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قبل �لجمعية �لعمومية �أن ي�سع خطة عمل طموحة 

�سمن روؤية مهنية ووطنية �ساملة و�لتي من �أهم 

�أهد�فها تطبيق برنامج �لرقابة �لنوعية ومر�جعة 

وذلك  لبنان  في  �لتدقيق  مكاتب  على  �لنظير 

�لتز�مهم  من  و�لتاأكد  �آد�ئهم  تح�سين  �أجل  من 

بمهنة  و�لرتقاء  �لدولية  �لمهنية  بالمتطلبات 

تدقيق �لح�سابات �لتي تعطي �لثقة بجودة �لبيانات 

�لمالية، لما فيه من م�سلحة عامة و�لم�ساهمة في 

��ستقر�ر �ل�سو�ق �لمالية ونمو �لقت�ساد �لوطني. 

فبعد �أن تم �إعد�د دليل �لرقابة �لنوعية لمكاتب 

ترجمة  و�عتماد  �لنظير  مر�جعة  ودليل  �لتدقيق 

�لمعيار �لدولي للرقابة �لنوعية ISQC1 للمكاتب 

�لبيانات  ومر�جعة  �لتدقيق  مهمات  توؤدي  �لتي 

�لمالية، ومهمات �لتاأكيد �لخرى و�لخدمات ذ�ت 

�لتدقيق  ملف  دليل  �إعد�د  تم  �أن  وبعد  �لعلقة، 

من  �بتد�ءً�  زميل  �ل�سبعماية  يقارب  ما  وتدريب 

بد�ية هذ� �لعام،

قمنا موؤخرً� باإن�ساء �لهيئة �لم�سرفة على �لرقابة 

�لنوعية وفق متطلبات نظامنا �لد�خلي برئا�سة 

�لدكتور  كل من  وع�سوية  �يا�س  �ل�ستاذ عرفان 

د�وود �سبح و�ل�ستاذ غر�هام لوكا�س، وهم من 

ومناقبيتهم  بخبرتهم  لهم  �لم�سهود  �لمهنيين 

و��ستقلليتهم.

�أما �ليوم فتقيم �لنقابة برعاية كريمة و�حت�سان 

ح�سن  على  �ل�ستاذ  �لمالية  وزير  معالي  من 

�لد�ئم  �لد�عم  �لدولي  �لبنك  وبالتعاون مع  خليل 

لن�ساطات �لنقابة خلل �لعامين �لمن�سرمين ندوة 

متخ�س�سة لمدة يومين لمر�جعي �لرقابة �لنوعية 

على مكاتب �لتدقيق بم�ساركة ما يقارب �ل�ستين 

مهنيًا من لبنان وم�سر و�لردن حيث �أردناها عمًل 

مهنيًا جامعًا على م�ستوى �لمنطقة �لعربية وتفعيًل 

لدور �تحاد �لمحا�سبين و�لمر�جعين �لعرب وذلك 

من خلل ت�سكيل نو�ة مهنية على م�ستوى �لوطن 

�لعربي لتقوم باأعمال �لمر�جعة على �أد�ء مكاتب 

�لتدقيق في لبنان و�لمنطقة.

�لزميلت و�لزملء �ل�سيد�ت و�ل�سادة،

هيئة  مع  و�لمتو��سل  �لدوؤوب   �لعمل  ظل  في 

�لمتحدة  �لوليات  في  �لمجازين  �لمحا�سبين 

محطة  �أي�سًا  �أردناه  �لحدث،  لهذ�  للتح�سير 

مهنية للبدء بالتعاون مع هذه �لهيئة وهي �لهيئة 

�لمهنية �لر�ئدة في �لعالم من دون منازع، فبعد 

�لعام  تعاون خلل  بروتوكولي  �لنقابة  وقعت  �أن 

في  �لمجازين  �لمحا�سبين  هيئة  مع  �لمن�سرم 

�لد�ريين  �لمحا�سبين  وهيئة   ACCA بريطانيا 

IMA و�لتي بموجبهما بد�أ معهد �لتدريب �لتابع 

ع�سرية  مهنية  تدريب  بر�مج  بتقديم  للنقابة 

�لدبلوم في معايير  و�سهادة   DIPIFR ك�سهادة 

معايير  في  و�سهادة  �لدولية  �لمالية  �لتقارير 

�لمحا�سبة  علوم  في  و�سهادة  �لدولية  �لتدقيق 

بروتوكول  توقيع  �ليوم  نقابتكم  تعلن  �لد�رية. 

في  �لمجازين  �لمحا�سبين  هيئة  مع  �لتعاون 

كافة  ي�ستفيد  بموجبه  و�لذي  �لمتحدة  �لوليات 

و�سهاد�ت  تدريب  بر�مج  من  �لنقابة  �ع�ساء 

�للكتروني  �لربط  خلل  من  متخ�س�سة 

متخ�س�سة  تدريب  بر�مج  على  �لمبا�سر 

وبح�سومات خا�سة بن�سبة %35.

وفي �لختام، �أكرر با�سمي وبا�سم مجل�س �لنقابة، 

�لمالية  وزير  معالي  �لى  �ل�سكر  جزيل  تقديم 

�لكريمة لهذه  �ل�ستاذ علي ح�سن خليل لرعايته 

بلحاج  فريد  �ل�ستاذ  و�لى  �لمتخ�س�سة  �لدورة 

ممثل �لبنك �لدولي لمو�كبة �لنقابة في ن�ساطاتها 

و�تمنى  لها  �للزم  �لدعم  كل  لها  وتقديم 

للم�ساركين في هذه �لدورة �لتوفيق و�لنجاح.

�لمحا�سبة  خبر�ء  نقاية  وعا�ست  ع�ستم 

�لمجازين في لبنان نقابة مهنية ر�ئدة في 

اطالق دورة تدريبية 
لمراجعي الرقابة النوعية على 

مكاتب التدقيق 
وتوقيع بوتوكوالت تعاون مع 
هيئة المحاسبين القانونيين 

في الواليات المتحدة األميركية

�أطلقت نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان، بالتعاون مع �لبنك �لدولي، في 3 ت�سرين �لثاني 2015، ور�سة عمل لمر�جعي �لرقابة �لنوعية على 

�آلن بيفاني، في فندق هيلتون متروبوليتان بال�س - �سن �لفيل،  للوز�رة  مكاتب �لتدقيق، برعاية وزير �لمالية علي ح�سن خليل ممثًل بالمدير �لعام 

في ح�سور ممثل هيئة �لمحا�سبين �لقانونيين في �لوليات �لمتحدة �لأميركيةAICPA جايم�س بر�كينز، �لمدير �لقليمي لل�سرق �لو�سط في �لبنك 

�لدولي فريد بلحاج، نقيب خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان �إيلي عبود، وممثلين عن �لأحز�ب �للبنانية وروؤ�ساء �لهيئات �لإقت�سادية وح�سد من 

�لمتخ�س�سين و�لخبر�ء و�لمهتمين.

بروتوكولت  توقيع  �لمنا�سبة  تم خلل هذه  كما 

�لقانونيين  �لمحا�سبين  معهد  مع  تعاون 

 AICPA �لمتحدة   �لوليات  �لمعتمدين في 

من  �لنقابة  �ع�ساء  جميع  بموجبه  ي�ستفيد 

خلل  من  متخ�س�سة  و�سهاد�ت  تدريب  بر�مج 

�لربط �للكتروني �لمبا�سر في: �لمعايير �لدولية 

 IFRS Certificate( �لمالية  للتقارير 

 Business( �لأعمال  تقييم   ،  )Program

�لق�سائي  ، �لتدقيق   )Valuation

من  وغيرها    )Forensic Accounting(

بر�مج �لتدريب �لمتخ�س�سة وباأ�سعار خا�سة.

بعد �لن�سيد �لوطني تحدث بر�كينز، ف�سدد على 

�أن لبنان  “لي�س فقط بلدً� مهمًا بالن�سبة للهيئة 

للوليات  فح�سب، بل هو �سريك ديناميكي مهم 

�أو�سطية  �ل�سرق  �ل�سوق  لأهمية  نظرً�  �لمتحدة 

لبنان  �لذي يجرى في  �لمتحان  �أن  �لى  م�سيرً� 

في  نف�سه  �لنجاح  يلقي   ،2011 �لعام  منذ 

�لكويت، �لبحرين و�لمار�ت �لعربية �لمتحدة.  

ملتزم  �لدولي  �لبنك  �أن  فاأكد  بلحاج  �ما 

ج�سم  تقوية  �أجل  من  �لنقابة  مع  بال�سر�كة 

في  �ل�سلحات  ودعم  �لمهني  �لمحا�سبة 

�لهد�ف  تحقيق  على  وم�سددً�  �لمجال،  هذ� 

في  لما  �لمنطقة  لهذه  �لمحددة  �ل�ستر�تيجية 

على  وتاأثير  �ل�سفافية  على  �إنعكا�س  من  ذلك 

�لنمو �لجتماعي و�لقت�سادي. 

�أنه  �أما �لنقيب عبود فقد قال: قد يرى �لبع�س 

هذه  �إطلق  في  �ليوم  نلتقي  �أن  �لغر�بة  لمن 

�لرقابة  مر�جعي  لتدريب  �لمتخ�س�سة  �لدورة 

حيث  لبنان  في  �لتدقيق  مكاتب  على  �لنوعية 

�لطبقة  و�أد�ء  عمل  على  رقيب  ول  ح�سيب  ل 

�لرئا�سي  �ل�سغور  ��ستمر�ر  فمع  �ل�سيا�سية. 

ما  و�لى  �لموؤ�س�سات  كل  عمل  على  و�نعاك�سه 

و�سلنا �ليه من �سلل في عمل �لد�رة و�ل�سلطات 

�لر�سمية و�لموؤ�س�سات �لد�ستورية وعدم معالجة 

�لنا�س  تهم  �لتي  �لملحة  و�لملفات  �لمور 

�لتحديات  من  �لقلق  هذ�  ظل  وفي  بمعي�ستهم، 

�لعامة  للمالية  �ل�سلبية  �لقت�سادية و�لموؤ�سر�ت 

حيث بلغت ن�سبة �لعجز 10% ون�سبة �لدين �لعام 

�لدين  م�ستوى  وو�سل   %134 �لمحلي  �لناتج  �لى 

وفي  �ميركي  دولر  مليار   70 يقارب  لما  �لعام 

و�ن�سد�د  �لنمو  وتر�جع  �لقت�ساد  تباطوؤ  ظل 

�لفق �ل�سيا�سي و�لقت�سادي، يبقى �لمل بقدرة 

�للبنانيين ونخبهم بان يخرجو� من �لمحن �كثر 

دولة  بناء  �أجل  من  و�لتجدد  �لعطاء  على  قدرة 

ع�سرية وعادلة.

فاإن  �لطبيعية  �لمو�رد  �لى  �فتقد  و�ن  فلبنان، 

من  مّكنته  و�لخارج  �لد�خل  في  �لب�سرية  ثروته 

خير  �إل  �ليوم  لقاوؤنا  وما  و�لتطور.  �ل�ستمر�ر 

هذ�  في  نقابية  مهنية  نخبة  وجود  على  دليل 

�لمجتمع �أبت على نف�سها �إل �أن تكون نقابة ر�ئدة 

متطورة و�أن تاأخذ دورها �لمنتظر على م�ساحات 

على  و�نتف�ست  ونيف  عام  منذ  فانبعثت  �لوطن 

ذ�تها ونفخت عن نف�سها غبار �لك�سل و�ل�سلل.

�ل�سيد�ت و�ل�سادة، �لزميلت و�لزملء،

�إيلئه �لثقة من  كان ل بد للمجل�س �لحالي بعد 
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خلل �لتوقيع

بر�كينز يلقي كلمة �لهيئة �لمريكية

�لنقيب �يلي عبود
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قبل �لجمعية �لعمومية �أن ي�سع خطة عمل طموحة 

�سمن روؤية مهنية ووطنية �ساملة و�لتي من �أهم 

�أهد�فها تطبيق برنامج �لرقابة �لنوعية ومر�جعة 

وذلك  لبنان  في  �لتدقيق  مكاتب  على  �لنظير 

�لتز�مهم  من  و�لتاأكد  �آد�ئهم  تح�سين  �أجل  من 

بمهنة  و�لرتقاء  �لدولية  �لمهنية  بالمتطلبات 

تدقيق �لح�سابات �لتي تعطي �لثقة بجودة �لبيانات 

�لمالية، لما فيه من م�سلحة عامة و�لم�ساهمة في 

��ستقر�ر �ل�سو�ق �لمالية ونمو �لقت�ساد �لوطني. 

فبعد �أن تم �إعد�د دليل �لرقابة �لنوعية لمكاتب 

ترجمة  و�عتماد  �لنظير  مر�جعة  ودليل  �لتدقيق 

�لمعيار �لدولي للرقابة �لنوعية ISQC1 للمكاتب 

�لبيانات  ومر�جعة  �لتدقيق  مهمات  توؤدي  �لتي 

�لمالية، ومهمات �لتاأكيد �لخرى و�لخدمات ذ�ت 

�لتدقيق  ملف  دليل  �إعد�د  تم  �أن  وبعد  �لعلقة، 

من  �بتد�ءً�  زميل  �ل�سبعماية  يقارب  ما  وتدريب 

بد�ية هذ� �لعام،

قمنا موؤخرً� باإن�ساء �لهيئة �لم�سرفة على �لرقابة 

�لنوعية وفق متطلبات نظامنا �لد�خلي برئا�سة 

�لدكتور  كل من  وع�سوية  �يا�س  �ل�ستاذ عرفان 

د�وود �سبح و�ل�ستاذ غر�هام لوكا�س، وهم من 

ومناقبيتهم  بخبرتهم  لهم  �لم�سهود  �لمهنيين 

و��ستقلليتهم.

�أما �ليوم فتقيم �لنقابة برعاية كريمة و�حت�سان 

ح�سن  على  �ل�ستاذ  �لمالية  وزير  معالي  من 

�لد�ئم  �لد�عم  �لدولي  �لبنك  وبالتعاون مع  خليل 

لن�ساطات �لنقابة خلل �لعامين �لمن�سرمين ندوة 

متخ�س�سة لمدة يومين لمر�جعي �لرقابة �لنوعية 

على مكاتب �لتدقيق بم�ساركة ما يقارب �ل�ستين 

مهنيًا من لبنان وم�سر و�لردن حيث �أردناها عمًل 

مهنيًا جامعًا على م�ستوى �لمنطقة �لعربية وتفعيًل 

لدور �تحاد �لمحا�سبين و�لمر�جعين �لعرب وذلك 

من خلل ت�سكيل نو�ة مهنية على م�ستوى �لوطن 

�لعربي لتقوم باأعمال �لمر�جعة على �أد�ء مكاتب 

�لتدقيق في لبنان و�لمنطقة.

�لزميلت و�لزملء �ل�سيد�ت و�ل�سادة،

هيئة  مع  و�لمتو��سل  �لدوؤوب   �لعمل  ظل  في 

�لمتحدة  �لوليات  في  �لمجازين  �لمحا�سبين 

محطة  �أي�سًا  �أردناه  �لحدث،  لهذ�  للتح�سير 

مهنية للبدء بالتعاون مع هذه �لهيئة وهي �لهيئة 

�لمهنية �لر�ئدة في �لعالم من دون منازع، فبعد 

�لعام  تعاون خلل  بروتوكولي  �لنقابة  وقعت  �أن 

في  �لمجازين  �لمحا�سبين  هيئة  مع  �لمن�سرم 

�لد�ريين  �لمحا�سبين  وهيئة   ACCA بريطانيا 

IMA و�لتي بموجبهما بد�أ معهد �لتدريب �لتابع 

ع�سرية  مهنية  تدريب  بر�مج  بتقديم  للنقابة 

�لدبلوم في معايير  و�سهادة   DIPIFR ك�سهادة 

معايير  في  و�سهادة  �لدولية  �لمالية  �لتقارير 

�لمحا�سبة  علوم  في  و�سهادة  �لدولية  �لتدقيق 

بروتوكول  توقيع  �ليوم  نقابتكم  تعلن  �لد�رية. 

في  �لمجازين  �لمحا�سبين  هيئة  مع  �لتعاون 

كافة  ي�ستفيد  بموجبه  و�لذي  �لمتحدة  �لوليات 

و�سهاد�ت  تدريب  بر�مج  من  �لنقابة  �ع�ساء 

�للكتروني  �لربط  خلل  من  متخ�س�سة 

متخ�س�سة  تدريب  بر�مج  على  �لمبا�سر 

وبح�سومات خا�سة بن�سبة %35.

وفي �لختام، �أكرر با�سمي وبا�سم مجل�س �لنقابة، 

�لمالية  وزير  معالي  �لى  �ل�سكر  جزيل  تقديم 

�لكريمة لهذه  �ل�ستاذ علي ح�سن خليل لرعايته 

بلحاج  فريد  �ل�ستاذ  و�لى  �لمتخ�س�سة  �لدورة 

ممثل �لبنك �لدولي لمو�كبة �لنقابة في ن�ساطاتها 

و�تمنى  لها  �للزم  �لدعم  كل  لها  وتقديم 

للم�ساركين في هذه �لدورة �لتوفيق و�لنجاح.

�لمحا�سبة  خبر�ء  نقاية  وعا�ست  ع�ستم 

�لمجازين في لبنان نقابة مهنية ر�ئدة في 

اطالق دورة تدريبية 
لمراجعي الرقابة النوعية على 

مكاتب التدقيق 
وتوقيع بوتوكوالت تعاون مع 
هيئة المحاسبين القانونيين 

في الواليات المتحدة األميركية

�أطلقت نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان، بالتعاون مع �لبنك �لدولي، في 3 ت�سرين �لثاني 2015، ور�سة عمل لمر�جعي �لرقابة �لنوعية على 

�آلن بيفاني، في فندق هيلتون متروبوليتان بال�س - �سن �لفيل،  للوز�رة  مكاتب �لتدقيق، برعاية وزير �لمالية علي ح�سن خليل ممثًل بالمدير �لعام 

في ح�سور ممثل هيئة �لمحا�سبين �لقانونيين في �لوليات �لمتحدة �لأميركيةAICPA جايم�س بر�كينز، �لمدير �لقليمي لل�سرق �لو�سط في �لبنك 

�لدولي فريد بلحاج، نقيب خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان �إيلي عبود، وممثلين عن �لأحز�ب �للبنانية وروؤ�ساء �لهيئات �لإقت�سادية وح�سد من 

�لمتخ�س�سين و�لخبر�ء و�لمهتمين.

