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 :369 �لمادة  في  ذ�ته  �لقانون  �أوجب  كما 

�لقو�عد  وفق  �لنز�ع  في  �لقا�سي  »يف�سل 

عليه«. ُتطّبق  �لتي  �لقانونّية 

�أن  للقا�سي  يجوز  »ل  منه:   141 �لماّدة  وفي 

في  �ل�سخ�سّية  معلوماته  على  بناًء  يحكم 

من  �لم�ستقاة  �لمعلومات  ُتعّد  »ل  و  �لدعوى« 

�لمفرو�س  �لعاّمة  �ل�سوؤون  في  �لقا�سي  خبرة 

�لمعلومات  قبيل  من  بها  �لكاّفة  �إلمام 

يبني  �أن  �لقا�سي  على  �لمحظور  �ل�سخ�سّية 

عليها«. حكمه 

منازعة  �لقا�سي  �أمام  ُعر�ست  لو  فماذ� 

�لف�سل  يتوّقف  �أمورً�  ثناياها  في  تت�سّمن 

هي  كما  �سة  متخ�سّ دقيقة  معرفة  على  فيها 

�لطبّية،  �لهند�سّية،  �لعلمّية،  �لأمور  �لحال في 

و�سو�ها. و�لح�سابّية 

معر�س  في  للقا�سي،  �للبناني  �لم�سّرع  �أجاز 

�لى  يلجاأ  �أن  �لمعرو�س،  �لنز�ع  لحل  تلّم�سه 

�أو  معاينة،  لإجر�ء  �لإخت�سا�س  �أ�سحاب 

بتحقيق  للقيام  �أو  فنّية،  �إ�ست�سارة  لتقديم 

كما  فنّية،  معارف  تتطّلب  م�ساألة  ب�ساأن  فّني 

313 من قانون �أ�سول  ت على ذلك �لماّدة  ن�سّ

�لمدنّية. �لمحاكمات 

�أوجهها  في  �لفنّية  �لخبرة  �لى  �للجوء 

طريقة  باأنها  تف�سيرها  يمكن  ل  �لمختلفة 

�أو  �لنز�عات،  في  �لف�سل  تاأخير  �لى  توؤّدي 

بل  م�سمونه،  من  �لقا�سي  لدور  تفريغ  �أنها 

�سة،  �لمتخ�سّ للمعرفة  و�سيلة  تبقى  �أنها 

�لد�مغة  �لحقيقة  �لى  �لو�سول  في  ت�ساعد 

هو  �لخبير  ويبقى  حّقه.  حّق  ذي  كّل  لإعطاء 

�لرديف في كّل نز�ع غُم�ست نقاطه وت�سّعبت.

جلء  في  دورها  �لفنّية  �لخبرة  توؤّدي  ولكي 

تحقيق  في  �لق�ساء  وم�ساعدة  �لحقيقة 

م�سار  عن  �لخبير  ينحرف  ل  وحّتى  �لعد�لة، 

�لى  �لإ�سارة  من  بّد  ل  بها،  ُكّلف  �لتي  �لمهّمة 

و�لخبير  �لقا�سي  بها  ي�ستنير  و�سو�بط  قو�عد 

�لمو�د  عليه  ت  ن�سّ ما  وهذ�  �سو�ء،  حّد  على 

�لمحاكمات  �أ�سول  قانون  من   362 �لى   313

�لمدنّية.

