى فهي تمثل عن�سر �أ�سا�سي لإد�رة وتح�سير 

�لمعلومات �للزمة لإتخاذ �لم�سوؤولين في �لق�ساء 

و�لتحكيم �لقر�ر �لمنا�سب و�لمبني كون �لخبير 

في  �لمحكم  �أو  �لق�سائية  �ل�سلطة  من  منتدب 

مهمة فنية محددة للإطلع ومر�جعة �لو�سعيات 

�لو�قعية و�لم�ستند�ت �لمبرزة.

�أنه  �لرئي�سة هالة �لحجار  �لقا�سية  ثم عر�ست 

في �أحيان كثيرة، في حالت �لت�سفية و�لإفل�س، 

على  يتوقف  بالنز�ع  �لف�سل  �أن  �لقا�سي  يجد 

معارف فنية ت�ستوجب �لإ�ستعانة بالخبرة �لفنية 

�لطبية  �أو  �لهند�سية  �لأمور  مثًل في  لإي�ساحها 

�أو �لمحا�سبية. ولذلك، �أعطى �لقانون للمحكمة 

حق �لإ�ستعانة بخبير في �لحالت �لتي ي�ستوجب 

فيها ف�سل �لنز�ع �للجوء �إلى �لخبرة.

�لحر��سة  حول  �لر�بعة  �لعمل  جل�سة  تمحورت 

ومناق�سة  عر�س  �إلى  هدفت  و�لتي  �لق�سائية 

�لق�سائي  �لحار�س  لتعيين  �لموجبة  �لأ�سباب 

حار�سًا  كان  �إذ�  وم�سوؤوليته  �لخبير  ومهام 

ق�سائيًا. 

�لمحامي  �لدكتور  �لجل�سة  هذه  في  حا�سر 

�لحر��سة  �إجر�ء�ت  حول  غ�سوب  جميل  عبده 

�ما  �لق�سائي.  �لحار�س  وحقوق  وموجبات 

��ستعر�س  فقد  �سبح  يو�سف  د�وود  �لدكتور 

�لحر��سة  ودعوى  �لمحا�سبة  خبير  مفهوم 

�لق�سائية  �لحر��سة  �أعمال  �أن  حيث  �لق�سائية 

هي في �سلب �أعمال خبير �لمحا�سبة.  

�لذي  مَكية،   محمود  �لرئي�س  �لقا�سي  تله 

تعطي  �لتي  �لقانونية  �لن�سو�س  ��ستعر�س 

�لموؤقتة  �لتد�بير  جميع  باتخاذ  �لحق  �لقا�سي 

�لحقوق  حفظ  �ساأنها  من  �لتي  و�لحتياطية 

�لدللة  �سبيل  على  وعددت  �ل�سرر،  ومنع 

فر�س  ومنها  �لتد�بير  هذه  من  �لبع�س  و�لمثال 

�لحر��سة  تفر�س  حيث  �لق�سائية.  �لحر��سة 

قبل  من  ت�سميتها،  عليها  تدل  وكما  �لق�سائية، 

�لق�ساء وذلك كتدبير وقتي و�حتياطي تقت�سيه 

�ل�ساأن  �أ�سحاب  حقوق  على  �لمحافظة  �سرورة 

وم�سالحهم ودفع �لخطر عنها.

تناولت  و�لخيرة  �لخام�سة  �لعمل  جل�سة  �ما 

عر�س  �لى  هدفت  و�لتي  �لتحكيم  مو�سوع 

ومهام  خ�سائ�سه  و  �لتحكيم  ومناق�سة 

وم�سوؤوليات �لخبير �إذ� كان �لخبير محكمًا. 

م�سباح  �لأ�ستاذ  �لجل�سة  هذه  بد�ية  في  عر�س 

�لمحا�سبة  خبر�ء  نقابة  مجل�س  ع�سو  مجذوب 

و�سروطه  �لتحكيم  �أهد�ف  لبنان  في  �لمجازين 

للمنازعات  �لت�سدي  �سرعة  حيث  من  ومز�ياه 

�لخ�سوم  بين  �لعلقات  على  و�لمحافظة 

�لدكتور  �سرح  كما  �لتكلفة.  في  و�لأقت�ساد 

�لمحكم  �سخ�سية  طبارة  و�ئل  �لمحامي 

�لتحكيمية  �لمحاكمة  و�جر�ء�ت  �لمحا�سبي 

�لقا�سية  تناولت  كما  �لتحكيمي.  و�لقر�ر 

�لرئي�سة جمال �لخوري �ل�سيغة �لتنفيذية للقر�ر 

�لتحكيمي  بالقر�ر  �لطعن  وطرق  �لتحكيمي 

وللقر�ر  �لتحكيم  لنظام  �لقانونية  و�لخ�سائ�س 

�لتحكيمي. 

بر�ي�س  من  �لزعيم  �أ�سرف  �لأ�ستاذ  عر�س  ثم 

في  �لخبير  موؤهلت  دبي  كوبرز  هاو�س  و�تر 

�لمحامي  �لعميل،  تجاه  وم�سوؤولياته  �لتحكيم 

و�لأطر�ف �لأخرى وم�سوؤولياته تجاه �لمحكمة/ 

تقرير  �أهد�ف  �لى  بال�سافة  �لتحكيم.  لجنة 

عملية  �مثلة  عر�س  كما  �لتحكيم.  في  �لخبرة 

حول �سهادة �لخبير في ق�سايا �لتحكيم.

�لمحامي  عر�س  �لمنتدى،  �أعمال  �نتهاء  عند 

جورج فيكان باتانيان �لبيان �لختامي و�لتو�سيات.
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