بروتوكولت  توقيع  �لمنا�سبة  تم خلل هذه  كما 

�لقانونيين  �لمحا�سبين  معهد  مع  تعاون 

 AICPA �لمتحدة   �لوليات  �لمعتمدين في 

من  �لنقابة  �ع�ساء  جميع  بموجبه  ي�ستفيد 

خلل  من  متخ�س�سة  و�سهاد�ت  تدريب  بر�مج 

�لربط �للكتروني �لمبا�سر في: �لمعايير �لدولية 

 IFRS Certificate( �لمالية  للتقارير 

 Business( �لأعمال  تقييم   ،  )Program

�لق�سائي  ، �لتدقيق   )Valuation

من  وغيرها    )Forensic Accounting(

بر�مج �لتدريب �لمتخ�س�سة وباأ�سعار خا�سة.

بعد �لن�سيد �لوطني تحدث بر�كينز، ف�سدد على 

�أن لبنان  “لي�س فقط بلدً� مهمًا بالن�سبة للهيئة 

للوليات  فح�سب، بل هو �سريك ديناميكي مهم 

�أو�سطية  �ل�سرق  �ل�سوق  لأهمية  نظرً�  �لمتحدة 

لبنان  �لذي يجرى في  �لمتحان  �أن  �لى  م�سيرً� 

في  نف�سه  �لنجاح  يلقي   ،2011 �لعام  منذ 

�لكويت، �لبحرين و�لمار�ت �لعربية �لمتحدة.  

ملتزم  �لدولي  �لبنك  �أن  فاأكد  بلحاج  �ما 

ج�سم  تقوية  �أجل  من  �لنقابة  مع  بال�سر�كة 

في  �ل�سلحات  ودعم  �لمهني  �لمحا�سبة 

�لهد�ف  تحقيق  على  وم�سددً�  �لمجال،  هذ� 

في  لما  �لمنطقة  لهذه  �لمحددة  �ل�ستر�تيجية 

على  وتاأثير  �ل�سفافية  على  �إنعكا�س  من  ذلك 

�لنمو �لجتماعي و�لقت�سادي. 

�أنه  �أما �لنقيب عبود فقد قال: قد يرى �لبع�س 

هذه  �إطلق  في  �ليوم  نلتقي  �أن  �لغر�بة  لمن 

�لرقابة  مر�جعي  لتدريب  �لمتخ�س�سة  �لدورة 

حيث  لبنان  في  �لتدقيق  مكاتب  على  �لنوعية 

�لطبقة  و�أد�ء  عمل  على  رقيب  ول  ح�سيب  ل 

�لرئا�سي  �ل�سغور  ��ستمر�ر  فمع  �ل�سيا�سية. 

ما  و�لى  �لموؤ�س�سات  كل  عمل  على  و�نعاك�سه 

و�سلنا �ليه من �سلل في عمل �لد�رة و�ل�سلطات 

�لر�سمية و�لموؤ�س�سات �لد�ستورية وعدم معالجة 

�لنا�س  تهم  �لتي  �لملحة  و�لملفات  �لمور 

�لتحديات  من  �لقلق  هذ�  ظل  وفي  بمعي�ستهم، 

�لعامة  للمالية  �ل�سلبية  �لقت�سادية و�لموؤ�سر�ت 

حيث بلغت ن�سبة �لعجز 10% ون�سبة �لدين �لعام 

�لدين  م�ستوى  وو�سل   %134 �لمحلي  �لناتج  �لى 

وفي  �ميركي  دولر  مليار   70 يقارب  لما  �لعام 

و�ن�سد�د  �لنمو  وتر�جع  �لقت�ساد  تباطوؤ  ظل 

�لفق �ل�سيا�سي و�لقت�سادي، يبقى �لمل بقدرة 

�للبنانيين ونخبهم بان يخرجو� من �لمحن �كثر 

دولة  بناء  �أجل  من  و�لتجدد  �لعطاء  على  قدرة 

ع�سرية وعادلة.

فاإن  �لطبيعية  �لمو�رد  �لى  �فتقد  و�ن  فلبنان، 

من  مّكنته  و�لخارج  �لد�خل  في  �لب�سرية  ثروته 

خير  �إل  �ليوم  لقاوؤنا  وما  و�لتطور.  �ل�ستمر�ر 

هذ�  في  نقابية  مهنية  نخبة  وجود  على  دليل 

�لمجتمع �أبت على نف�سها �إل �أن تكون نقابة ر�ئدة 

متطورة و�أن تاأخذ دورها �لمنتظر على م�ساحات 

على  و�نتف�ست  ونيف  عام  منذ  فانبعثت  �لوطن 

ذ�تها ونفخت عن نف�سها غبار �لك�سل و�ل�سلل.

�ل�سيد�ت و�ل�سادة، �لزميلت و�لزملء،

�إيلئه �لثقة من  كان ل بد للمجل�س �لحالي بعد 
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خلل �لتوقيع

بر�كينز يلقي كلمة �لهيئة �لمريكية

�لنقيب �يلي عبود

�حل�سور
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لبنان و�لمنطقة وعا�س لبنان

فيها:  قال  �لمالية،  وزير  كلمة  بيفاني  �ألقى  ثم 

ومر�جعة  �لنوعية  �لرقابة  مو�سوع  تطبيق  “�إن 
�لمحا�سبة  خبر�ء  نقابة  قبل  من  �لنظير 

على  كبيرة  م�سوؤولية  تلقي  خطوة  �لمجازين 

�أهمية  �إعارة  وذلك من خلل  �لتدقيق،  مكاتب 

كبيرة لمر�جعة تقاريرهم من قبل جهة م�ستقلة 

لتقييم ما �إذ� كان نظام رقابة �لجودة �لد�خلية 

بحيث  بكفاءة  ويعمل  منا�سبة  ب�سورة  م�سمم 

�تباع  مدى  حول  منا�سب  ب�سمان  �لجهات  يزود 

و�لمعايير  و�لجر�ء�ت  لل�سيا�سات  �لجهات 

�لمطبقة.

فقد  �لمالية،  وز�رة  ناحية  من  “�أما  و�أردف: 

كبيرة  بنيوية  باإ�سلحات  �ل�سير  �لى  عمدنا 

وباأعمال تاأ�سي�سية �سوف ت�سمح للدولة بالنهو�س 

و�أذكر منها �عادة  و�لبناء على هذه �لخطو�ت، 

منذ  �للبنانية  للدولة  �لمالية  �لح�سابات  تكوين 

تبقى  ما  �إنجاز  طور  في  ونحن   .1993 عام 

منها”. و�علن عن �نجاز �لعديد من �ل�سلحات 

في �إطار �إعد�د �لمو�زنة �لعامة و�آلية تنفيذها، 

على  �لت�سويت  عدم  رغم  �لآن  معتمدة  وهي 

�لن�س، كما �أدخلنا ت�سميات جديدة و�لتح�سينات 

في مر�قبة �لنفاق، وطورنا �لنظمة �لمعلوماتية 

حتى  �سو�ء،  حد  على  و�ل�سر�ئب  للإنفاق 

�أ�سبحنا من �أكثر �لوحد�ت تطور� في �لبلد لهذه 

�لناحية، ول �سيما �أن �لوز�رة با�سرت منذ فترة 

وهي  �للكتروني،  و�لت�سديد  �لت�سريح  باأنظمة 

تعد لتطوير�ت جديدة”. 

وبر�كينز  عبود  �لنقيب  وقع  �لختام،  وفي 

�لمحا�سبة  خبر�ء  نقابة  بين  تعاون  بروتوكول 

�لمحا�سبين  وهيئة  لبنان  في  �لمجازين 

�لأميركية  �لمتحدة  �لوليات  في  �لقانونيين 

AICPA، و�أقيم كوكتيل للمنا�سبة.

�لثاني تم تنظيم ور�سة عمل  4 و5 ت�سرين  وفي 

�لتدقيق  مكاتب  على  �لنوعية  �لرقابة  لمر�جعي 

في �لمعهد �لمالي - معهد با�سل فليحان.

بر�كينز و�سميث مع �لنقيب و�أع�ساء من جمل�س �لنقابة

 بلحاج، عبود، بيفاين، بر�كينز

�آلن بيفاين مدير عام وز�رة �ملالية فريد بلحاج �ملدير �لقليمي للبنك �لدويل
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�لأ�ستاذة  زيارة  �سياق  في  �لجتماع  هذ�  جاء 

من  م�سوؤولين  مع  للتو��سل  لبنان  �لى  م�سادق 

وز�رة �لمالية، مجل�س �لنو�ب، ديو�ن �لمحا�سبة، 

خبر�ء  ونقابة  �لمالي  �لمعهد  لبنان،  م�سرف 

تقييم  بهدف  لبنان،  في  �لمجازين  �لمحا�سبة 

�لتقارير  �إعد�د  تعزيز  حول  جرى  �لذي  �لتقدم 

�لمالية و�لم�ساءلة و�لتقارير في �لقطاعين �لعام 

و�لخا�س و�لعمل على �لتفاق على �إجر�ء�ت تهدف 

�لى ت�سريع دعم برنامج �لأ�سلح في لبنان.

وتقدمت م�سادق خلل �لجتماع باقتر�ح با�سم 

من  �لنقابة،  م�ساهمة  �أجل  من  �لدولي  �لبنك 

خلل لجنة متخ�س�سة م�ستقلة، في �لتعاون مع 

متخ�س�سة  بدر��سة  �لقيام  في  �لمالية  وز�رة 

تهدف �إلى تقييم �لأ�س�س و�لقو�عد �لتي بموجبها 

تم تح�سير ح�سابات �لدولة عن �ل�سنو�ت �ل�سابقة. 

�لد�ئم  �لنقابة  ��ستعد�د  على  �لنقيب  �أكد  حيث 

و�سع كل طاقاتها في خدمة �لقطاع �لعام.

به  تقوم  �لذي  �لنقابة  دور  على  و�أثنت م�سادق 

لناحية تطوير �أد�ء �لمالية  �لعامة و�لذي تجلى 

تطبيق  حول  �لعلمي  للموؤتمر  �لنقابة  بتنظيم 

و�لذي  �لعام  للقطاع  �لدولية  �لمحا�سبة  معايير 

تم خلله تدريب 150 محا�سبًا من �لقطاع �لعام 

�لمجازين  �لمحا�سبة  نقابة خبر�ء  و�أع�ساء من 

في لبنان.

ح�ّس  على  �لنقابة  مبادرة  على  �أثنت  كما 

بتطبيق  للبدء  و�لتنفيذية  �لت�سريعية  �ل�سلطتين 

ح�سابات  �إعد�د  تتطلب  و�لتي  �لمعايير  هذه 

�أهمية  من  له  لما  �ل�ستحقاق  مبد�أ  على  �لدولة 

وم�ساركة  و�لمحا�سبة  �لم�ساءلة  مبد�أ  لتعزيز 

في  ي�ساعد  مما  �لدولة  مالية  في  �لعام  �لر�أي 

�إ�سد�ر بيانات مالية �سفافة. كذلك تم �لتطرق 

�لى ما قامت وتقوم به �لنقابة من عمل لتح�سين 

بالمهنة،  �لإرتقاء  بهدف  �أع�ساءها  �أد�ء 

بال�سافة �لى �لتن�سيق مع كافة �لهيئات �لرقابية 

من  به  تقوم  ولما  و�لقليمية،  �لمحلية  و�لمهنية 

و�لعربي  �لمحلي  �ل�سعيدين  على  محوري  دور 

لتطوير �لمهنة.

على  م�سادق  �لأ�ستاذة  عبود  �لنقيب  �سكر  كما 

�لد�ئم  �لدولي  �لبنك  مجموعة  ودعم  مو�كبة 

�أو على  لبنان  في  �إن  �لمهنية  �لنقابة  لن�ساطات 

م�ستوى �لمنطقة.

مديرة الحوكمة في 
مجموعة البنك الدولي 

تدعو نقابة خبراء 
المحاسبة للتعاون مع 

وزارة المالية
بدراسة متخصصة 

لتقييم األسس التي 
بموجبها تم تحضير 

حسابات الدولة عن 
السنوات السابقة

��ستقبل نقيب خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان �إيلي عبود و�أع�ساء من مجل�س �لنقابة في د�ر �لنقابة، مديرة �لحوكمة في مجموعة �لبنك �لدولي 

�لأ�ستاذة �سامية م�سادق، تر�فقها ممثلة �لبنك �لدولي في لبنان �لأ�ستاذة ريما قطي�س، خلل زيارتها �لى لبنان.
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�تحاد  رئي�س  �لقى  �لوطني،  �لن�سيد  بعد 

جمعية  رئي�س  �ل�سابق  �لعربية  �لم�سارف 

�لم�سارف �لدكتور جوزف طربيه كلمة، �أكد فيها 

ونحتفل  تنطفئ،  لن  �سعلة  �سقر�  �بو  “و�ئل  �أن 

بكتابه �لمرجعي عن مهنة خبر�ء �لمحا�سبة �لتي 

كان  حيث  حياته،  من  �لكبر  �لجزء  لها  كر�س 

و�أول رئي�س لنقباء خبر�ء  17 عاما،  نقيبا لمدة 

�لمحا�سبة �لدوليين �لناطقين بالفرن�سية«

عمل  �لتي  �لمر�حل  من  �لكثير  طربيه  وعدد 

فيها �بو �سقر� على تنظيم �لمهنة، و�لنجاز�ت 

�لتي  �لغنية  بـ”�ل�سخ�سية  وو�سفه  �لتي حققها، 

�سار  مبادر  فهو  �إطار،  �سمن  و�سعها  يمكن  ل 

�ن  و�أر�د لمهنته  �لموروثة،  �لو�قع و�لفكار  على 

مع  تتعاون  لم  �ن  تنجح  لن  �نها  وعرف  ترتقي 

�لت�سريعات  من  �سل�سلة  فاتحة  فكانت  �لدولة، 

نظامًا  �ل�سرح  �إكتمل  حتى  �سويًا  بنيناها 

محا�سبيًا م�سرفيًا نقل �لبلد من عهد محا�سبة 

 �لب�سطاء �إلى عهد خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين«.

�لفترة  حمّيه  عادل  �ل�سابق  �لوزير  و�إ�ستعر�س 

�لتي كان فيها وزيرً� للمالية، و�لتقى بالنقيب �بو 

�لم�سرفي  �لقطاع  في  �لتعاون  و”جرى  �سقر�، 

�ليه  تفتقر  ما  وكل  و�لمحا�سبي،  و�لت�سريعي 

تطلعات  له  وكانت  �ل�سعيد،  هذ�  على  �لدولة 

تنظيمية و�هد�ف من �ساأنها �ن تحقق ما تتطلع 

قناعة  لدي  فتر�سخ  ع�سرية،  دولة  كل  �ليه 

بتعاون �لدولة مع �لقطاع �لخا�س، هذ� �لتعاون 

�لذي �عطى مثاله بعد �ن نجح في حملة توعية 

و�لتدقيق  �لمحا�سبة  مهنة  وثقافة  لهد�ف 

ودورها �لفعال في �لمجتمع«

�لمحا�سبية  “�لأنظمة  عن  حمّيه  وتحدث 

كتابه،  في  �سقر�  �أبو  �وردها  �لتي  و�لنجاز�ت 

و�سعت  �إح�سائيات  تاأمين  في  �ساعدت  و�لتي 

�لو�قع  حقيقة  على  و�لوقوف  �لدولة،  خدمة  في 

�لمالي و�لقت�سادي، و�أمنت معلومات تحتاجها 

خلقت  كما  �لوطنية،  محا�سبتها  لو�سع  �لدولة 

�لم�ستثمرين في �عد�د  �يجابية �ساعدت  فر�سا 

در��سات �لجدوى �لقت�سادية«.

و�لقى �لنقيب �يلي عبود كلمة، قال فيها: �لقيادة 

�أكانت وطنية �أو نقابية �أو غيرها تعمل في خدمة 

وروؤيا،  وعلم  فكر  �لعامة هي  وللم�سلحة  �لعموم 

و�لقيم  بالمبادئ  �للتز�م  هي  �سيء  �أي  وقبل 

على  و�لقدرة  �لم�سوؤولية  ممار�سة  في  و�لخلق 

ممار�سة هذه �لم�سوؤولية �لنقابية �أو �لوطنية من 

م�سلحة  �أو  مذهبية  �أو  طائفية  خلفية  �أي  دون 

حزبية �سيقة وما �أحوجنا �ليوم �لى هذه �ل�سفات 

�لقيادية على كافة �لم�ستويات وخا�سة في �د�رة 

�سوؤون �لبلد و�لعباد، وهي �ل�سبيل �لوحيد لبناء 

دولة ع�سرية وقوية وعادلة تلبي طموحاتنا.

قيادي نقابي مهني بامتياز �أعطى �لمهنة وبيئة 

ح�ساب،  دون  من  �لوطني  و�لقت�ساد  �لعمال 

نهجًا  �لنقابية  لم�سوؤولياته  بممار�سته  و�سطر 

وهادفة  و��سحة  روؤية  خلل  من  نقابيًا  وفكرً� 

و�سلوك  �خلقي  �طار  �سمن  ذلك  من  و�لهم 

مهنة  م�ستوى  �ساأن  ورفع  به  يتحدى  ر�ٍق  مهني 

تدقيق �لح�سابات في لبنان و�لمنطقة. 