التعيين في  ّواًل:  اأ

�لإخت�سا�س  بين رجال  �لخبير من  �ختيار  �إّن 

ي�سعه  خا�س  جدول  في  �لمقّيدين  و�لعلم 

وزير  عليه  وي�سّدق  �لأعلى  �لق�ساء  مجل�س 

رقم  �لإ�ستر�عي  بالمر�سوم  عمًل  �لعدل، 

بنظام  �لمتعّلق   1983/9/9 تاريخ   65

�ل�سلح  ومر�قبي  �لتفلي�سة  ووكلء  �لخبر�ء 

�لإحتياطي، �أو �ختياره من خارج �لجدول،  ل 

وكفاءة  علمًا  �لأكثر  على  �لإعتماد  دون  يحول 

�ليه. ُي�سند  ما  في 

كما  معنوّيًا  �سخ�سًا  �لقا�سي  كّلف  �إذ�  �أّما 

�لمعنوي  لل�سخ�س  فيكون  قانونًا،  جائز  هو 

بين  من  ير�ه  من  م�سوؤولّيته،  على  يكّلف،  �أن 

بمو�فقة  بالمهّمة  للقيام  �لطبيعيين  �أع�سائه 

و�لقو�عد  �لأ�سول  ُتر�عى  و�أن  �لمحكمة، 

�أو موقعًا  �لعاّمة، لأّن مهّمة �لخبير لي�ست حّقًا 

�أو  عنه،  �لتنازل  �أو  �لتفّرغ  يجوز  تعاقدّيًا 

وكفاءته  �إن هوّيته  بل  �لغير،  لم�سلحة  تجييره 

بقدر  �سخ�سّية  م�ساألة  تبقى  و�سمعته  ومهارته 

�إّياها  منحته  �لتي  �لثقة  مع  متلزمة  هي  ما 

�لمحكمة.

الخبير اأهلّية  في  ثانياً: 

لممار�سة  �لخبير  �أهلّية  من  �لتحّقق  �أمر  �إّن 

�لق�ساء  مجل�س  �لى  �لبدء  في  تعود  عمله، 

�لجدول  على  �إ�سمه  و�إدر�ج  قبوله  لدى  �لأعلى 

�ليه. �لُم�سار  �لخا�س 

ُتكت�سب  �لمحا�سبة  خبير  �أهلّية  باأن  ون�سيف 

بتوّفر �سروط ممار�سة �لمهنة �لتي ن�ّس عليها 

بعد  لتحا�سي ما قد يحدث   ،94/364 �لقانون 

و�سع �لجدول �لخا�س �لُم�سار �ليه من فقد�ن 

يوؤّدي  قد  مّما  لآخر،  �أو  ل�سبب  لأهلّيته  �لخبير 

تقريره. بطلن  �لى 

الخبير مهّمة  مو�ضوع  في  ثالثاً: 

ومرتبطة  محّددة،  و��سحة،  �لخبير  مهّمة 

تعود  ل�سلطات  تفوي�س  فل  باخت�سا�سه. 

قانونّية  م�ساألة  لبحث  �نتد�ب  ول  للمحكمة، 

�لمهّمة  حدود  عن  خروج  ول  ر�أيه،  و�إعطاء 

�لمتد�عين،  �أحد  لرغبة  بها تحقيقًا  ُكّلف  �لتي 

�أن تقرر خلل  �لمحكمة من  لكن هذ� ل يمنع 

نطاق  ت�سييق  �أو  تو�سيع  بعمله  �لخبير  قيام 

بها. ُكّلف  �لتي  �لمهّمة 

ُكّلف  التي  للمهّمة  الخبير  قبول  اإّن  رابعاً: 

بتنفيذها: منه  اإلتزاماً  يعني  بها 

عن بعيدً�  و��ستقللّية،  بمو�سوعّية   -

�ل�سخ�سّية. �لم�سلحة       

�لعلم. بمنظار  �لحّق  �لى  ينظر   -

و�إظهار  �لوقائع  نقل  في  و�أمانة  ب�سدق   -

    �لحقيقة و�إبد�ء �لر�أي �لفّني.

دون به  نيطت 
ُ
�أ �لتي  بالمهّمة  بالتقّيد   -

�لأمور  ��ستنباط      تجاوزها و�ل�ستر�سال في 

    و�لنتائج �لخارجة عن �لمو�سوع �لأ�سا�سي.

معلومات �إف�ساء  وعدم  �لمهنة  ب�سّر  بالتقّيد   -

مهّمته  تنفيذه  �أثناء  عليها  �ّطلع  قد  يكون    

و�إّل  ة،  �لخا�سّ بالم�سلحة  �لم�ّس  �ساأنها  من     

للم�ساءلة. تعّر�س     

�لوجاهّية. �أ  بمبد  بالتقّيد   -

�لتعاطي في  �لنز�هة  مبد�أ  على  بالحفاظ   -

   مع فرقاء �لنز�ع.

ور�أيه �أعماله  وت�سمينه  تقريره  بتنظيم   -

هذ� تبرير  في  �ليها  ��ستند  �لتي  و�لأوجه     

     �لر�أي بدّقة وو�سوح، و�إيد�عه قلم �لمحكمة.