وزير  قبل  من  �سقر�  �بو  �لنقيب  �سوؤل  عندما 

�لمالية في �لعام 1996 وذلك قبل �أول �نتخابات 

 ،364 قانون  بموجب  �لمهنة  تنظيم  بعد  جرت 

�لجو�ب  فكان  �لنقابي؟؟  م�سروعك  هو  ما 

تطبيق برنامج �لرقابة �لنوعية ومر�جعة �لنظير 

و�سر�ء  �لتدقيق  مكاتب  �أد�ء  تح�سين  �أجل  من 

بيت  بناء  �أجل  من  للنقابة  م�ستقلة  �أر�س  قطعة 

�لمحا�سب �لمجاز / بيت مدقق �لح�سابات.

و�لإجتماعية،  �لإقت�سادية  �لتحديات  ظل  في 

على  �لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء  نقابة  ُت�سّر 

�أع�سائها  طموحات  تلبي  ع�سرية  نقابة  بناء 

وتو�كب  متطلبات �لمهنة عالميًا .

ثقة  �لحالي  �لمجل�س  نيل  �ثر  وعلى  و�أ�ساف:  

�سهرً�  �لع�سرين  حو�لي  منذ  �لعمومية  �لجمعية 

برنامج  تطبيق  �لى  �لهادفة  �لخطة  �طار  وفي 

قامت  �أع�سائها،  �أد�ء  على  �لنوعية  �لرقابة 

بمناسبة صدور كتابه: 
مهنة خبراء المحاسبة في لبنان

النقابة تكرم النقيب وائل ابو شقرا

�حتفلت نقابة خرب�ء �ملحا�سبة بتكرمي �لنقيب �ل�سابق و�ئل �بو �سقر�، مبنا�سبة �سدور كتابه »مهنة خرب�ء �ملحا�سبة يف لبنان« يف قاعة ق�سر �لوني�سكو، 

بح�سور �لرئي�س ح�سني �حل�سيني، جنيب �بو مرعي ممثل �لرئي�س �سعد �حلريري، �لنائب معني �ملرعبي، �لعقيد يو�سف خوري حنا ممثل قائد �جلي�س 

�لعماد جان قهوجي، ممثل �ملجل�س �ملذهبي �لدرزي فاروق �جلردي، وعدد من �ل�سخ�سيات �حلزبية، و�لد�رية، و�لقت�سادية.

تدريب  تاأمين  �برزها  خطو�ت  بعدة  �لنقابة 

مهني حول دليل ملف �لتدقيق لما يقارب ال750 

على  �لم�سرفة  �لهيئة  وت�سكيل  مجازً�،  محا�سبا 

�لنظام  متطلبات  على  بناًء  �لنوعية  �لرقابة 

مر�جعًا  �ستين  تدريب  �لى  ��سافة  �لد�خلي، 

من  �لنظير  مر�جعة  باأعمال  للقيام  معتمد� 

�خت�سا�سيين  قبل  من  و�لردن،  وم�سر  لبنان 

من معهد �لمحا�سبين �لقانونيين �لمعتمدين في 

.)AICPA( لوليات �لمتحدة�

تدريب  بر�مج  تاأمين  �لى  �أي�سًا  �لنقابة  وبادرت 

على  بناًء  و�أع�سائها  لمتدرجيها  حديثة  علمية 

مع  �لنقابة  وقعتها  �لتعاون  بروتوكولت  عدة 

�لهيئات �لمهنية �لدولية.

�لت�سريع  في  جديدة  دينامية  خلق  وبهدف 

�لت�سريعية  �ل�سلطتين  بين  حقيقية  و�سر�كة 

لبنان  في  �لحرة  و�لمهن  جهة  من  و�لتنفيذية 

توقيع  على  �لنقابة  عملت  �أخرى،  جهة  من 

بروتوكول تعاون مع نقابة �لمحامين في بيروت 

تطوير  في  وللم�ساهمة  �لنقابتين  جهود  ل�سّم 

و�ل�سر�ئب  �لعامة  �لمالية  �لت�سريع في مجالت 

و�لتجارة و�لقت�ساد و�لأ�سو�ق �لمالية وغيرها، 

من  �لعديد  يلّف  �لذي  �لغمو�س  ظل  في  وذلك 

م�ساريع �لقو�نين وغياب �لروؤية  �لو��سحة �لتي 

هذه  و�هم  �لع�سر.  متطلبات  مع  تتما�سى  ل 

ت�سارك  حيث  �للبناني  �لتجارة  قانون  �لقو�نين 

تعديل  م�سروع  بمناق�سة  فعالية  وبكل  �لنقابة 

�لفرعية  �للجنة  �عمال  �سمن  �لقانون  هذ� 

هكذ�،  و�لعدل،  �لد�رة  لجنة  عن  �لمنبثقة 

تفعيل  تم  و�لم�ستمر،  �لفّعال  و�لتو��سل  بالعمل 

خلل  من  دوليًا  بها  �لثقة  و�إعادة  �لنقابة  دور 

ممار�ستها �لمهنية و�لتز�مها ب�سروط ع�سويتها 

، IFACفي �لإتحاد �لدولي للمحاسبني

و�لع�سرين  �لتا�سع ع�سر  �لدوليين  موؤتمرينا  وما 

و�لفائت  �لحالي  �لعام  خلل  نظما  �لذين 

�ل  بهما  �لكثيفة  و�لعربية  �لدولية  و�لم�ساركة 

خير دليل على دور وح�سور �لنقابة �لمهني على 

م�ستوى �لمنطقة و�لعالم.

هذ�، وو�سط �ل�سطفافات �ل�سيا�سية و�لم�سالح 

خبر�ء  نقابة  �نتف�ست  �ل�سّيقة،  �ل�سخ�سية 

روؤية  �سمن  ذ�تها،  على  �لمجازين  �لمحا�سبة 

موؤ�س�سة  لتكون  نقابية ووطنية،  وممار�سة مهنية 

يحتذى  ومثال  ومتطورة،  ر�ئدة  بامتياز،  نقابية 

به في �لقطاعات �لخرى. و�ست�ستمر في �لنهج 

ولكي  دورها  تفعيل  �جل  من   ، ر�سمته  �لذي 

كافة  على  خلقة  م�سافة  قيمة  �أع�ساوؤها  يمّثل 

م�ساحات �لوطن.

وختم عبود قائًل : و�ئل �بو �سقر�، لقد خ�سرتك 

في  �لنقابة  خ�سرتك  لقد  �لعمومية،  �لجمعية 

�نتخابات �لنقابة للعام 1996، فاأنت ديمقر�طي 

لبق �لى �بعد �لحدود لكنك متطرف حتى �لعظم 

في �لدفاع عن �لمهنة و�لنقابة و�أع�سائها.

�لنقابة  خ�سرتك  لقد  �لديمقر�طي  �يها  نعم، 

خ�سرتك  �لمتو��سع،  وبر�أيي  �لعام  ذ�ك  خلل 

خلل  �لتنفيذية  و�ل�سلطة  �لبرلمانية  �لندوة 

مقدر�ت  على  �لو�ساية  حقبة  وهي  �لحقبة  تلك 

و�لتي  و�ل�ستزلم  �لبلد، حقبة �لزلم  ومفا�سل 

�ل�سلبية  �ليوم نعاني من مفاعيلها  ل نز�ل حتى 

نف�سك  ربحت  لكنك  �للبناني،  مجتمعنا  على 

نفع  فما  �لحرة،  و�أر�ئك  قناعاتك  ومار�ست 

�لن�سان �إذ� ربح �لعالم كله وخ�سر نف�سه. فبعد 

ما يقارب �لعقدين �أيقن �لقربون و�لبعدون باأن 

به  يتحلى  �لذي  �لوطني  �لنقابي  �لمهني  �لفكر 

�أبو �سقر� هو �لفكر �لكثري  �أمثال �لنقيب و�ئل 

في نقابتنا، هذ� �لفكر �لذي لن يقبل بعد �ليوم 

�لمهنية  �لخامات  �ل  �لقيادة  زمام  ي�ستلم  �أن 

�لنقابية �لتي تتمتع بروؤية و��سحة ومتجردة عن 

�ل  تعمل  فل  �سيق،  وفئوي  �سيا�سي  هو  ما  كل 

للنقابة وللنقابة فقط.

�لحياة  �لى  �لفكر  تجربة هذ�  تعميم  �مل  وعلى 

�ل�سيا�سية �لوطنية. 

وكانت كلمة للنقيب �لمكرم �بو �سقر�، قال فيها: 

»�لعطاء و�جب وطني، و�لإنجاز�ت هدف للبناء، 

ولكل قطاع دوره في ذلك، وقطاعنا �لمهني �لذي 

�نتف�س من و�قعه �لأليم �إلى �لأنظمة و�لت�سريعات 

�عتبار� من تاأ�سي�س �أول نقابة عام 1964، وذلك 

غنى  من  و�ل�ستفادة  �لذ�ت  بناء  تحقيق  بهدف 

في  تكمن  نجاحنا  �أ�س�س  كانت  و�أهد�فه.  علومه 

حب �لمهنة و�تباع �لم�سار �لمبرمج لتعميم �لفكر 

�لمحا�سبي وثقافته، وما يحملن في طياتهما من 

�لعمل �لبناء و�لإر�دة �لثابتة كثبات �لأرقام �لتي 

لعالمي  �لد�عمة  بالو�سائل  و�لمفعمة  تتغير،  ل 

ولزملئي  لي  ت�سنى  ما  هذ�  و�لقت�ساد.  �لمال 

تحقيقه«. في  �لم�سيرة  هذه  في  ر�فقوني   �لذين 

يوم  معهم،  �نطلقتي  �أولى  “كانت  و�أ�ساف: 

عام  من  �عتبار�  �لنقابة  في  م�سوؤوليات  تحملت 

�أولني  حيث   ،1977 عام  �أو�ئل  ولغاية   1965

�لعام،  هذ�  في  نقيبا  و�نتخبت  ثقتهم  زملئي 

عام  لغاية  �لم�سوؤولية  هذه  حمل  في  و��ستمريت 

1994، و�تبعت �سيا�سة �نطلقت من روؤيتي وقربي 

بهذ�  كتبته  مقال  في  عنها  عبرت  �لمهنة،  لهذه 

تعاطفي  مدى  ت�سمن  حينه،  في  ون�سر  �لمنحى 

معها، وكان بعنو�ن “�لمحا�سبة جماد �أم جمال”، 

�لمنا�سبة،  لهذه  �لفقر�ت  بع�س  منه  �قتطفت 

ما  �لمحا�سبة  في  لأقول  دعيت  �لآتي:  ت�سمنت 

يتذوقه من يجهلها، وينفر �إذ� �سمع بها. فكتبت 

�إليهم هذه �لكلمة لأدعوهم �إلى �لتقرب من هذه 

وقربها  بتعاطفها  تمتاز  �لتي  �لمرهفة  �لمهنة 

هي  �لمحا�سبة  مهنة  “�إن  لهم:  و�أقول  منهم. 

�لأكثر �ندفاعا في مجالت �لخلق و�لإبد�ع، لأنها 

وهي  و�لتطبيق.  �لعمليات  على  بنيت  نظريات 

�لنقيب عبود يقدم درع �لنقابة للنقيب �أبو �سقر� بح�سور �لوزير حمية، �لرئي�س �حل�سيني و�لدكتور طربيه

�لنقيبني �أبو �سقر� وعبود مع �لرئي�س ح�سني �حل�سيني و�لزملء
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�تحاد  رئي�س  �لقى  �لوطني،  �لن�سيد  بعد 

جمعية  رئي�س  �ل�سابق  �لعربية  �لم�سارف 

�لم�سارف �لدكتور جوزف طربيه كلمة، �أكد فيها 

ونحتفل  تنطفئ،  لن  �سعلة  �سقر�  �بو  “و�ئل  �أن 

بكتابه �لمرجعي عن مهنة خبر�ء �لمحا�سبة �لتي 

كان  حيث  حياته،  من  �لكبر  �لجزء  لها  كر�س 

و�أول رئي�س لنقباء خبر�ء  17 عاما،  نقيبا لمدة 

�لمحا�سبة �لدوليين �لناطقين بالفرن�سية«

عمل  �لتي  �لمر�حل  من  �لكثير  طربيه  وعدد 

فيها �بو �سقر� على تنظيم �لمهنة، و�لنجاز�ت 

�لتي  �لغنية  بـ”�ل�سخ�سية  وو�سفه  �لتي حققها، 

�سار  مبادر  فهو  �إطار،  �سمن  و�سعها  يمكن  ل 

�ن  و�أر�د لمهنته  �لموروثة،  �لو�قع و�لفكار  على 

مع  تتعاون  لم  �ن  تنجح  لن  �نها  وعرف  ترتقي 

�لت�سريعات  من  �سل�سلة  فاتحة  فكانت  �لدولة، 

نظامًا  �ل�سرح  �إكتمل  حتى  �سويًا  بنيناها 

محا�سبيًا م�سرفيًا نقل �لبلد من عهد محا�سبة 

 �لب�سطاء �إلى عهد خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين«.

�لفترة  حمّيه  عادل  �ل�سابق  �لوزير  و�إ�ستعر�س 

�لتي كان فيها وزيرً� للمالية، و�لتقى بالنقيب �بو 

�لم�سرفي  �لقطاع  في  �لتعاون  و”جرى  �سقر�، 

�ليه  تفتقر  ما  وكل  و�لمحا�سبي،  و�لت�سريعي 

تطلعات  له  وكانت  �ل�سعيد،  هذ�  على  �لدولة 

تنظيمية و�هد�ف من �ساأنها �ن تحقق ما تتطلع 

قناعة  لدي  فتر�سخ  ع�سرية،  دولة  كل  �ليه 

بتعاون �لدولة مع �لقطاع �لخا�س، هذ� �لتعاون 

�لذي �عطى مثاله بعد �ن نجح في حملة توعية 

و�لتدقيق  �لمحا�سبة  مهنة  وثقافة  لهد�ف 

ودورها �لفعال في �لمجتمع«

�لمحا�سبية  “�لأنظمة  عن  حمّيه  وتحدث 

كتابه،  في  �سقر�  �أبو  �وردها  �لتي  و�لنجاز�ت 

و�سعت  �إح�سائيات  تاأمين  في  �ساعدت  و�لتي 

�لو�قع  حقيقة  على  و�لوقوف  �لدولة،  خدمة  في 

�لمالي و�لقت�سادي، و�أمنت معلومات تحتاجها 

خلقت  كما  �لوطنية،  محا�سبتها  لو�سع  �لدولة 

�لم�ستثمرين في �عد�د  �يجابية �ساعدت  فر�سا 

در��سات �لجدوى �لقت�سادية«.

و�لقى �لنقيب �يلي عبود كلمة، قال فيها: �لقيادة 

�أكانت وطنية �أو نقابية �أو غيرها تعمل في خدمة 

وروؤيا،  وعلم  فكر  �لعامة هي  وللم�سلحة  �لعموم 

و�لقيم  بالمبادئ  �للتز�م  هي  �سيء  �أي  وقبل 

على  و�لقدرة  �لم�سوؤولية  ممار�سة  في  و�لخلق 

ممار�سة هذه �لم�سوؤولية �لنقابية �أو �لوطنية من 

م�سلحة  �أو  مذهبية  �أو  طائفية  خلفية  �أي  دون 

حزبية �سيقة وما �أحوجنا �ليوم �لى هذه �ل�سفات 

�لقيادية على كافة �لم�ستويات وخا�سة في �د�رة 

�سوؤون �لبلد و�لعباد، وهي �ل�سبيل �لوحيد لبناء 

دولة ع�سرية وقوية وعادلة تلبي طموحاتنا.

قيادي نقابي مهني بامتياز �أعطى �لمهنة وبيئة 

ح�ساب،  دون  من  �لوطني  و�لقت�ساد  �لعمال 

نهجًا  �لنقابية  لم�سوؤولياته  بممار�سته  و�سطر 

وهادفة  و��سحة  روؤية  خلل  من  نقابيًا  وفكرً� 

و�سلوك  �خلقي  �طار  �سمن  ذلك  من  و�لهم 

مهنة  م�ستوى  �ساأن  ورفع  به  يتحدى  ر�ٍق  مهني 

تدقيق �لح�سابات في لبنان و�لمنطقة. 

وزير  قبل  من  �سقر�  �بو  �لنقيب  �سوؤل  عندما 

�لمالية في �لعام 1996 وذلك قبل �أول �نتخابات 

 ،364 قانون  بموجب  �لمهنة  تنظيم  بعد  جرت 

�لجو�ب  فكان  �لنقابي؟؟  م�سروعك  هو  ما 

تطبيق برنامج �لرقابة �لنوعية ومر�جعة �لنظير 

و�سر�ء  �لتدقيق  مكاتب  �أد�ء  تح�سين  �أجل  من 

بيت  بناء  �أجل  من  للنقابة  م�ستقلة  �أر�س  قطعة 

�لمحا�سب �لمجاز / بيت مدقق �لح�سابات.

و�لإجتماعية،  �لإقت�سادية  �لتحديات  ظل  في 

على  �لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء  نقابة  ُت�سّر 

�أع�سائها  طموحات  تلبي  ع�سرية  نقابة  بناء 

وتو�كب  متطلبات �لمهنة عالميًا .

ثقة  �لحالي  �لمجل�س  نيل  �ثر  وعلى  و�أ�ساف:  

�سهرً�  �لع�سرين  حو�لي  منذ  �لعمومية  �لجمعية 

برنامج  تطبيق  �لى  �لهادفة  �لخطة  �طار  وفي 

قامت  �أع�سائها،  �أد�ء  على  �لنوعية  �لرقابة 

بمناسبة صدور كتابه: 
مهنة خبراء المحاسبة في لبنان

النقابة تكرم النقيب وائل ابو شقرا

�حتفلت نقابة خرب�ء �ملحا�سبة بتكرمي �لنقيب �ل�سابق و�ئل �بو �سقر�، مبنا�سبة �سدور كتابه »مهنة خرب�ء �ملحا�سبة يف لبنان« يف قاعة ق�سر �لوني�سكو، 

بح�سور �لرئي�س ح�سني �حل�سيني، جنيب �بو مرعي ممثل �لرئي�س �سعد �حلريري، �لنائب معني �ملرعبي، �لعقيد يو�سف خوري حنا ممثل قائد �جلي�س 

�لعماد جان قهوجي، ممثل �ملجل�س �ملذهبي �لدرزي فاروق �جلردي، وعدد من �ل�سخ�سيات �حلزبية، و�لد�رية، و�لقت�سادية.

تدريب  تاأمين  �برزها  خطو�ت  بعدة  �لنقابة 

مهني حول دليل ملف �لتدقيق لما يقارب ال750 

على  �لم�سرفة  �لهيئة  وت�سكيل  مجازً�،  محا�سبا 

�لنظام  متطلبات  على  بناًء  �لنوعية  �لرقابة 

مر�جعًا  �ستين  تدريب  �لى  ��سافة  �لد�خلي، 

من  �لنظير  مر�جعة  باأعمال  للقيام  معتمد� 

�خت�سا�سيين  قبل  من  و�لردن،  وم�سر  لبنان 

من معهد �لمحا�سبين �لقانونيين �لمعتمدين في 

.)AICPA( لوليات �لمتحدة�

تدريب  بر�مج  تاأمين  �لى  �أي�سًا  �لنقابة  وبادرت 

على  بناًء  و�أع�سائها  لمتدرجيها  حديثة  علمية 

مع  �لنقابة  وقعتها  �لتعاون  بروتوكولت  عدة 

�لهيئات �لمهنية �لدولية.

�لت�سريع  في  جديدة  دينامية  خلق  وبهدف 

�لت�سريعية  �ل�سلطتين  بين  حقيقية  و�سر�كة 

لبنان  في  �لحرة  و�لمهن  جهة  من  و�لتنفيذية 

توقيع  على  �لنقابة  عملت  �أخرى،  جهة  من 

بروتوكول تعاون مع نقابة �لمحامين في بيروت 

تطوير  في  وللم�ساهمة  �لنقابتين  جهود  ل�سّم 

و�ل�سر�ئب  �لعامة  �لمالية  �لت�سريع في مجالت 

و�لتجارة و�لقت�ساد و�لأ�سو�ق �لمالية وغيرها، 

من  �لعديد  يلّف  �لذي  �لغمو�س  ظل  في  وذلك 

م�ساريع �لقو�نين وغياب �لروؤية  �لو��سحة �لتي 

هذه  و�هم  �لع�سر.  متطلبات  مع  تتما�سى  ل 

ت�سارك  حيث  �للبناني  �لتجارة  قانون  �لقو�نين 

تعديل  م�سروع  بمناق�سة  فعالية  وبكل  �لنقابة 

�لفرعية  �للجنة  �عمال  �سمن  �لقانون  هذ� 

هكذ�،  و�لعدل،  �لد�رة  لجنة  عن  �لمنبثقة 

تفعيل  تم  و�لم�ستمر،  �لفّعال  و�لتو��سل  بالعمل 

خلل  من  دوليًا  بها  �لثقة  و�إعادة  �لنقابة  دور 

ممار�ستها �لمهنية و�لتز�مها ب�سروط ع�سويتها 

، IFACفي �لإتحاد �لدولي للمحاسبني

و�لع�سرين  �لتا�سع ع�سر  �لدوليين  موؤتمرينا  وما 

و�لفائت  �لحالي  �لعام  خلل  نظما  �لذين 

�ل  بهما  �لكثيفة  و�لعربية  �لدولية  و�لم�ساركة 

خير دليل على دور وح�سور �لنقابة �لمهني على 

م�ستوى �لمنطقة و�لعالم.

هذ�، وو�سط �ل�سطفافات �ل�سيا�سية و�لم�سالح 

خبر�ء  نقابة  �نتف�ست  �ل�سّيقة،  �ل�سخ�سية 

روؤية  �سمن  ذ�تها،  على  �لمجازين  �لمحا�سبة 

موؤ�س�سة  لتكون  نقابية ووطنية،  وممار�سة مهنية 

يحتذى  ومثال  ومتطورة،  ر�ئدة  بامتياز،  نقابية 

به في �لقطاعات �لخرى. و�ست�ستمر في �لنهج 

ولكي  دورها  تفعيل  �جل  من   ، ر�سمته  �لذي 

كافة  على  خلقة  م�سافة  قيمة  �أع�ساوؤها  يمّثل 

م�ساحات �لوطن.

وختم عبود قائًل : و�ئل �بو �سقر�، لقد خ�سرتك 

في  �لنقابة  خ�سرتك  لقد  �لعمومية،  �لجمعية 

�نتخابات �لنقابة للعام 1996، فاأنت ديمقر�طي 

لبق �لى �بعد �لحدود لكنك متطرف حتى �لعظم 

في �لدفاع عن �لمهنة و�لنقابة و�أع�سائها.

�لنقابة  خ�سرتك  لقد  �لديمقر�طي  �يها  نعم، 

خ�سرتك  �لمتو��سع،  وبر�أيي  �لعام  ذ�ك  خلل 

خلل  �لتنفيذية  و�ل�سلطة  �لبرلمانية  �لندوة 

مقدر�ت  على  �لو�ساية  حقبة  وهي  �لحقبة  تلك 

و�لتي  و�ل�ستزلم  �لبلد، حقبة �لزلم  ومفا�سل 

�ل�سلبية  �ليوم نعاني من مفاعيلها  ل نز�ل حتى 

نف�سك  ربحت  لكنك  �للبناني،  مجتمعنا  على 

نفع  فما  �لحرة،  و�أر�ئك  قناعاتك  ومار�ست 

�لن�سان �إذ� ربح �لعالم كله وخ�سر نف�سه. فبعد 

ما يقارب �لعقدين �أيقن �لقربون و�لبعدون باأن 

به  يتحلى  �لذي  �لوطني  �لنقابي  �لمهني  �لفكر 

�أبو �سقر� هو �لفكر �لكثري  �أمثال �لنقيب و�ئل 

في نقابتنا، هذ� �لفكر �لذي لن يقبل بعد �ليوم 

�لمهنية  �لخامات  �ل  �لقيادة  زمام  ي�ستلم  �أن 

�لنقابية �لتي تتمتع بروؤية و��سحة ومتجردة عن 

�ل  تعمل  فل  �سيق،  وفئوي  �سيا�سي  هو  ما  كل 

للنقابة وللنقابة فقط.

�لحياة  �لى  �لفكر  تجربة هذ�  تعميم  �مل  وعلى 

�ل�سيا�سية �لوطنية. 

وكانت كلمة للنقيب �لمكرم �بو �سقر�، قال فيها: 

»�لعطاء و�جب وطني، و�لإنجاز�ت هدف للبناء، 

ولكل قطاع دوره في ذلك، وقطاعنا �لمهني �لذي 

�نتف�س من و�قعه �لأليم �إلى �لأنظمة و�لت�سريعات 

�عتبار� من تاأ�سي�س �أول نقابة عام 1964، وذلك 

غنى  من  و�ل�ستفادة  �لذ�ت  بناء  تحقيق  بهدف 

في  تكمن  نجاحنا  �أ�س�س  كانت  و�أهد�فه.  علومه 

حب �لمهنة و�تباع �لم�سار �لمبرمج لتعميم �لفكر 

�لمحا�سبي وثقافته، وما يحملن في طياتهما من 

�لعمل �لبناء و�لإر�دة �لثابتة كثبات �لأرقام �لتي 

لعالمي  �لد�عمة  بالو�سائل  و�لمفعمة  تتغير،  ل 

ولزملئي  لي  ت�سنى  ما  هذ�  و�لقت�ساد.  �لمال 

تحقيقه«. في  �لم�سيرة  هذه  في  ر�فقوني   �لذين 

يوم  معهم،  �نطلقتي  �أولى  “كانت  و�أ�ساف: 

عام  من  �عتبار�  �لنقابة  في  م�سوؤوليات  تحملت 

�أولني  حيث   ،1977 عام  �أو�ئل  ولغاية   1965

�لعام،  هذ�  في  نقيبا  و�نتخبت  ثقتهم  زملئي 

عام  لغاية  �لم�سوؤولية  هذه  حمل  في  و��ستمريت 

1994، و�تبعت �سيا�سة �نطلقت من روؤيتي وقربي 

بهذ�  كتبته  مقال  في  عنها  عبرت  �لمهنة،  لهذه 

تعاطفي  مدى  ت�سمن  حينه،  في  ون�سر  �لمنحى 

معها، وكان بعنو�ن “�لمحا�سبة جماد �أم جمال”، 

�لمنا�سبة،  لهذه  �لفقر�ت  بع�س  منه  �قتطفت 

ما  �لمحا�سبة  في  لأقول  دعيت  �لآتي:  ت�سمنت 

يتذوقه من يجهلها، وينفر �إذ� �سمع بها. فكتبت 

�إليهم هذه �لكلمة لأدعوهم �إلى �لتقرب من هذه 

وقربها  بتعاطفها  تمتاز  �لتي  �لمرهفة  �لمهنة 

هي  �لمحا�سبة  مهنة  “�إن  لهم:  و�أقول  منهم. 

�لأكثر �ندفاعا في مجالت �لخلق و�لإبد�ع، لأنها 

وهي  و�لتطبيق.  �لعمليات  على  بنيت  نظريات 

�لنقيب عبود يقدم درع �لنقابة للنقيب �أبو �سقر� بح�سور �لوزير حمية، �لرئي�س �حل�سيني و�لدكتور طربيه

�لنقيبني �أبو �سقر� وعبود مع �لرئي�س ح�سني �حل�سيني و�لزملء
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�أكثرهم قابلية للتعديل و�لتجديد، ومجار�ة للتطور 

�لقت�سادي �لد�ئب«.

في  �أكبر  ميزة  مز�ولها  �أعطى  ما  “هذ�  وتابع: 

مجالت �لعطاء، وما فر�س عليه �سروطا للنجاح، 

وحب  و�أخلق  ذكاء  من  به  يتحلى  �أن  وجب  وما 

�لمو�كبة،  وخبرتها  �لعالية  بعلومها  وتاأهيل  لها، 

عزلة  من  �أخرجتها  �لتي  �لمناخات  لها  وفر  ما 

وعن  لحقيقتها  جهل  عن  بهما  �ت�سفت  وجمود 

عملية  في  وح�سرها  مهماتها،  لمفهوم  �سيق 

كتابة �لح�سابات، �لأمر �لذي جعل �لمحا�سب في 

زمن مر �أن ينطوي على نف�سه ول يعي�س �إل عالمه 

�لدفتري”، معتبر� �ن “�لمفهوم �لحقيقي للمهنة 

في  يكمن  �ليوم،  �لمتح�سر  �لعالم  ي�سود  �لذي 

�إليها و�إلى مهماتها ونتائجها،  �لنظرة �لمتقدمة 

باعتبارها علم يو�كب �لتقدم �لع�سري للقطاعات 

�أهد�ف  ولأن  �لقومي،  للقت�ساد  �لمكونة 

�لو�قعي  و�لتحليل  بالك�سف  تتلخ�س  �لمحا�سبة 

للو�سع �لمالي ولنتائج �لأعمال«.

�أي�سا،  �لأهمية  �لمحا�سبة  �أك�سب  “ما  و�أردف: 

�ل�ساهرة،  و�لعين  �لأمان  �سمام  �عتبارها  هو 

�لموؤ�س�سة.  في  و�لثقة  للر�حة  م�سدر  �أنها  ومن 

من  �لمحا�سب  �أخرج  �ل�سليم  �لمفهوم  وهذ� 

عزلته ودفع بالمهنة �إلى �إ�سعار �لمجتمع بقربها 

د�مت  وما  �لإن�سان.  ير�فق  جمال  وباأنها  �إليه، 

ولطف  و�لمرونة  �لطر�فة  بهذه  �لمحا�سبة 

�لملقى، لم يعد من �لجائز �لإ�ساءة �إليها و�لنفور 

و�أ�ساليبها  “علومها  �أن  �إلى  م�سير�  منها”، 

ورفاهيته،  �لمجتمع  لخدمة  تجمعت  و�أدو�تها 

فاأحب �لأمور �إلي �أقربها مني«.

�أنها  على  �لمهنة  تعريف  “�أخت�سر  وقال: 

لي�ست قيود� ونتائج فح�سب، بل هي ركيزة بنية 

و��سحة  وروؤية  فاعلة،  ومالية  مزدهر  لإقت�ساد 

هذ�  من  �نطلقت  م�ستد�مة.  �إنمائية  لخطة 

بالعمل  يلزم  ما  كل  تحقيق  وقررت  �لتعاطف، 

�لم�سيرة  طالت  مهما  �لملل  وعدم  �لدوؤوب، 

حقوق  كامل  �إلى  و�لو�سول  لل�سمير  �إر�ساء 

عربيا  وم�ساركتها  لبنان،  في  و�أبنائها  �لمهنة 

�سعور  هو  ما  بقدر  حلما  ذلك  يكن  ولم  ودوليا. 

قادني مع زملئي �إلى تحقيق �إنجاز�ت تجاوزت 

كل �لعقبات و�ل�سعوبات و�لإعتر��سات، وباإيمان 

منا �أن ل �سيء يمنعنا من �لو�سول �إلى �لهدف، 

و�لبناء  �لعطاء  رحلة  �لمهنة  مع  رحلتنا  فكانت 

رحلة  و�ل�سقاء،  �لحرب  زمن  في  حتى  و�لإنجاز 

�لو�جب و�لأد�ء بالإيمان �لم�سوؤول«.

و�أ�ساف: “كان لنا ما �أردنا من خلل �لقفز�ت 

و�لمر�حل �لتي �أوردتها في �لكتاب، و�لتي �متدت 

منذ عام 1964 لغاية 1995 وكان فيها:

�أهمية  عن  و�لتعريف  �لتوعية  حملة  نجاح   •
حاجة  �أنها  ومن  �لمجتمعات،  في  �لمهنة 

مطلوبة لهم وللدولة ولأبناء �لمهنة معا.

• تحقيق �لأنظمة و�لمعايير و�لقو�نين و�سو�ها، 
�لتي كانت تفتقر �إليها �لمهنة في لبنان رغم 

كثرتها عربيا ودوليا

في �لتكامل  وتحقيق  �لتعاون  �أجو�ء  خلق   •
و�لقطاعات  و�لدولة  �لنقابة  بين  �لأدو�ر 

�لقت�سادية و�لمالية.

بين و�لتعاون  و�لدولية،  �لعربية  �لم�ساركة   •
�لمال  ووز�رة  و�لإقت�ساد،  �لمالية  وز�رتي 

في  �لمحا�سبة  خبر�ء  ونقابة  �لفرن�سية 

�لعربية  �لإتحاد�ت  �إلى  و�لإنت�ساب  فرن�سا، 

�لتحاد  منها  �لأخ�س  وعلى  و�لدولية، 

نيويورك،   -  IFAC للمحا�سبين  �لدولي 

و�لتحاد �لدولي لخبر�ء �لمحا�سبة �لناطقين 

و�آخر  باري�س.   -  »FIDEF« بالفرن�سية 

باإقر�ر  �لإنجاز�ت  هذه  تتويج  تم  �لمطاف، 

قانون مز�ولة �لمهنة في لبنان رقم 364/94 

�لذي �سدر عام 1994 و�لذي �أخذ منا جهد� 

ومتابعة وملحقة ��ستمرت ثلثين عاما«.

و�أ�ساد بـ”�لدور �لفعال و�لم�سكور للذين �أ�سهمو� 

في ت�سريع وتحقيق هذ� �لإنجاز في عهد �لرئي�س 

�أ�سحاب  وعناية  �لهر�وي،  �ليا�س  �لمرحوم 

�لمرحوم  و�لرئي�س  بري،  نبيه  �لرئي�س  �لدولة 

�ل�سنيورة ووزير  رفيق �لحريري، و�لرئي�س فوؤ�د 

و�أنور  طبارة  بهيج  و�لوزر�ء  حينه،  في  �لمالية 

و�لمرحوم  حمية  عادل  حمادة،  مرو�ن  �لخليل، 

بتحياتي  �أتوجه  “كما  وم�سيفا:  �لخليل”،  علي 

وتقديري و�سكري للرئي�س ح�سين �لح�سيني على 

مو�قفه و�إيجابيته وتفهمه لأهمية تنظيم �لمهنة 

�سابقة  عديدة  مر�حل  في  لق�ساياها  وتاأييده 

�لمرحوم  لروح  و�لتحية  �لمهنة.  قانون  لإقر�ر 

في  �ساركنا  �لذي  �لمهنة  �سديق  مزبودي  زكي 

�لعديد من �لمنا�سبات �لمحلية و�لعربية وحمله 

لو�ء �لمهنة �أينما وجد«.

وتابع: “ل بد لي �أن �أ�سكر جميع �لذين كان لهم 

�لقانون  �إ�سد�ر  تعجيل  في  وتعزيز  دعم  وقفة 

قبل �نعقاد �لهيئة �لعامة لمجل�س �لنو�ب بتاريخ 

رئي�س  بينهم  ومن   ،1994 عام  �لقانون  �إقر�ر 

لجنة �لإد�رة و�لعدل في حينه �أوغ�ست باخو�س، 

ومقرر �للجنة ع�سام نعمان، رئي�س لجنة �لمال 

تحقق  حيث  عاز�ر،  �سمير  حينه  في  و�لمو�زنة 

م�سوؤولياتهم  ظل  في  �لقانوني  �لإنجاز  هذ� 

�لمهنة.  تنظيم  باأهمية  وتح�س�سهم  و�إيجابيتهم 

�لمرحوم  لروح  بالتحية  �أبعث  �أن  �أن�سى  ولن 

خطار �سبلي �لذي كانت له �لأيادي �لبي�ساء على 

�لتي  �لهامة  و�لب�سمات  وت�سريعاتها،  �لمهنة 

تركها �أثناء توليه مهام مديرية �لمالية �لعامة«.

�لكثير من  �لوز�رة  �لمطلوب من  قائل:  و�أردف 

�لأمور، ومن بينها:

• تعزيز تكامل �أدو�ر �لرقابة بين �أبناء �لمهنة 
ومر�قبي �ل�سر�ئب على �لدخل

• تفعيل دور �لمجل�س �لأعلى �لمحا�سبي.
• ت�سحيح مر�سوم ت�سنيف مكاتب �لمحا�سبة

رقم  �لمهنة  تنظيم  قانون  مع  يتو�فق  بما 

364/94 و�سمان حقوق �أع�ساء �لنقابة.