القواعد  خالل  من  المعالجة  منهجّية  اإن 

النزاعات  في  الخبير  لعمل  وال�ضوابط 

ال�ضوؤال عن م�ضوؤولّيته  الى  تقودنا  الق�ضائّية، 

من خالل المعطيات التالية:

يغلب  بمهّمة  يقوم  تقّدم،  ما  ح�سب  �لخبير 

قانونّية  �أ�سول  ووفق  �لفّني،  �لطابع  عليها 

مو�سوع  ُيثير  بها  �لإخلل  و�إن  محّددة، 

للخبير. �لمدنّية  �لم�سوؤولّية 

وهي  �لمحكمة،  بها  تكّلفه  بمهّمة  يقوم  �لخبير 

�لو�قع  �إجلء  ُينّفذ في عملّية  تدبير مو�سوعي 

مو�سوع  ُيثير  بها  �لإخلل  و�إّن  و�لحقيقة. 

�لجز�ئّية. �لم�سوؤولّية 

نقابة  �لى  منت�سبًا  يكون  ما  غالبًا  و�لخبير 

�نعكا�س  و�إّن  يتوّله.  �لذي  �لإخت�سا�س  تمّثل 

�لقانونّية  و�سعّيته  على  �لخبير  م�سوؤولّية 

مو�سوع  تطرح  للمهّمة  تاأديته  بمنا�سبة 

�لتاأديبّية. �لم�سوؤولّية 

مدنّية،  �لم�سوؤولّيات:  من  �لتر�كم  هذ�  �أمام 

�لمتخا�سمون  يكتفي  تاأديبّية،  جز�ئّية، 

باإبد�له  بالمطالبة  �أو  �لخبير  بتقرير  بالطعن 

�أو رّده. لي�س في هذه �لإ�سارة دعوة �لى زيادة 

تحريك  �لى  �لدعوة  �أو  �لم�سوؤولّية،  حالت 

�لخبر�ء،  ومخا�سمة  و�لدعاوى  �ل�سكاوى 

م�سوؤولّيات  �أّن  �لى  �إ�سارة  فيها  نرى  بل 

�خت�سا�سه  بحجم  كبيرة  �لمحا�سبة  خبير 

�لأعمال  دنيا  في  كبرى  �سريحة  ي�سمل  �لذي 

ي�ستند  و�لم�سارف،  و�لموؤ�ّس�سات  و�ل�سركات 

و�أخلقّية،  علمّية  معايير  �لى  عمله  في 

ل  كي  وخبر�ت  و�إجاز�ت  �سهاد�ت  تعّززها 

�لعمل  في  �لأ�سعف  �لحلقة  �أح�سان  في  يبقى 

�لق�سائي.

يعتمدها  �لتي  �للغة  باأّن  يظّن  من  ُيخطىء 

�إّنها  �لأرقام.  بلغة  تنح�سر  �لمحا�سبة  خبير 

و�لقانون،  و�لثقافة  �لعلم  يحاكي  �أ�سلوب 

في  و�لقا�سي  �لمحامي  دور  مع  يتكامل 

و�إذ�  �لعد�لة،  وتحقيق  �لإن�سان  �حتر�م حقوق 

م�سوؤولّية  فهي  ذلك،  في  م�سوؤولّية  من  كان 

م�ستركة.

ت
اال

مق

الخبرة في النزاعات القضائّية*

النقيب فريد جبران
نقيب سابق لنقابة خبراء 

المحاسبة المجازين في لبنان

ت �لماّدة �لر�بعة من قانون �أ�سول �لمحاكمات  نيط بال�سلطة �لق�سائّية ف�سل �لنز�عات، تحت طائلة �إعتبارها متمّنعة عن �إحقاق �لحّق، �إذ ن�سّ
ُ
�أ

يتاأّخر  �أن  �أو  �نتفائه،  �أو  �لن�ّس  �أن يمتنع عن �لحكم بحّجة غمو�س  �لحّق،  �إحقاق  للقا�سي، تحت طائلة �عتباره م�ستنكفًا عن  �لمدنّية: »ل يجوز 

�سبب«. بدون  �لحكم  �إ�سد�ر  عن 

 email: fgebran@rsm-lebanon.com  محاضرة خالل منتدى الخبرة المحاسبية في القضاء والتحكيم 25 و26 شباط 2016

منتدى الخبرة المحاسبية 

في القضاء والتحكيم

نقابة المحامين 
في بيروت

نقابة خبراء المحاسبة 
المجازين في لبنان

 2٥  و  26 شباط/ فبراير 2016
بيت المحامي – قاعة المحاضرات
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 :369 �لمادة  في  ذ�ته  �لقانون  �أوجب  كما 