• ��ستكمال تطبيق �لمادة 59 من نف�س �لقانون
لجهة �أعمال �لرقابة على كامل �لمكلفين على 

�أ�سا�س �لربح �لحقيقي«.

 

وتابع: “�إن كل ما تحقق جاء يمثل ما �أردنا وما 

و�لعالمي،  �لمحلي  �ل�سعيدين  على  �إليه  نحتاج 

بالمحافظة  يتمثل  �ليوم  مطلوب  هو  ما  �أما 

�لد�ئمة  مو�كبتها  وتاأمين  �لإنجاز�ت  هذه  على 

و�لقت�سادية  �لمالية  للأحد�ث  وفقا  لتطور�تها 

�لتي ن�سهد تقلباتها بين يوم و�آخر. �إن كل ذلك 

�ألزمني باأن �أدون في كتابي �لمو�سوع بين �أيديكم 

تاريخ �لمهنة في لبنان، �آمل �أن ي�ستمر �لتدوين 

من بعدي لتبقى �لمهنة في لبنان محافظة على 

مو�كبة �أحد�ثها وتاريخها«.

جاد�  “تعمل  بالقول:  �لنقيب  �إلى  وتوجه 

بنقابتنا  �لثقة  لإعادة  �لمجل�س  �أع�ساء  مع 

�ل�سيا�سية  و�لممار�سات  �لإ�ستهتار  �أدى  �لتي 

نظامها  مع  قانونها  تجاوز  �إلى  و�لطائفية، 

وعالميا.  محليا  وحقوقها  وم�سلحتها  �لد�خلي 

و�لوطنية تجاه زملئنا  �لمهنية  �إنها م�سوؤوليتنا 

و�أجيالهم وتجاه مجتمعنا في �لعمل �لدوؤوب لرفع 

�لجهل  �آفة  على  و�لق�ساء  و�لثقافة،  �لعلم  ر�ية 

وباأع�ساء  �لنقيب  �أيها  بك  ثقة  وكلي  و�لحقد. 

�لمجل�س باأنكم �ستقومون بما يلزم، خ�سو�سا �أن 

م�ساركم �لحالي ي�سهد على عزمكم في تحقيق 

�لهدف �لمن�سود و�لمكانة �لمرموقة«.

و�أنجحها  �لبناء  و�سائل  �أرقى  “�إن  و�أ�ساف: 

بالهدف  �لموؤمن  �لجماعي  �لعمل  من  تنطلق 

تكثيف  �إلى  مدعوون  وزملئي  �ل�سامي.  �لو�حد 

�لجهود ور�س �ل�سفوف، وحمل �لم�سوؤولية بقوة 

�لإيمان بالهدف و�لم�سير �لو�حد، ودعم �لنقيب 

نحقق  وبذلك  م�سارهم.  في  �لمجل�س  و�أع�ساء 

�لإن�سانية  معانيها  بكل  بالثقافة  �لعلم  تح�سين 

و�لت�سامي  و�لأخلقية،  و�لإجتماعية  و�لحياتية 

في  و�لتعالي  �لتعاطي،  في 

�لممار�سة �لبناءة و�لم�سوؤولة. 

�لمجتمع،  ح�سانة  �إنها 

بكل  �لر�قية  �لح�سارة  �إنها 

ندعم  �أن  معانيها. كما علينا 

حريتنا بالنظام �لذي ي�سمن 

وتتويج  �لحرية،  هذه  معاني 

�لقر�ر  با�سترد�د  �لإ�ستقلل 

�لذ�تي و�لإر�دة �لفاعلة«.

وتابع: “�إن ما تف�سل به طربيه بكلمته �لتي �أ�سهب 

فيها عر�سه لأعمالنا �لم�ستركة، و�لتي د�مت ما 

ين�سى  تاريخا ل  لي  �سكلت  35 عاما،  يزيد عن 

مع رجل علم ووفاء ومكانة رفيعة. لم يبخل علينا 

و�ل�سر�ئبية  �لمهنية  �لأبحاث  بتقديم  حينه  في 

في موؤتمر�ت عقدناها، و�أذكر منها م�ساركته في 

و�لمر�جعين  للمحا�سبين  �لعام  �لإتحاد  موؤتمر 

قبر�س  طريق  عن  وعودتنا  تون�س،  في  �لعرب 

ب�سبب  لبنان  �إلى  �لجوي  �لنقل  و�سائل  لنقطاع 

�ل�ساقة  �لإجتياح �ل�سر�ئيلي، ويوم كانت رحلتنا 

بين قبر�س وبيروت على متن �سفينة نقل ب�سائع، 

عر�س  في  لنا  �ل�سر�ئيلي  �لطر�د  و�عتر��س 

قبل  �ل�ساعتين  عن  ز�دت  مدة  وتاأخيرنا  �لبحر، 

بدخول مرفاأ �سبية  لل�سفينة  �ل�سماح 

�لخا�س في بيروت. وم�ساركة طربيه 

�لآن في هذ� �لحفل هي �سهادة �أعتز 

�إيفائه حقه  بال�سكر عن  و�أعجز  بها. 

ومنزلته«.

وختم: “�أما ما �أكرمني به حمية في 

�لتعاون  مدى  يوؤكد  وح�سوره  كلمته 

حمله  فترة  طو�ل  بيننا  كان  �لذي 

ودعمه  �لمالية،  وز�رة  م�سوؤولية 

تو��سل  ج�سر  �سكل  �لذي  �لد�ئم 

مو�قف  له  وكانت  �لوز�رة،  هذه  مع 

�لتقيد  ب�سرورة  و�إيمان  م�سرفة 

تهاون  وعدم  �لمهنية  بالت�سريعات 

مخالفتها،�نطلقا  حال  في  �لوز�رة 

بالم�سوؤولية  ح�س  من  به  يتمتع  مما 

كل  له  م�سجل  تحملها،  على  وقدرة 

�أما  ب�سد�قته.  و�عتز�ز  ومحبة  وتقدير  �سكر 

فاإن  �لنقابة  مجل�س  و�أع�ساء  �لنقيب  �أيها  �أنت 

على  قدرتكم  على  دليل  �أكبر  لهو  �لجاد  عملكم 

ن�ساطاتكم  يو�جه  ما  رغم  �لم�سوؤولية،  تحملكم 

�لثقة  لإعادة  �لد�ئم  و�سعيكم  �سعوبات،  من 

�لمتمثلة  ثانيا  �إنجاز�تكم  وتحقيق  �أول  بالنقابة 

باأعمال �لتاأهيل �لم�ستمر، و�لرقابة على �لأد�ء، 

وتعاونكم  و�لدولي،  و�لعربي  �لمحلي  و�لتو�جد 

�لتي  �لمعنية  �لهيئات  مع  �لبروتوكولت  وتوقيع 

�إبقاء  في  و�أع�سائها  �لنقابة  م�سلحة  فيها 

�لمال  حقلي  في  �لعالمية  �لخارطة  على  لبنان 

تف�سل  من  لجميع  �لكبير  و�ل�سكر  و�لقت�ساد. 

فيها  �أكرمتموني  �لتي  �لمنا�سبة  هذه  و�ساركنا 

و�أنا ل �أز�ل على قيد �لحياة«. 

حفل  خلل  �لكتاب  �سقر�  �أبو  �لنقيب  وقع  ثم 

كوكتيل.
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�أكثرهم قابلية للتعديل و�لتجديد، ومجار�ة للتطور 

�لقت�سادي �لد�ئب«.

في  �أكبر  ميزة  مز�ولها  �أعطى  ما  “هذ�  وتابع: 

مجالت �لعطاء، وما فر�س عليه �سروطا للنجاح، 

وحب  و�أخلق  ذكاء  من  به  يتحلى  �أن  وجب  وما 

�لمو�كبة،  وخبرتها  �لعالية  بعلومها  وتاأهيل  لها، 

عزلة  من  �أخرجتها  �لتي  �لمناخات  لها  وفر  ما 

وعن  لحقيقتها  جهل  عن  بهما  �ت�سفت  وجمود 

عملية  في  وح�سرها  مهماتها،  لمفهوم  �سيق 

كتابة �لح�سابات، �لأمر �لذي جعل �لمحا�سب في 

زمن مر �أن ينطوي على نف�سه ول يعي�س �إل عالمه 

�لدفتري”، معتبر� �ن “�لمفهوم �لحقيقي للمهنة 

في  يكمن  �ليوم،  �لمتح�سر  �لعالم  ي�سود  �لذي 

�إليها و�إلى مهماتها ونتائجها،  �لنظرة �لمتقدمة 

باعتبارها علم يو�كب �لتقدم �لع�سري للقطاعات 

�أهد�ف  ولأن  �لقومي،  للقت�ساد  �لمكونة 

�لو�قعي  و�لتحليل  بالك�سف  تتلخ�س  �لمحا�سبة 

للو�سع �لمالي ولنتائج �لأعمال«.

�أي�سا،  �لأهمية  �لمحا�سبة  �أك�سب  “ما  و�أردف: 

�ل�ساهرة،  و�لعين  �لأمان  �سمام  �عتبارها  هو 

�لموؤ�س�سة.  في  و�لثقة  للر�حة  م�سدر  �أنها  ومن 

من  �لمحا�سب  �أخرج  �ل�سليم  �لمفهوم  وهذ� 

عزلته ودفع بالمهنة �إلى �إ�سعار �لمجتمع بقربها 

د�مت  وما  �لإن�سان.  ير�فق  جمال  وباأنها  �إليه، 

ولطف  و�لمرونة  �لطر�فة  بهذه  �لمحا�سبة 

�لملقى، لم يعد من �لجائز �لإ�ساءة �إليها و�لنفور 

و�أ�ساليبها  “علومها  �أن  �إلى  م�سير�  منها”، 

ورفاهيته،  �لمجتمع  لخدمة  تجمعت  و�أدو�تها 

فاأحب �لأمور �إلي �أقربها مني«.

�أنها  على  �لمهنة  تعريف  “�أخت�سر  وقال: 

لي�ست قيود� ونتائج فح�سب، بل هي ركيزة بنية 

و��سحة  وروؤية  فاعلة،  ومالية  مزدهر  لإقت�ساد 

هذ�  من  �نطلقت  م�ستد�مة.  �إنمائية  لخطة 

بالعمل  يلزم  ما  كل  تحقيق  وقررت  �لتعاطف، 

�لم�سيرة  طالت  مهما  �لملل  وعدم  �لدوؤوب، 

حقوق  كامل  �إلى  و�لو�سول  لل�سمير  �إر�ساء 

عربيا  وم�ساركتها  لبنان،  في  و�أبنائها  �لمهنة 

�سعور  هو  ما  بقدر  حلما  ذلك  يكن  ولم  ودوليا. 

قادني مع زملئي �إلى تحقيق �إنجاز�ت تجاوزت 

كل �لعقبات و�ل�سعوبات و�لإعتر��سات، وباإيمان 

منا �أن ل �سيء يمنعنا من �لو�سول �إلى �لهدف، 

و�لبناء  �لعطاء  رحلة  �لمهنة  مع  رحلتنا  فكانت 

رحلة  و�ل�سقاء،  �لحرب  زمن  في  حتى  و�لإنجاز 

�لو�جب و�لأد�ء بالإيمان �لم�سوؤول«.

و�أ�ساف: “كان لنا ما �أردنا من خلل �لقفز�ت 

و�لمر�حل �لتي �أوردتها في �لكتاب، و�لتي �متدت 

منذ عام 1964 لغاية 1995 وكان فيها:

�أهمية  عن  و�لتعريف  �لتوعية  حملة  نجاح   •
حاجة  �أنها  ومن  �لمجتمعات،  في  �لمهنة 

مطلوبة لهم وللدولة ولأبناء �لمهنة معا.

• تحقيق �لأنظمة و�لمعايير و�لقو�نين و�سو�ها، 
�لتي كانت تفتقر �إليها �لمهنة في لبنان رغم 

كثرتها عربيا ودوليا

في �لتكامل  وتحقيق  �لتعاون  �أجو�ء  خلق   •
و�لقطاعات  و�لدولة  �لنقابة  بين  �لأدو�ر 

�لقت�سادية و�لمالية.

بين و�لتعاون  و�لدولية،  �لعربية  �لم�ساركة   •
�لمال  ووز�رة  و�لإقت�ساد،  �لمالية  وز�رتي 

في  �لمحا�سبة  خبر�ء  ونقابة  �لفرن�سية 

�لعربية  �لإتحاد�ت  �إلى  و�لإنت�ساب  فرن�سا، 

�لتحاد  منها  �لأخ�س  وعلى  و�لدولية، 

نيويورك،   -  IFAC للمحا�سبين  �لدولي 

و�لتحاد �لدولي لخبر�ء �لمحا�سبة �لناطقين 

و�آخر  باري�س.   -  »FIDEF« بالفرن�سية 

باإقر�ر  �لإنجاز�ت  هذه  تتويج  تم  �لمطاف، 

قانون مز�ولة �لمهنة في لبنان رقم 364/94 

�لذي �سدر عام 1994 و�لذي �أخذ منا جهد� 

ومتابعة وملحقة ��ستمرت ثلثين عاما«.

و�أ�ساد بـ”�لدور �لفعال و�لم�سكور للذين �أ�سهمو� 

في ت�سريع وتحقيق هذ� �لإنجاز في عهد �لرئي�س 

�أ�سحاب  وعناية  �لهر�وي،  �ليا�س  �لمرحوم 

�لمرحوم  و�لرئي�س  بري،  نبيه  �لرئي�س  �لدولة 

�ل�سنيورة ووزير  رفيق �لحريري، و�لرئي�س فوؤ�د 

و�أنور  طبارة  بهيج  و�لوزر�ء  حينه،  في  �لمالية 

و�لمرحوم  حمية  عادل  حمادة،  مرو�ن  �لخليل، 

بتحياتي  �أتوجه  “كما  وم�سيفا:  �لخليل”،  علي 

وتقديري و�سكري للرئي�س ح�سين �لح�سيني على 

مو�قفه و�إيجابيته وتفهمه لأهمية تنظيم �لمهنة 

�سابقة  عديدة  مر�حل  في  لق�ساياها  وتاأييده 

�لمرحوم  لروح  و�لتحية  �لمهنة.  قانون  لإقر�ر 

في  �ساركنا  �لذي  �لمهنة  �سديق  مزبودي  زكي 

�لعديد من �لمنا�سبات �لمحلية و�لعربية وحمله 

لو�ء �لمهنة �أينما وجد«.

وتابع: “ل بد لي �أن �أ�سكر جميع �لذين كان لهم 

�لقانون  �إ�سد�ر  تعجيل  في  وتعزيز  دعم  وقفة 

قبل �نعقاد �لهيئة �لعامة لمجل�س �لنو�ب بتاريخ 

رئي�س  بينهم  ومن   ،1994 عام  �لقانون  �إقر�ر 

لجنة �لإد�رة و�لعدل في حينه �أوغ�ست باخو�س، 

ومقرر �للجنة ع�سام نعمان، رئي�س لجنة �لمال 

تحقق  حيث  عاز�ر،  �سمير  حينه  في  و�لمو�زنة 

م�سوؤولياتهم  ظل  في  �لقانوني  �لإنجاز  هذ� 

�لمهنة.  تنظيم  باأهمية  وتح�س�سهم  و�إيجابيتهم 

�لمرحوم  لروح  بالتحية  �أبعث  �أن  �أن�سى  ولن 

خطار �سبلي �لذي كانت له �لأيادي �لبي�ساء على 

�لتي  �لهامة  و�لب�سمات  وت�سريعاتها،  �لمهنة 

تركها �أثناء توليه مهام مديرية �لمالية �لعامة«.

�لكثير من  �لوز�رة  �لمطلوب من  قائل:  و�أردف 

�لأمور، ومن بينها:

• تعزيز تكامل �أدو�ر �لرقابة بين �أبناء �لمهنة 
ومر�قبي �ل�سر�ئب على �لدخل

• تفعيل دور �لمجل�س �لأعلى �لمحا�سبي.
• ت�سحيح مر�سوم ت�سنيف مكاتب �لمحا�سبة

رقم  �لمهنة  تنظيم  قانون  مع  يتو�فق  بما 

364/94 و�سمان حقوق �أع�ساء �لنقابة.

• ��ستكمال تطبيق �لمادة 59 من نف�س �لقانون
لجهة �أعمال �لرقابة على كامل �لمكلفين على 

�أ�سا�س �لربح �لحقيقي«.

 

وتابع: “�إن كل ما تحقق جاء يمثل ما �أردنا وما 

و�لعالمي،  �لمحلي  �ل�سعيدين  على  �إليه  نحتاج 

بالمحافظة  يتمثل  �ليوم  مطلوب  هو  ما  �أما 

�لد�ئمة  مو�كبتها  وتاأمين  �لإنجاز�ت  هذه  على 

و�لقت�سادية  �لمالية  للأحد�ث  وفقا  لتطور�تها 

�لتي ن�سهد تقلباتها بين يوم و�آخر. �إن كل ذلك 

�ألزمني باأن �أدون في كتابي �لمو�سوع بين �أيديكم 

تاريخ �لمهنة في لبنان، �آمل �أن ي�ستمر �لتدوين 

من بعدي لتبقى �لمهنة في لبنان محافظة على 

مو�كبة �أحد�ثها وتاريخها«.

جاد�  “تعمل  بالقول:  �لنقيب  �إلى  وتوجه 

بنقابتنا  �لثقة  لإعادة  �لمجل�س  �أع�ساء  مع 

�ل�سيا�سية  و�لممار�سات  �لإ�ستهتار  �أدى  �لتي 

نظامها  مع  قانونها  تجاوز  �إلى  و�لطائفية، 

وعالميا.  محليا  وحقوقها  وم�سلحتها  �لد�خلي 

و�لوطنية تجاه زملئنا  �لمهنية  �إنها م�سوؤوليتنا 

و�أجيالهم وتجاه مجتمعنا في �لعمل �لدوؤوب لرفع 

�لجهل  �آفة  على  و�لق�ساء  و�لثقافة،  �لعلم  ر�ية 

وباأع�ساء  �لنقيب  �أيها  بك  ثقة  وكلي  و�لحقد. 

�لمجل�س باأنكم �ستقومون بما يلزم، خ�سو�سا �أن 

م�ساركم �لحالي ي�سهد على عزمكم في تحقيق 

�لهدف �لمن�سود و�لمكانة �لمرموقة«.

و�أنجحها  �لبناء  و�سائل  �أرقى  “�إن  و�أ�ساف: 

بالهدف  �لموؤمن  �لجماعي  �لعمل  من  تنطلق 

تكثيف  �إلى  مدعوون  وزملئي  �ل�سامي.  �لو�حد 

�لجهود ور�س �ل�سفوف، وحمل �لم�سوؤولية بقوة 

�لإيمان بالهدف و�لم�سير �لو�حد، ودعم �لنقيب 

نحقق  وبذلك  م�سارهم.  في  �لمجل�س  و�أع�ساء 

�لإن�سانية  معانيها  بكل  بالثقافة  �لعلم  تح�سين 

و�لت�سامي  و�لأخلقية،  و�لإجتماعية  و�لحياتية 

في  و�لتعالي  �لتعاطي،  في 

�لممار�سة �لبناءة و�لم�سوؤولة. 

�لمجتمع،  ح�سانة  �إنها 

بكل  �لر�قية  �لح�سارة  �إنها 

ندعم  �أن  معانيها. كما علينا 

حريتنا بالنظام �لذي ي�سمن 

وتتويج  �لحرية،  هذه  معاني 

�لقر�ر  با�سترد�د  �لإ�ستقلل 

�لذ�تي و�لإر�دة �لفاعلة«.

وتابع: “�إن ما تف�سل به طربيه بكلمته �لتي �أ�سهب 

فيها عر�سه لأعمالنا �لم�ستركة، و�لتي د�مت ما 

ين�سى  تاريخا ل  لي  �سكلت  35 عاما،  يزيد عن 

مع رجل علم ووفاء ومكانة رفيعة. لم يبخل علينا 

و�ل�سر�ئبية  �لمهنية  �لأبحاث  بتقديم  حينه  في 

في موؤتمر�ت عقدناها، و�أذكر منها م�ساركته في 

و�لمر�جعين  للمحا�سبين  �لعام  �لإتحاد  موؤتمر 

قبر�س  طريق  عن  وعودتنا  تون�س،  في  �لعرب 

ب�سبب  لبنان  �إلى  �لجوي  �لنقل  و�سائل  لنقطاع 

�ل�ساقة  �لإجتياح �ل�سر�ئيلي، ويوم كانت رحلتنا 

بين قبر�س وبيروت على متن �سفينة نقل ب�سائع، 

عر�س  في  لنا  �ل�سر�ئيلي  �لطر�د  و�عتر��س 

قبل  �ل�ساعتين  عن  ز�دت  مدة  وتاأخيرنا  �لبحر، 

بدخول مرفاأ �سبية  لل�سفينة  �ل�سماح 

�لخا�س في بيروت. وم�ساركة طربيه 

�لآن في هذ� �لحفل هي �سهادة �أعتز 

�إيفائه حقه  بال�سكر عن  و�أعجز  بها. 

ومنزلته«.

وختم: “�أما ما �أكرمني به حمية في 

�لتعاون  مدى  يوؤكد  وح�سوره  كلمته 

حمله  فترة  طو�ل  بيننا  كان  �لذي 

ودعمه  �لمالية،  وز�رة  م�سوؤولية 

تو��سل  ج�سر  �سكل  �لذي  �لد�ئم 

مو�قف  له  وكانت  �لوز�رة،  هذه  مع 

�لتقيد  ب�سرورة  و�إيمان  م�سرفة 

تهاون  وعدم  �لمهنية  بالت�سريعات 

مخالفتها،�نطلقا  حال  في  �لوز�رة 

بالم�سوؤولية  ح�س  من  به  يتمتع  مما 

كل  له  م�سجل  تحملها،  على  وقدرة 

�أما  ب�سد�قته.  و�عتز�ز  ومحبة  وتقدير  �سكر 

فاإن  �لنقابة  مجل�س  و�أع�ساء  �لنقيب  �أيها  �أنت 

على  قدرتكم  على  دليل  �أكبر  لهو  �لجاد  عملكم 

ن�ساطاتكم  يو�جه  ما  رغم  �لم�سوؤولية،  تحملكم 

�لثقة  لإعادة  �لد�ئم  و�سعيكم  �سعوبات،  من 

�لمتمثلة  ثانيا  �إنجاز�تكم  وتحقيق  �أول  بالنقابة 

باأعمال �لتاأهيل �لم�ستمر، و�لرقابة على �لأد�ء، 

وتعاونكم  و�لدولي،  و�لعربي  �لمحلي  و�لتو�جد 

�لتي  �لمعنية  �لهيئات  مع  �لبروتوكولت  وتوقيع 

�إبقاء  في  و�أع�سائها  �لنقابة  م�سلحة  فيها 

�لمال  حقلي  في  �لعالمية  �لخارطة  على  لبنان 

تف�سل  من  لجميع  �لكبير  و�ل�سكر  و�لقت�ساد. 

فيها  �أكرمتموني  �لتي  �لمنا�سبة  هذه  و�ساركنا 

و�أنا ل �أز�ل على قيد �لحياة«. 

حفل  خلل  �لكتاب  �سقر�  �أبو  �لنقيب  وقع  ثم 

كوكتيل.

ية
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ت ن
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�لنقيب عبود �لنقيب �بو �سقر�

�حل�سور
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في  �لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء  نقابة  �ساركت 

�لنقيب  برئا�سة  �لنقابة  من  وفد  �سمن  لبنان 

�لنقابة  مجل�س  من  �أع�ساء  ت�سمن  عبود  �أيلي 

و45 زميًل في فعاليات �لموؤتمر �لعربى �لمهنى 

�لعرب  و�لمر�جعين  �لمحا�سبين  لتحاد  �لأول 

�لعالم  فى  و�لمر�جعة  �لمحا�سبة  مهنة  بعنو�ن: 

�لعربى �لو�قع و�لمرتجى يومي 20 و21 �سباط/ 

فبر�ير 2016 في فندق ماريوت �لقاهرة.

�لمهار�ت  وتنمية  تطوير  �لى  �لموؤتمر  هدف 

�لعلقات  وتعزيز  و�لمعرفة  �لخبر�ت  وتبادل 

�لعرب  و�لمر�جعين  �لمحا�سبين  بين  �لمهنية 

للم�ساهمة في تلبية متطلبات �لتنمية �لقت�سادية 

و�سارك  �لعربي  �لعالم  في  �ل�ستثمار  وت�سجيع 

فيه ممثلين عن �لمنظمات �لمهنية �لدولية. 

عمل  بورقة  �لموؤتمر  في  عبود  �لنقيب  �سارك 

عر�س خللها �أ�س�س نوعية �لتدقيق و�لتحديات 

�لتي تو�جه �لو�قع �لمهني �لعربي للقيام بمهامه. 

كما قدم عبود خارطة طريق وروؤيا �ساملة لتفعيل 

�لعرب،  و�لمر�جعين  �لمحا�سبين  �تحاد  دور 

لجميع  �لمعتمدة  �لر�سمية  �لهيئة  هو  و�لذي 

�لمهنيين �لعرب فى �ستى �أنحاء �لدول �لعربية، 

بتح�سين  تبد�أ  و�لتي  بالمهنة  �لإرتقاء  بهدف 

و�لتطوير  �لتدريب  خلل  من  �لمهنيين  �أد�ء 

�لم�ستمر و�للتز�م ببر�مج �لرقابة �لنوعية على 

�لد�ء  لتح�سين  �ل�سعي  هذ�  �لتدقيق.  مكاتب 

نقابة  كانت  �لنوعية  �لرقابة  بر�مج  خلل  من 

خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان قد بد�أت 

عمل  ور�سة  تنظيم  خلل  من  له  �لأ�س�س  بو�سع 

ت�سكيل  بهدف  �لتحاد  من  لأع�ساء  بيروت  في 

لمر�جعة  �لخت�سا�سيين  �لمهنيين  من  نو�ة 

�أد�ء مدققي �لح�سابات �لمنطقة �لعربية وذلك 

للم�ساهمة في تح�سين جودة �لتقارير �لمالية. 

كما �أو�سح عبود �أن �لتو��سل �لد�ئم مع �لهيئات 

وخلق  �لمختلفة  و�لدولية  و�لمهنية  �لرقابية 

حجر  هو  بينها  �لتعاون  من  جديدة  دينامية 

�لم�سلحة  يحقق  مما  �لمهني  للنجاح  �لز�وية 

�لمهنية لدى جميع �أع�ساء �لأتحاد.

مشاركة النقابة في المؤتمر العربى المهنى األول 
التحاد المحاسبين والمراجعين العرب

مشاركة النقابة في مؤتمر 
جمعية المحاسبين 

القانونيين االردنيين الحادي عشر

�ساركت لنقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان �سمن فعاليات  موؤتمر جمعية �لمحا�سبين �لقانونيين �لردنيين �لحادي ع�سر نحو عالمية 

مهنة �لمحا�سبة و�لتدقيق و�لذي �قيم في 9 و10 �أيلول 2015  في عمان.

تر�أ�س �لوفد نقيب خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان �لأ�ستاذ �يلي عبود و�لذي قدم ورقة عمل �سمن محور »دور �لممار�سات �لمهنية في 

�لرتقاء بمهنة �لتدقيق” بعنو�ن �لممار�سات �لمهنية وتعزيز مهنة �لتدقيق.

�لنقيب عبود يت�سلم �لدرع من 

رئي�س �لحتاد حامت �لقو��سمي

TAKING YOU HIGHER
WITH A PERSONAL TOUCH
In this challenging and changing world, you will find a reliable 
partner providing you with the right services to enhance your 
business growth and achieve your strategic goals.

BDO, Semaan, Gholam & Co. provides services in four main areas:
Financial Assurance
Tax Consultancy
Financial Advisory
Business Valuation

We conduct our services in:
Lebanon, the Middle East, Africa and Europe.

Gholam Building, Sioufi Str. Achrafieh, Beirut, Lebanon
P.O.Box. 11-0558 | Riad El Solh, Beirut, Lebanon
Contact Person: Antoine Gholam
Tel. +961 1 323676 | Fax. +961 1 204142
E-Mail. agholam@bdo-lb.com

www.bdo-lb.com

Senior Partner:
Georges Gholam

Partners:
Antoine Gholam
Nicolas Barakat
Nehme Semaan

                                                                                                                                                                                          Hani Abboud
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�لمتعلقة  �لنظمة  دليل  �لنقابة حول 

و�لم�ساركة  �لمالية  �ل�سو�ق  بعمل 

لمناق�سة  و�لمو�زنة  �لمال  لجنة  في 

�لر�مي  �لقانون  م�سروع  مقترحات 

قانون  بنود  بع�س  تعديل  �لى 

لنا  تبين  �ل�سريبية.  �لجر�ء�ت 

يفتقد  �لقو�نين  م�ساريع  بع�س  �ن 

بع�س  تعتريه  �أو  و��سحة  روؤية  �لى 

متطلبات  ومع  تتما�سى  ول  �ل�سو�ئب 

بالعتبار  �لخذ  مع  �لع�سر، 

خ�سو�سية وم�سلحة لبنان، تو�سلت 

�لى قناعة ر��سخة لجهة �همية �سم جهود نقابة 

�لمحا�سبة  خبر�ء  ونقابة  بيروت  في  �لمحامين 

للعمل  �لبع�س،  لبع�سها  لبنان  في  �لمجازين 

�سفة  �لنقابتين  من  لكل  حيث  موحدة  كجبهة 

تكميلية لل�سلطات �لعامة ودور ر�ئد في �لمجتمع 

كل من نطاق تخ�س�سه وبهدف �لتعاون �لفعلي 

للم�ساهمة في �قتر�ح ودر��سة م�ساريع �لقو�نين 

في  �لوز�رية  و�لتعليمات  و�لقر�ر�ت  و�لمر��سيم 

و�لتجارة  و�ل�سر�ئب  �لعامة  �لمالية  مجالت 

ذلك  كل  وغيرها.  �لمالية  و�ل�سو�ق  و�لقت�ساد 

�لت�سريع  في  جديدة  دينامية  خلق  �جل  من 

�لت�سريعية  �ل�سلطتين  بين  حقيقية  و�سر�كة 

و�لتنفيذية من جهة و�لمهن �لحرة في لبنان من 

جهة �أخرى لما فيه من م�سلحة للقطاعين �لعام 

و�لخا�س و�لمجتمع ب�سورة عامة«.

�قتر�حي  كان  �لمنطلقات  هذه  “من  وتابع: 

باإبر�م  بيروت  في  �لمحامين  نقيب  ل�سعادة 

�لنقيب  فتبنى  �لنقابتين  بين  تعاون  بروتوكول 

�ل�سديق �ل�ستاذ جورج �قتر�حي م�سكور� ودفع 

وليته،  �نتهاء  قبل  �لتنفيذ  قيد  و�سعه  باتجاه 

و�لتكامل  �لم�سترك  �لعمل  باأهمية  منه  �يمانًا 

نقيب  لأنه  ذلك  من  عجب  فل  �لنقابتين،  بين 

�لمهن �لحرة و�ساحب روؤية ثاقبة وحركة د�ئمة 

وملحظاتها  ر�أيها  تبدي  فنقابتي  ومتجددة. 

تطور  بالعتبار  �آخذة  مو�سوعية  باأ�سباب  معللة 

و�لعالم  لبنان  في  �لعمال  بيئة  ومتطلبات 

�لدول  في  �لمعتمدة  بالت�سريعات  و�ل�ستر�ساد 

�لمتقدمة عربية كانت �م �جنبية، وذلك �سمن 

�لم�سلحة  على  يحافظ  �لذي  �لت�سريعي  �لطار 

ولكن  �للبناني.  �ل�سعب  م�سلحة  �ي  �لعامة، 

دون �ن يكون ذلك على ح�ساب فئة من �ل�سعب 

�أعباء وتبعات  �و غيرها وتحميلها  �كانت مهنية 

فهذ�  وم�سوؤولياتها  �سلحياتها  �سمن  تندرج  ل 

لي�س عدًل و�لعدل �أ�سا�س �لملك”.

وختم: “هدفنا و�حد وم�سوؤوليتنا و�حدة فلنعمل 

معا من �أجل ممار�سة مهنية ووطنية.« 

�لقا�سية  �لعدل  لوز�رة  �لعامة  �لمديرة  �أما 

�لعدل  وز�رة  »ي�سر  فقالت:  �لنويري،  مي�سم 

ونقابة  بيروت  في  �لمحامين  نقابة  م�ساركة 

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

�إلى  و�لر�مي  بينهما  �لتعاون  برتوكول  بتوقيع 

�لت�سريع  تطوير  في  و�لم�ساهمة  �لجهود  توحيد 

�لمالية  �لمجالت  �سيما  ل  مجالته  مختلف  في 

و�ل�سوؤون  و�لتجارية  �ل�سريبية  و�لمور  �لعامة 

�لتعاون  لهذ�  لما  �لمالية،  و�ل�سو�ق  �لرقابية 

�لخبر�ت  تبادل  في  �يجابي  وقع  من  �لبناء 

�لمرتبطة  �لمو��سيع  في  و�لتجارب  و�لمهار�ت 

باخت�سا�س �لنقابتين. و�إنه من �ل�سروري �يجاد 

كافة  �لنقابات  بين  وت�سجيعه  �لتعاون  هذ�  مثل 

جميع  على  �لعلقات  لتطوير  �لمهنية  و�لهيئات 

�ل�سعد تو�سل لخدمة م�سلحة �لقطاعين �لعام 

و�لخا�س وبالتالي �لمجتمع ب�سورة عامة«.

�أ�سافت: “في هذ� �ل�سياق �أ�سير �إلى �تفاق �لتعاون 

�لمحاماة  ومعهد  �لق�سائية  �لدرو�س  معهد  بين 

تاريخ1/10/2015، �لذي ن�س على تنظيم �أن�سطة 

وكذلك  �لمعهدين،  بين  �سنوية  وتدريبية  علمية 

�إلى  بال�سافة  م�ستركة  قانونية  در��سات  �عد�د 

م�ساركة �لطرفين في �لموؤتمر�ت �لعلمية و�لتبادل 

�لدوري لمن�سور�تهما و�أبحاثهما. فلم ل يمتد هذ� 

�أي  حاليًا؟  �لمعنية  �لثلث  �لهيئات  بين  �لتعاون 

�لعدل، من خلل  �لنقابتين �لحا�سرتين ووز�رة 

�لوحدة �لتابعة لها �أي معهد �لدرو�س �لق�سائية. 