�لقو�عد  وفق  �لنز�ع  في  �لقا�سي  »يف�سل 

عليه«. ُتطّبق  �لتي  �لقانونّية 

�أن  للقا�سي  يجوز  »ل  منه:   141 �لماّدة  وفي 

في  �ل�سخ�سّية  معلوماته  على  بناًء  يحكم 

من  �لم�ستقاة  �لمعلومات  ُتعّد  »ل  و  �لدعوى« 

�لمفرو�س  �لعاّمة  �ل�سوؤون  في  �لقا�سي  خبرة 

�لمعلومات  قبيل  من  بها  �لكاّفة  �إلمام 

يبني  �أن  �لقا�سي  على  �لمحظور  �ل�سخ�سّية 

عليها«. حكمه 

منازعة  �لقا�سي  �أمام  ُعر�ست  لو  فماذ� 

�لف�سل  يتوّقف  �أمورً�  ثناياها  في  تت�سّمن 

هي  كما  �سة  متخ�سّ دقيقة  معرفة  على  فيها 

�لطبّية،  �لهند�سّية،  �لعلمّية،  �لأمور  �لحال في 

و�سو�ها. و�لح�سابّية 

معر�س  في  للقا�سي،  �للبناني  �لم�سّرع  �أجاز 

�لى  يلجاأ  �أن  �لمعرو�س،  �لنز�ع  لحل  تلّم�سه 

�أو  معاينة،  لإجر�ء  �لإخت�سا�س  �أ�سحاب 

بتحقيق  للقيام  �أو  فنّية،  �إ�ست�سارة  لتقديم 

كما  فنّية،  معارف  تتطّلب  م�ساألة  ب�ساأن  فّني 

313 من قانون �أ�سول  ت على ذلك �لماّدة  ن�سّ

�لمدنّية. �لمحاكمات 

�أوجهها  في  �لفنّية  �لخبرة  �لى  �للجوء 

طريقة  باأنها  تف�سيرها  يمكن  ل  �لمختلفة 

�أو  �لنز�عات،  في  �لف�سل  تاأخير  �لى  توؤّدي 

بل  م�سمونه،  من  �لقا�سي  لدور  تفريغ  �أنها 

�سة،  �لمتخ�سّ للمعرفة  و�سيلة  تبقى  �أنها 

�لد�مغة  �لحقيقة  �لى  �لو�سول  في  ت�ساعد 

هو  �لخبير  ويبقى  حّقه.  حّق  ذي  كّل  لإعطاء 

�لرديف في كّل نز�ع غُم�ست نقاطه وت�سّعبت.

جلء  في  دورها  �لفنّية  �لخبرة  توؤّدي  ولكي 

تحقيق  في  �لق�ساء  وم�ساعدة  �لحقيقة 

م�سار  عن  �لخبير  ينحرف  ل  وحّتى  �لعد�لة، 

�لى  �لإ�سارة  من  بّد  ل  بها،  ُكّلف  �لتي  �لمهّمة 

و�لخبير  �لقا�سي  بها  ي�ستنير  و�سو�بط  قو�عد 

�لمو�د  عليه  ت  ن�سّ ما  وهذ�  �سو�ء،  حّد  على 

�لمحاكمات  �أ�سول  قانون  من   362 �لى   313

�لمدنّية.