�إذ بال�سافة �إلى �لخبرة �لعلمية �لناتجة عنه ل 

�أهمية �لتو��سل من ناحيته �لن�سانية  يمكن نفي 

�أو  �سفتهم  كانت  مهما  �أفر�دهما  تو��سل  �أي   -

�أهليتهم – كونه )�أي �لتعاون( يجري من خلل 

�لعلقات  ت�سهيل  �لى  ويوؤدي  �لعلمية  �للقاء�ت 

�لمهنية بكل ما يمكن �ن تثيره من ��سكالت عند 

غيابه.« 

�ل�ستعد�د  د�ئمة  �لعدل  وز�رة  »�إن  وختمت: 

و�لنقابات  وحد�تها  بين  �لتعاون  لت�سهيل 

و�لهيئات �لمهنية، �لوطنية و�لجنبية، من �أجل 

باأ�سد  وهو  �لمجتمع،  تخدم  علمية  بيئة  �ن�ساء 

�لحاجة �إليها.« 

�لمالية  وز�رة  »دعم  عن:  بردويل  �أعلن  ثم 

ومباركتها  �لنقابتين  بين  �لتعاون  لبروتوكول 

وت�سجيعها لهذه �لخطوة ل �سيما �أن �لوز�رة ترى 

محامون  لبنان  في  ليكون  حان  قد  �لوقت  باأن 

�سريبيون كما في معظم بلد�ن �لعالم.« 

�لمالية  وز�رة  وقعت  �أن  �سبق  »لقد  وقال: 

�لمحا�سبة  خبر�ء  نقابة  مع  تعاون  بروتوكول 

و�سع  في  للم�ساعدة  لبنان  في  �لمجازين 

�لت�سريعات لأن م�سلحة �لخزينة ل تكمن فقط 

في  �لحيان  بع�س  وفي  �ل�سريبة  تح�سيل  في 

تكون  �لم�سلحة  هذه  �إنما  �ل�سركات.  �إفل�س 

بازدهار �ل�سركات وتطورها.« 

بين  �لتعاون  بروتوكول  وعبود  جريج  وقع  ثم 

�لنقابتين.
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وخبر�ء  بيروت  في  �لمحامين  نقابتا  وقعت 

�لمحا�سبة �لمجازين في لبنان بروتوكول تعاون 

بينهما  في 6 ت�سرين �لثاني 2015، في �حتفال 

جرى في قاعة �لمحا�سر�ت في بيت �لمحامي، 

ممثًل  جريج  رمزي  �لعالم  وزير  ح�سور  في 

رئي�س �لحكومة تمام �سالم، �لنائب زياد �لقادري 

��سكندر  �لعقيد  �لحريري،  �لرئي�س �سعد  ممثال 

تقل ممثًل قائد �لجي�س، �لمديرة �لعامة لوز�رة 

�لمدير  ممثلة  �لنويري،  مي�سم  �لقا�سية  �لعدل 

�لتن�سيق  د�ئرة  رئي�س  �لمالية  لوز�رة  �لعام 

�لتجارة  غرفة  رئي�س  بردويل،  منير  �لإد�ري 

لبنان  وجبل  بيروت  في  و�لزر�عة  و�ل�سناعة 

محمد �سقير، �أع�ساء مجل�سي نقابتي �لمحامين 

وخبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين ومهتمين.

بعد كلمة تقديم من ع�سو مجل�س نقابة �لمحامين 

جورج  �لمحامين  نقيب  �ألقى  ب�سر�وي،  �سميح 

جريج كلمة قال فيها: 

�لوطني  �لبيت  �لمحامي،  بيت  في  بكم  “�أرحب 
ونقابة  و�لن�سان،  للجمهورية  خدمة  �لمفتوح 

خبر�ء �لمحا�سبة لي�ست �سيفا بل تعرف �لمكان 

هم  يحدوها  �لدو�م،  على  ثابتة  و�لعلقة  جيد� 

تحرير  فهو  �لهم  �ما  م�سترك،  و�أمل  م�سترك، 

مقدمها  وفي  �لقاتلة  �لموروثات  كل  من  �لوطن 

وما  �لمهمة.  على  فت�سميم  �لأمل  �ما  �لف�ساد. 

�لتعاون  وجوه  من  وجه  �سوى  �لتعاون  بروتوكول 

�لموؤ�س�ساتي خدمة للبلد وللمو�طن.« �أ�ساف: »�إن 

تتناف�سان  �للتين  نقابتينا  تجمع  م�ستركة  ثقافة 

�لم�ستد�م،  و�لتدريب  �لمعرفة،  على  �نكبابًا 

و�لمتثال للمعايير �لمهنية، وور�س �لعمل و�ل�سر�كة 

�لعلمية مع نقابات خارجية وهيئات دولية. ولكل 

�لمحا�سبة  خبر�ء  ونقابة  �لمحامين  نقابة  من 

معهد تابع لها. و�حدى م�سوؤولياتنا تجديد �لعقد 

 Renewing the ،لجتماعي وتنقيته وتفعيله�

�آخر م�سالحة  �أي بكلم   ،social contract

�لمو�طن و�لدولة، وهذ� يبد�أ من فوق، من �لقوى، 

من �لدولة �لتي عليها �ثبات وظيفتها �لحا�سنة، 

خدمات  �عطو�  �لخادمة.  بل  �لحامية،  �لر�عية، 

للمو�طن وخذو� منه �ل�سر�ئب و�لر�سوم.« 

�أ�ساف: »من حق �لمو�طن �ن يعرف وجهة �نفاق 

�لمال �لعام، ولي�س مطلوبًا من نقابة �لمحامين 

�لح�سابات  تكوين  �عادة  على  م�سرفًا  تكون  �ن 

وز�رة  بها  بد�أت  وقد  �للبنانية  للدولة  �لمالية 

�لمال، ولي�س مطلوبًا من نقابة خبر�ء �لمحا�سبة 

�ن تكون مدققًا في هذه �لح�سابات، بل مطلوب 

�لعمل  مدنيًا،  ومجتمعا  ومو�طنين  نقابيين  منا 

و�ل�سغط لوقف منظومة �لف�ساد و�لهدر وتر�سيد 

�لحياة �لمالية في هذه �لجمهورية.« 

و�ساأل: »هل يعقل �ن تعي�س دولتنا من دون �ثنين: 

عامة  ومو�زنة  �لبلد،  يدير  للجمهورية  رئي�س 

ت�سبط �لنفاق؟.« 

�إيلي  �لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء  نقيب  قال 

�لقت�سادية  �لتحديات  ظل  “في  بدوره:  عبود 

ظل  وفي  �لعامة  للمالية  �ل�سلبية  و�لموؤ�سر�ت 

يمر  �لتي  �ل�سعبة  و�لظروف  �لنمو  تر�جع 

�لد�ر�ت  عمل  في  �ل�سلل  من  بدءً�  لبنان،  بها 

عدم  �لى  و�سو�ل  �لد�ستورية  و�لموؤ�س�سات 

�لحياتية،  و�لملفات  �ل�سا�سية  �لمور  معالجة 

ليعك�س  �لمحامي  بيت  في  �ليوم  لقاوؤنا  ياأتي 

�لمهنية  �لطاقات  وفعالية  �لقوية  �لر�دة 

وتعاونها و�سم جهودها �لى بع�سها �لبع�س مما 

�لمحن  تخطيهم  على  �للبنانيين  قدرة  يعزز 

خالل  من  وذلك  يو�جهونها  �لتي  و�لم�ساعب 

�لحرة  و�لمهن  �لخا�س  �لقطاع  تجربة  تعميم 

وهي ع�سب �لحياة �لوطنية، �لى �د�رة �لقطاع 

�لعام وخلق دينامية جديدة في عملية �لم�ساركة 

عن  �أتكلم  عندما  و�لقو�نين.  �لنظمة  لتطوير 

�أثني على  �أن  �ل  ي�سعني  �لعام، ل  �لقطاع  �د�رة 

لمدير  �لر�قية  �لروؤيوية  �لد�رية  �لممار�سة 

�لعدل  وز�رة  عام  ومدير  �لمالية  وز�رة  عام 

مهنية  �سهادة  �إنها  �ليوم.  معنا  �لموجودين 

�لتي  و�لجهود  �لحيوي  دورهما  عن  مو�سوعية 

يبذ�لنها و�لمناقبية �لتي يتحلون بها.« 

�أ�ساف: »تت�ساءلون لماذ� هذ� �لتعاون بين نقابة 

�لمحا�سبة  خبر�ء  ونقابة  بيروت  في  �لمحامين 

بالذ�ت  �لتوقيت  هذ�  في  لبنان  في  �لمجازين 

خ�ست  �لتي  �لتجربة  فبعد  �أهد�فه؟  هي  وما 

عمل  فريق  مع  و�لن�سف  �ل�سنة  خلل  غمارها 

م�سروع  مناق�سة  في  نقابتي  ممثل  �لزملء  من 

تعديل قانون �لتجارة �للبناني وو�سع ملحظات 

بروتوكول تعاون بين نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان 
ونقابة المحامين في بيروت
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�لمتعلقة  �لنظمة  دليل  �لنقابة حول 

و�لم�ساركة  �لمالية  �ل�سو�ق  بعمل 

لمناق�سة  و�لمو�زنة  �لمال  لجنة  في 

�لر�مي  �لقانون  م�سروع  مقترحات 

قانون  بنود  بع�س  تعديل  �لى 

لنا  تبين  �ل�سريبية.  �لجر�ء�ت 

يفتقد  �لقو�نين  م�ساريع  بع�س  �ن 

بع�س  تعتريه  �أو  و��سحة  روؤية  �لى 

متطلبات  ومع  تتما�سى  ول  �ل�سو�ئب 

بالعتبار  �لخذ  مع  �لع�سر، 

خ�سو�سية وم�سلحة لبنان، تو�سلت 

�لى قناعة ر��سخة لجهة �همية �سم جهود نقابة 

�لمحا�سبة  خبر�ء  ونقابة  بيروت  في  �لمحامين 

للعمل  �لبع�س،  لبع�سها  لبنان  في  �لمجازين 

�سفة  �لنقابتين  من  لكل  حيث  موحدة  كجبهة 

تكميلية لل�سلطات �لعامة ودور ر�ئد في �لمجتمع 

كل من نطاق تخ�س�سه وبهدف �لتعاون �لفعلي 

للم�ساهمة في �قتر�ح ودر��سة م�ساريع �لقو�نين 

في  �لوز�رية  و�لتعليمات  و�لقر�ر�ت  و�لمر��سيم 

و�لتجارة  و�ل�سر�ئب  �لعامة  �لمالية  مجالت 

ذلك  كل  وغيرها.  �لمالية  و�ل�سو�ق  و�لقت�ساد 

�لت�سريع  في  جديدة  دينامية  خلق  �جل  من 

�لت�سريعية  �ل�سلطتين  بين  حقيقية  و�سر�كة 

و�لتنفيذية من جهة و�لمهن �لحرة في لبنان من 

جهة �أخرى لما فيه من م�سلحة للقطاعين �لعام 

و�لخا�س و�لمجتمع ب�سورة عامة«.

�قتر�حي  كان  �لمنطلقات  هذه  “من  وتابع: 

باإبر�م  بيروت  في  �لمحامين  نقيب  ل�سعادة 

�لنقيب  فتبنى  �لنقابتين  بين  تعاون  بروتوكول 

�ل�سديق �ل�ستاذ جورج �قتر�حي م�سكور� ودفع 

وليته،  �نتهاء  قبل  �لتنفيذ  قيد  و�سعه  باتجاه 

و�لتكامل  �لم�سترك  �لعمل  باأهمية  منه  �يمانًا 

نقيب  لأنه  ذلك  من  عجب  فل  �لنقابتين،  بين 

�لمهن �لحرة و�ساحب روؤية ثاقبة وحركة د�ئمة 

وملحظاتها  ر�أيها  تبدي  فنقابتي  ومتجددة. 

تطور  بالعتبار  �آخذة  مو�سوعية  باأ�سباب  معللة 

و�لعالم  لبنان  في  �لعمال  بيئة  ومتطلبات 

�لدول  في  �لمعتمدة  بالت�سريعات  و�ل�ستر�ساد 

�لمتقدمة عربية كانت �م �جنبية، وذلك �سمن 

�لم�سلحة  على  يحافظ  �لذي  �لت�سريعي  �لطار 

ولكن  �للبناني.  �ل�سعب  م�سلحة  �ي  �لعامة، 

دون �ن يكون ذلك على ح�ساب فئة من �ل�سعب 

�أعباء وتبعات  �و غيرها وتحميلها  �كانت مهنية 

فهذ�  وم�سوؤولياتها  �سلحياتها  �سمن  تندرج  ل 

لي�س عدًل و�لعدل �أ�سا�س �لملك”.

وختم: “هدفنا و�حد وم�سوؤوليتنا و�حدة فلنعمل 

معا من �أجل ممار�سة مهنية ووطنية.« 

�لقا�سية  �لعدل  لوز�رة  �لعامة  �لمديرة  �أما 

�لعدل  وز�رة  »ي�سر  فقالت:  �لنويري،  مي�سم 

ونقابة  بيروت  في  �لمحامين  نقابة  م�ساركة 

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

�إلى  و�لر�مي  بينهما  �لتعاون  برتوكول  بتوقيع 

�لت�سريع  تطوير  في  و�لم�ساهمة  �لجهود  توحيد 

�لمالية  �لمجالت  �سيما  ل  مجالته  مختلف  في 

و�ل�سوؤون  و�لتجارية  �ل�سريبية  و�لمور  �لعامة 

�لتعاون  لهذ�  لما  �لمالية،  و�ل�سو�ق  �لرقابية 

�لخبر�ت  تبادل  في  �يجابي  وقع  من  �لبناء 

�لمرتبطة  �لمو��سيع  في  و�لتجارب  و�لمهار�ت 

باخت�سا�س �لنقابتين. و�إنه من �ل�سروري �يجاد 

كافة  �لنقابات  بين  وت�سجيعه  �لتعاون  هذ�  مثل 

جميع  على  �لعلقات  لتطوير  �لمهنية  و�لهيئات 

�ل�سعد تو�سل لخدمة م�سلحة �لقطاعين �لعام 

و�لخا�س وبالتالي �لمجتمع ب�سورة عامة«.

�أ�سافت: “في هذ� �ل�سياق �أ�سير �إلى �تفاق �لتعاون 

�لمحاماة  ومعهد  �لق�سائية  �لدرو�س  معهد  بين 

تاريخ1/10/2015، �لذي ن�س على تنظيم �أن�سطة 

وكذلك  �لمعهدين،  بين  �سنوية  وتدريبية  علمية 

�إلى  بال�سافة  م�ستركة  قانونية  در��سات  �عد�د 

م�ساركة �لطرفين في �لموؤتمر�ت �لعلمية و�لتبادل 

�لدوري لمن�سور�تهما و�أبحاثهما. فلم ل يمتد هذ� 

�أي  حاليًا؟  �لمعنية  �لثلث  �لهيئات  بين  �لتعاون 

�لعدل، من خلل  �لنقابتين �لحا�سرتين ووز�رة 

�لوحدة �لتابعة لها �أي معهد �لدرو�س �لق�سائية. 

�إذ بال�سافة �إلى �لخبرة �لعلمية �لناتجة عنه ل 

�أهمية �لتو��سل من ناحيته �لن�سانية  يمكن نفي 

�أو  �سفتهم  كانت  مهما  �أفر�دهما  تو��سل  �أي   -

�أهليتهم – كونه )�أي �لتعاون( يجري من خلل 

�لعلقات  ت�سهيل  �لى  ويوؤدي  �لعلمية  �للقاء�ت 

�لمهنية بكل ما يمكن �ن تثيره من ��سكالت عند 

غيابه.« 

�ل�ستعد�د  د�ئمة  �لعدل  وز�رة  »�إن  وختمت: 

و�لنقابات  وحد�تها  بين  �لتعاون  لت�سهيل 

و�لهيئات �لمهنية، �لوطنية و�لجنبية، من �أجل 

باأ�سد  وهو  �لمجتمع،  تخدم  علمية  بيئة  �ن�ساء 

�لحاجة �إليها.« 

�لمالية  وز�رة  »دعم  عن:  بردويل  �أعلن  ثم 

ومباركتها  �لنقابتين  بين  �لتعاون  لبروتوكول 

وت�سجيعها لهذه �لخطوة ل �سيما �أن �لوز�رة ترى 

محامون  لبنان  في  ليكون  حان  قد  �لوقت  باأن 

�سريبيون كما في معظم بلد�ن �لعالم.« 

�لمالية  وز�رة  وقعت  �أن  �سبق  »لقد  وقال: 

�لمحا�سبة  خبر�ء  نقابة  مع  تعاون  بروتوكول 

و�سع  في  للم�ساعدة  لبنان  في  �لمجازين 

�لت�سريعات لأن م�سلحة �لخزينة ل تكمن فقط 

في  �لحيان  بع�س  وفي  �ل�سريبة  تح�سيل  في 

تكون  �لم�سلحة  هذه  �إنما  �ل�سركات.  �إفل�س 

بازدهار �ل�سركات وتطورها.« 

بين  �لتعاون  بروتوكول  وعبود  جريج  وقع  ثم 

�لنقابتين.
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وخبر�ء  بيروت  في  �لمحامين  نقابتا  وقعت 

�لمحا�سبة �لمجازين في لبنان بروتوكول تعاون 

بينهما  في 6 ت�سرين �لثاني 2015، في �حتفال 

جرى في قاعة �لمحا�سر�ت في بيت �لمحامي، 

ممثًل  جريج  رمزي  �لعالم  وزير  ح�سور  في 

رئي�س �لحكومة تمام �سالم، �لنائب زياد �لقادري 

��سكندر  �لعقيد  �لحريري،  �لرئي�س �سعد  ممثال 

تقل ممثًل قائد �لجي�س، �لمديرة �لعامة لوز�رة 

�لمدير  ممثلة  �لنويري،  مي�سم  �لقا�سية  �لعدل 

�لتن�سيق  د�ئرة  رئي�س  �لمالية  لوز�رة  �لعام 

�لتجارة  غرفة  رئي�س  بردويل،  منير  �لإد�ري 

لبنان  وجبل  بيروت  في  و�لزر�عة  و�ل�سناعة 

محمد �سقير، �أع�ساء مجل�سي نقابتي �لمحامين 

وخبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين ومهتمين.

بعد كلمة تقديم من ع�سو مجل�س نقابة �لمحامين 

جورج  �لمحامين  نقيب  �ألقى  ب�سر�وي،  �سميح 

جريج كلمة قال فيها: 

�لوطني  �لبيت  �لمحامي،  بيت  في  بكم  “�أرحب 
ونقابة  و�لن�سان،  للجمهورية  خدمة  �لمفتوح 

خبر�ء �لمحا�سبة لي�ست �سيفا بل تعرف �لمكان 

هم  يحدوها  �لدو�م،  على  ثابتة  و�لعلقة  جيد� 

تحرير  فهو  �لهم  �ما  م�سترك،  و�أمل  م�سترك، 

مقدمها  وفي  �لقاتلة  �لموروثات  كل  من  �لوطن 

وما  �لمهمة.  على  فت�سميم  �لأمل  �ما  �لف�ساد. 