التعيين في  ّواًل:  اأ

�لإخت�سا�س  بين رجال  �لخبير من  �ختيار  �إّن 

ي�سعه  خا�س  جدول  في  �لمقّيدين  و�لعلم 

وزير  عليه  وي�سّدق  �لأعلى  �لق�ساء  مجل�س 

رقم  �لإ�ستر�عي  بالمر�سوم  عمًل  �لعدل، 

بنظام  �لمتعّلق   1983/9/9 تاريخ   65

�ل�سلح  ومر�قبي  �لتفلي�سة  ووكلء  �لخبر�ء 

�لإحتياطي، �أو �ختياره من خارج �لجدول،  ل 

وكفاءة  علمًا  �لأكثر  على  �لإعتماد  دون  يحول 

�ليه. ُي�سند  ما  في 

كما  معنوّيًا  �سخ�سًا  �لقا�سي  كّلف  �إذ�  �أّما 

�لمعنوي  لل�سخ�س  فيكون  قانونًا،  جائز  هو 

بين  من  ير�ه  من  م�سوؤولّيته،  على  يكّلف،  �أن 

بمو�فقة  بالمهّمة  للقيام  �لطبيعيين  �أع�سائه 

و�لقو�عد  �لأ�سول  ُتر�عى  و�أن  �لمحكمة، 

�أو موقعًا  �لعاّمة، لأّن مهّمة �لخبير لي�ست حّقًا 

�أو  عنه،  �لتنازل  �أو  �لتفّرغ  يجوز  تعاقدّيًا 

وكفاءته  �إن هوّيته  بل  �لغير،  لم�سلحة  تجييره 

بقدر  �سخ�سّية  م�ساألة  تبقى  و�سمعته  ومهارته 

�إّياها  منحته  �لتي  �لثقة  مع  متلزمة  هي  ما 

�لمحكمة.

الخبير اأهلّية  في  ثانياً: 

لممار�سة  �لخبير  �أهلّية  من  �لتحّقق  �أمر  �إّن 

�لق�ساء  مجل�س  �لى  �لبدء  في  تعود  عمله، 

�لجدول  على  �إ�سمه  و�إدر�ج  قبوله  لدى  �لأعلى 

�ليه. �لُم�سار  �لخا�س 

ُتكت�سب  �لمحا�سبة  خبير  �أهلّية  باأن  ون�سيف 

بتوّفر �سروط ممار�سة �لمهنة �لتي ن�ّس عليها 

بعد  لتحا�سي ما قد يحدث   ،94/364 �لقانون 

و�سع �لجدول �لخا�س �لُم�سار �ليه من فقد�ن 

يوؤّدي  قد  مّما  لآخر،  �أو  ل�سبب  لأهلّيته  �لخبير 

تقريره. بطلن  �لى 

الخبير مهّمة  مو�ضوع  في  ثالثاً: 

ومرتبطة  محّددة،  و��سحة،  �لخبير  مهّمة 

تعود  ل�سلطات  تفوي�س  فل  باخت�سا�سه. 

قانونّية  م�ساألة  لبحث  �نتد�ب  ول  للمحكمة، 

�لمهّمة  حدود  عن  خروج  ول  ر�أيه،  و�إعطاء 

�لمتد�عين،  �أحد  لرغبة  بها تحقيقًا  ُكّلف  �لتي 

�أن تقرر خلل  �لمحكمة من  لكن هذ� ل يمنع 

نطاق  ت�سييق  �أو  تو�سيع  بعمله  �لخبير  قيام 

بها. ُكّلف  �لتي  �لمهّمة 

ُكّلف  التي  للمهّمة  الخبير  قبول  اإّن  رابعاً: 

بتنفيذها: منه  اإلتزاماً  يعني  بها 

عن بعيدً�  و��ستقللّية،  بمو�سوعّية   -

�ل�سخ�سّية. �لم�سلحة       

�لعلم. بمنظار  �لحّق  �لى  ينظر   -

و�إظهار  �لوقائع  نقل  في  و�أمانة  ب�سدق   -

    �لحقيقة و�إبد�ء �لر�أي �لفّني.

دون به  نيطت 
ُ
�أ �لتي  بالمهّمة  بالتقّيد   -

�لأمور  ��ستنباط      تجاوزها و�ل�ستر�سال في 

    و�لنتائج �لخارجة عن �لمو�سوع �لأ�سا�سي.

معلومات �إف�ساء  وعدم  �لمهنة  ب�سّر  بالتقّيد   -

مهّمته  تنفيذه  �أثناء  عليها  �ّطلع  قد  يكون    

و�إّل  ة،  �لخا�سّ بالم�سلحة  �لم�ّس  �ساأنها  من     

للم�ساءلة. تعّر�س     

�لوجاهّية. �أ  بمبد  بالتقّيد   -

�لتعاطي في  �لنز�هة  مبد�أ  على  بالحفاظ   -

   مع فرقاء �لنز�ع.

ور�أيه �أعماله  وت�سمينه  تقريره  بتنظيم   -

هذ� تبرير  في  �ليها  ��ستند  �لتي  و�لأوجه     

     �لر�أي بدّقة وو�سوح، و�إيد�عه قلم �لمحكمة.

القواعد  خالل  من  المعالجة  منهجّية  اإن 

النزاعات  في  الخبير  لعمل  وال�ضوابط 

ال�ضوؤال عن م�ضوؤولّيته  الى  تقودنا  الق�ضائّية، 

من خالل المعطيات التالية:

يغلب  بمهّمة  يقوم  تقّدم،  ما  ح�سب  �لخبير 

قانونّية  �أ�سول  ووفق  �لفّني،  �لطابع  عليها 

مو�سوع  ُيثير  بها  �لإخلل  و�إن  محّددة، 

للخبير. �لمدنّية  �لم�سوؤولّية 

وهي  �لمحكمة،  بها  تكّلفه  بمهّمة  يقوم  �لخبير 

�لو�قع  �إجلء  ُينّفذ في عملّية  تدبير مو�سوعي 

مو�سوع  ُيثير  بها  �لإخلل  و�إّن  و�لحقيقة. 

�لجز�ئّية. �لم�سوؤولّية 

نقابة  �لى  منت�سبًا  يكون  ما  غالبًا  و�لخبير 

�نعكا�س  و�إّن  يتوّله.  �لذي  �لإخت�سا�س  تمّثل 

�لقانونّية  و�سعّيته  على  �لخبير  م�سوؤولّية 

مو�سوع  تطرح  للمهّمة  تاأديته  بمنا�سبة 

�لتاأديبّية. �لم�سوؤولّية 

مدنّية،  �لم�سوؤولّيات:  من  �لتر�كم  هذ�  �أمام 

�لمتخا�سمون  يكتفي  تاأديبّية،  جز�ئّية، 

باإبد�له  بالمطالبة  �أو  �لخبير  بتقرير  بالطعن 

�أو رّده. لي�س في هذه �لإ�سارة دعوة �لى زيادة 

تحريك  �لى  �لدعوة  �أو  �لم�سوؤولّية،  حالت 

�لخبر�ء،  ومخا�سمة  و�لدعاوى  �ل�سكاوى 

م�سوؤولّيات  �أّن  �لى  �إ�سارة  فيها  نرى  بل 

�خت�سا�سه  بحجم  كبيرة  �لمحا�سبة  خبير 

�لأعمال  دنيا  في  كبرى  �سريحة  ي�سمل  �لذي 

ي�ستند  و�لم�سارف،  و�لموؤ�ّس�سات  و�ل�سركات 

و�أخلقّية،  علمّية  معايير  �لى  عمله  في 

ل  كي  وخبر�ت  و�إجاز�ت  �سهاد�ت  تعّززها 

�لعمل  في  �لأ�سعف  �لحلقة  �أح�سان  في  يبقى 

�لق�سائي.

يعتمدها  �لتي  �للغة  باأّن  يظّن  من  ُيخطىء 

�إّنها  �لأرقام.  بلغة  تنح�سر  �لمحا�سبة  خبير 

و�لقانون،  و�لثقافة  �لعلم  يحاكي  �أ�سلوب 

في  و�لقا�سي  �لمحامي  دور  مع  يتكامل 

و�إذ�  �لعد�لة،  وتحقيق  �لإن�سان  �حتر�م حقوق 

م�سوؤولّية  فهي  ذلك،  في  م�سوؤولّية  من  كان 

م�ستركة.

ت
اال

مق

الخبرة في النزاعات القضائّية*

النقيب فريد جبران
نقيب سابق لنقابة خبراء 

المحاسبة المجازين في لبنان

ت �لماّدة �لر�بعة من قانون �أ�سول �لمحاكمات  نيط بال�سلطة �لق�سائّية ف�سل �لنز�عات، تحت طائلة �إعتبارها متمّنعة عن �إحقاق �لحّق، �إذ ن�سّ
ُ
�أ

يتاأّخر  �أن  �أو  �نتفائه،  �أو  �لن�ّس  �أن يمتنع عن �لحكم بحّجة غمو�س  �لحّق،  �إحقاق  للقا�سي، تحت طائلة �عتباره م�ستنكفًا عن  �لمدنّية: »ل يجوز 

�سبب«. بدون  �لحكم  �إ�سد�ر  عن 
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منتدى الخبرة المحاسبية 

في القضاء والتحكيم

نقابة المحامين 
في بيروت

نقابة خبراء المحاسبة 
المجازين في لبنان

 2٥  و  26 شباط/ فبراير 2016
بيت المحامي – قاعة المحاضرات