�لتعاون  وجوه  من  وجه  �سوى  �لتعاون  بروتوكول 

�لموؤ�س�ساتي خدمة للبلد وللمو�طن.« �أ�ساف: »�إن 

تتناف�سان  �للتين  نقابتينا  تجمع  م�ستركة  ثقافة 

�لم�ستد�م،  و�لتدريب  �لمعرفة،  على  �نكبابًا 

و�لمتثال للمعايير �لمهنية، وور�س �لعمل و�ل�سر�كة 

�لعلمية مع نقابات خارجية وهيئات دولية. ولكل 

�لمحا�سبة  خبر�ء  ونقابة  �لمحامين  نقابة  من 

معهد تابع لها. و�حدى م�سوؤولياتنا تجديد �لعقد 

 Renewing the ،لجتماعي وتنقيته وتفعيله�

�آخر م�سالحة  �أي بكلم   ،social contract

�لمو�طن و�لدولة، وهذ� يبد�أ من فوق، من �لقوى، 

من �لدولة �لتي عليها �ثبات وظيفتها �لحا�سنة، 

خدمات  �عطو�  �لخادمة.  بل  �لحامية،  �لر�عية، 

للمو�طن وخذو� منه �ل�سر�ئب و�لر�سوم.« 

�أ�ساف: »من حق �لمو�طن �ن يعرف وجهة �نفاق 

�لمال �لعام، ولي�س مطلوبًا من نقابة �لمحامين 

�لح�سابات  تكوين  �عادة  على  م�سرفًا  تكون  �ن 

وز�رة  بها  بد�أت  وقد  �للبنانية  للدولة  �لمالية 

�لمال، ولي�س مطلوبًا من نقابة خبر�ء �لمحا�سبة 

�ن تكون مدققًا في هذه �لح�سابات، بل مطلوب 

�لعمل  مدنيًا،  ومجتمعا  ومو�طنين  نقابيين  منا 

و�ل�سغط لوقف منظومة �لف�ساد و�لهدر وتر�سيد 

�لحياة �لمالية في هذه �لجمهورية.« 

و�ساأل: »هل يعقل �ن تعي�س دولتنا من دون �ثنين: 

عامة  ومو�زنة  �لبلد،  يدير  للجمهورية  رئي�س 

ت�سبط �لنفاق؟.« 

�إيلي  �لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء  نقيب  قال 

�لقت�سادية  �لتحديات  ظل  “في  بدوره:  عبود 

ظل  وفي  �لعامة  للمالية  �ل�سلبية  و�لموؤ�سر�ت 

يمر  �لتي  �ل�سعبة  و�لظروف  �لنمو  تر�جع 

�لد�ر�ت  عمل  في  �ل�سلل  من  بدءً�  لبنان،  بها 

عدم  �لى  و�سو�ل  �لد�ستورية  و�لموؤ�س�سات 

�لحياتية،  و�لملفات  �ل�سا�سية  �لمور  معالجة 

ليعك�س  �لمحامي  بيت  في  �ليوم  لقاوؤنا  ياأتي 

�لمهنية  �لطاقات  وفعالية  �لقوية  �لر�دة 

وتعاونها و�سم جهودها �لى بع�سها �لبع�س مما 

�لمحن  تخطيهم  على  �للبنانيين  قدرة  يعزز 

خالل  من  وذلك  يو�جهونها  �لتي  و�لم�ساعب 

�لحرة  و�لمهن  �لخا�س  �لقطاع  تجربة  تعميم 

وهي ع�سب �لحياة �لوطنية، �لى �د�رة �لقطاع 

�لعام وخلق دينامية جديدة في عملية �لم�ساركة 

عن  �أتكلم  عندما  و�لقو�نين.  �لنظمة  لتطوير 

�أثني على  �أن  �ل  ي�سعني  �لعام، ل  �لقطاع  �د�رة 

لمدير  �لر�قية  �لروؤيوية  �لد�رية  �لممار�سة 

�لعدل  وز�رة  عام  ومدير  �لمالية  وز�رة  عام 

مهنية  �سهادة  �إنها  �ليوم.  معنا  �لموجودين 

�لتي  و�لجهود  �لحيوي  دورهما  عن  مو�سوعية 

يبذ�لنها و�لمناقبية �لتي يتحلون بها.« 

�أ�ساف: »تت�ساءلون لماذ� هذ� �لتعاون بين نقابة 

�لمحا�سبة  خبر�ء  ونقابة  بيروت  في  �لمحامين 

بالذ�ت  �لتوقيت  هذ�  في  لبنان  في  �لمجازين 

خ�ست  �لتي  �لتجربة  فبعد  �أهد�فه؟  هي  وما 

عمل  فريق  مع  و�لن�سف  �ل�سنة  خلل  غمارها 

م�سروع  مناق�سة  في  نقابتي  ممثل  �لزملء  من 

تعديل قانون �لتجارة �للبناني وو�سع ملحظات 

بروتوكول تعاون بين نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان 
ونقابة المحامين في بيروت
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�قر�ر  �سيما  ل  �لوطنية،  �لهد�ف  من  �لأدنى 

�لمو�زنة �لعامة للعام 2016 �سمن روؤية �إنمائية، 

تر�سيد �لنفاق و�لحد من هدر �لمو�ل �لعامة، 

�ل�سر�كة  تعزيز  �لرقابية،  �لهيئات  عمل  تفعيل 

دور  عمل  تفعيل  �لخا�س،  و�لقطاع  �لدولة  بين 

�لمجل�س �لوطني �لقت�سادي و�لجتماعي«.

�لنقابة  مع  “�لتن�سيق  �إلى  �لجميع  عبود  ودعا 

�لمحا�سبة  بمكاتب  ي�سمى  ما  كل  لمو�جهة 

تنتحل  �لتي  لبنان  في  �لمنت�سرة  �ل�سرعية  غير 

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

�ل�سركات  �لإحتيالية  بالطرق  وي�ستجرون 

�لح�سابات  تدقيق  بمهام  لتكليفهم  و�لموؤ�س�سات 

و�لخدمات �لأخرى ذ�ت �لعلقة«.

رحب  حكيم  �لوزير  كلمة  خوري  جورج  و�ألقى 

فيها بهذ� �لتقارب بين غرفة بيروت وجبل لبنان 

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

في  ق�سوى  �سرورة  من  �لمالي  �لتدقيق  ي�سكله 

ع�سرنا �ليوم”. 

�إلى  �ل�سرورة  هذه  ت�ستند  �لو�قع،  “في  وقال: 

�لم�ستهلك،  حقوق  �سمان  هي:  �أ�سباب  ثلثة 

�لر�سيدة،  �لإد�رة  �سمان  �لدولة،  حقوق  �سمان 

فتح  في  �لتعاون  هذ�  �أهمية  تتجلى  وبالتالي، 

�لباب �أمام �لمزيد من �ل�ستثمار�ت خا�سة و�أن 

بما  �لغرف  �تحاد  توقيع  يت�سمن  �لبروتوكول 

�أرباب �لعمل بالمزيد من  يمثله مما يبين رغبة 

�لزدهار وبتعزيز �ل�ستثمار في لبنان على �لرغم 

بنا«. �لمحيطة  و�لم�ساعب  �لتحديات  كل   من 

من  �لمالي  �لتدقيق  �أ�سبح  “لقد  خوري:  وتابع 

�ل�سفافية  من  يوؤمنه  لما  �لعالمية  �لمعايير 

�لمالية ومن ردع للمخاطر. وعليه، نحن كوز�رة 

ونتمنى  �لتفاق  ندعم هذ�  و�لتجارة  للقت�ساد 

من  ذلك  في  لما  �لعام  �لقطاع  على  تعميمه 

�لم�ست�سري في  �لف�ساد و�لهدر  �سمانة في لجم 

كافة دو�ئر �لدولة«.

وختم: “مبروك للجميع، و�إننا نتطلع �إلى مزيد 

من �لزدهار في �لقت�ساد مع �تحاد �لغرف في 

لبنان ونقابة خبر�ء �لمحا�سبة«.

ثم  ومن  �لتعاون،  بروتوكول  وعبود  لمع  وقع  ثم 

�نتقل �لجميع �إلى نادي �لأعمال في �لغرفة حيث 

�أقيم غد�ء في �لمنا�سبة. 

�حل�سور

تعاون  بروتوكول  توقيع   2016 �آذ�ر   22 في  تم 

بين نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان 

�لتجارة و�ل�سناعة و�لزر�عة في بيروت  وغرفة 

وجبل لبنان.

�لنقيب �يلي عبود وعن �لغرفة  �لنقابة  وقع عن 

محمد  رئي�سها  ممثًل  لمع  محمد  �لرئي�س  نائب 

�لقت�ساد  وزير  م�ست�سار  ح�سور  في  �سقير، 

و�لتجارة جورج خوري ممثًل �لوزير �ألن حكيم، 

�لقت�سادية  �لر�سمية  �لفاعليات  من  وح�سد 

و�لنقابية و�لع�سكرية ورجال �لعمال.

�سبيل  في  �لطرفين  �لتفاًقتوحيد  ويهدف 

�لمالية  �لمجالت  في  �لت�سريع  تحديث 

و�ل�سريبية و�لتنظيمية و�لإد�رية و�لرقابية وبذل 

لتثقيف  �لهادفة  �لموؤتمر�ت  لتنظيم  �لجهود 

�لمكلف و�لعمل على حماية حقوقه في �لمجالت 

�لمذكورة.

�ن  فيها  �عتبر  كلمة  لمع  محمد  �لقى  بد�ية 

“توقيع هذ� �لتفاق ياأتي في �سياق �لعمل �لمن�سق 
و�لهادف �لذي تقوم به �لغرفة لتعزيز �لتعاون مع 

كل �لقطاعات �لمهنية و�لنقابية، بما ي�سب في 

كفاءة  ورفع  �لتناف�سية،  �قت�سادنا  قدر�ت  تقوية 

موؤ�س�ساتنا وكادر�تنا �لب�سرية وتطوير �آليات �لعمل 

خدمة  �لقت�سادي  �لن�ساط  بمختلف  �لمتعلقة 

للدولة و�لمجتمع �لعمال في �آن«.

وقال: “خلل �ل�سنو�ت �لما�سية، وقعت �لغرفة 

�لكثير من �تفاقات �لتعاون، ويمكن ذكر بع�سها، 

�لجامعة  مع  �لتفاق  منها:  �لخيرة  �سيما  ول 

�لنفط  قطاع  �د�رة  هيئة  مع  �لتفاق  �للبنانية، 

و�لغاز، �لتفاق مع نقابة ��سحاب �لمطاعم في 

لبنان”، موؤكدً� م�سي �لغرفة “في هذه �ل�سيا�سة، 

لذلك  �لجماعي،  بالعمل  قناعتنا  من  �نطلقًا 

�إلى  مفتوحة  �ستبقى  و�لتعاون  �لتو��سل  فج�سور 

�أق�سى �لحدود لأن �قت�سادنا �لوطني في حاجة 

�إلى خبر�ت �لجميع وطاقاتهم«.

ركب  عن  كثير�  تاأخر  “لبنان  �أن  �إلى  ولفت 

باأ�سو�ط  �سبقتنا  �قليمية  دول  فهناك  �لتطور، 

وهنا  وتناف�سيتها.  �قت�ساد�تها  حد�ثة  لجهة 

�للبنانية  �لت�سريعات  يمكن �لقول �ن �لكثير من 

�لقت�سادي  �لم�ستويين  على  بها  �لمعمول 

و�لمالي باتت متخلفة جد� عن مو�كبة متطلبات 

�لع�سر«.

و�سدد على �أن “�لمطلوب �ليوم قبل �لغد، �إطلق 

ور�سة ت�سريعية تطال بال�سميم تحديث �لقو�نين 

�للبنانية، ول �سيما تلك �لمتعلقة بال�ساأنين �لمالي 

و�لقت�سادي، لأن هذ� �لمر ي�سكل حجر �لز�وية 

وتحقيق  �لتناف�سية  �قت�سادنا  قدر�ت  تقوية  في 

�لم�ستد�م”،  و�لجتماعي  �لقت�سادي  �لنمو 

معتبر� �ن “�لتفاق ياأتي تح�سيرً� لهذه �لور�سة 

تثمر  �ن  �أمل  وكلنا  قريبا،  �طلقها  نتمنى  �لتي 

رئي�س  لنتخاب  تبذل  �لتي  �لمخل�سة  �لجهود 

للجمهورية وتفعيل عمل �لموؤ�س�سات �لد�ستورية، 

لأن ذلك هو �ل�سبيل �لوحيد للنطلق نحو غد 

م�سرق للبنان و�سعبه على مختلف �لم�ستويات«.

و�ألقى �لنقيب عبود كلمة قال فيها: “ياأتي لقاوؤنا 

�ليوم في غرفة بيروت وجبل لبنان ليعك�س �لر�دة 

�لقوية للفاعليات �لقت�سادية و�لطاقات �لمهنية 

وتعاونها و�سم جهودها �إلى بع�سها �لبع�س مما 

�لمحن  تخطيهم  على  �للبنانيين  قدرة  يعزز 

خلل  من  وذلك  يو�جهونها  �لتي  و�لم�ساعب 

�لحرة  و�لمهن  �لخا�س  �لقطاع  تجربة  تعميم 

�إلى �د�رة �لقطاع  وهي ع�سب �لحياة �لوطنية، 

في  جديدة  دينامية  وخلق  و��سحة  بروؤية  �لعام 

و�لقو�نين”،  �لنظمة  لتطوير  �لم�ساركة  عملية 

�لم�ساهمة  �إلى  يهدف  �لتعاون  “هذ�  �أن  معتبرً� 

في �قتر�ح ودر��سة م�ساريع �لقو�نين و�لمر��سيم 

مجالت  في  �لوز�رية  و�لتعليمات  و�لقر�ر�ت 

و�لقت�ساد  و�لتجارة  و�ل�سر�ئب  �لعامة  �لمالية 

�جل  من  ذلك  كل  وغيرها،  �لمالية  و�ل�سو�ق 

و�سر�كة  �لت�سريع  في  جديدة  دينامية  خلق 

و�لتنفيذية  �لت�سريعية  �ل�سلطتين  بين  حقيقية 

�لقت�سادية  و�لهيئات  �لحرة  و�لمهن  جهة  من 

فيه من م�سلحة  لما  �أخرى  لبنان من جهة  في 

ب�سورة  و�لمجتمع  و�لخا�س  �لعام  للقطاعين 

بت�سكيل  “�لبدء  �سرورة  على  م�سددً�  عامة”، 

نو�ة وقوة �سغط �قت�سادية ومهنية لتحقيق �لحد 

توقيع بروتوكول 
تعاون بين نقابة خبراء 

المحاسبة المجازين في 
لبنان وغرفة التجارة 

والصناعة والزراعة في 
بيروت وجبل لبنان

خلل �لتوقيع

ية
قاب

ت ن
طا

مح

مشاركة النقابة في ندوة الوساطة والتحكيم  للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
FCM الحجم في لبنان هيئة التمويل واالستشارات المتوسطية

�ساركت نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان  في �أيلول 2015 في ندوة �لو�ساطة و�لتحكيم للمن�ساآت �ل�سغيرة و�لمتو�سطة �لحجم في لبنان 

و�لتي نظمتها هيئة �لتمويل و�ل�ست�سار�ت �لمتو�سطية في فندق مونرو في بيروت  بهدف تفعيل �لرو�بط �لإقت�سادية و�لمهنية بين منطقة جنوب 

فرن�سا ولبنان عبر تنظيم عدد من �لندو�ت حيث �أن �لتحكيم �أ�سحى، في �لعلقات �لتجارية، عامًل �أ�سا�سيًا لإر�ساء �لعقد �لتجاري على �أ�س�ٍس 

ل ويدعم �لعلقات �لتجارية �سيما �لدولية منها. قانونيٍة و��سحٍة و�سريعٍة تتو�فق مع مو�سوعه ومع عامل �ل�سرعة في حّل �لنز�عات، مما ي�سهِّ

�سارك �لنقيب �أيلي عبود في �لحلقة �لإفتتاحية للندوة كما �سارك �لنقيب �ل�سابق �لأ�ستاذ فريد جبر�ن و�لأ�ستاذ حبيب حاتم في فعاليات �لندوة 

�سمن حلقة تناولت مو�سوع �لخبير و�لتحكيم.
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�قر�ر  �سيما  ل  �لوطنية،  �لهد�ف  من  �لأدنى 

�لمو�زنة �لعامة للعام 2016 �سمن روؤية �إنمائية، 

تر�سيد �لنفاق و�لحد من هدر �لمو�ل �لعامة، 

�ل�سر�كة  تعزيز  �لرقابية،  �لهيئات  عمل  تفعيل 

دور  عمل  تفعيل  �لخا�س،  و�لقطاع  �لدولة  بين 

�لمجل�س �لوطني �لقت�سادي و�لجتماعي«.

�لنقابة  مع  “�لتن�سيق  �إلى  �لجميع  عبود  ودعا 

�لمحا�سبة  بمكاتب  ي�سمى  ما  كل  لمو�جهة 

تنتحل  �لتي  لبنان  في  �لمنت�سرة  �ل�سرعية  غير 

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

�ل�سركات  �لإحتيالية  بالطرق  وي�ستجرون 

�لح�سابات  تدقيق  بمهام  لتكليفهم  و�لموؤ�س�سات 

و�لخدمات �لأخرى ذ�ت �لعلقة«.

رحب  حكيم  �لوزير  كلمة  خوري  جورج  و�ألقى 

فيها بهذ� �لتقارب بين غرفة بيروت وجبل لبنان 

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

في  ق�سوى  �سرورة  من  �لمالي  �لتدقيق  ي�سكله 

ع�سرنا �ليوم”. 

�إلى  �ل�سرورة  هذه  ت�ستند  �لو�قع،  “في  وقال: 

�لم�ستهلك،  حقوق  �سمان  هي:  �أ�سباب  ثلثة 

�لر�سيدة،  �لإد�رة  �سمان  �لدولة،  حقوق  �سمان 

فتح  في  �لتعاون  هذ�  �أهمية  تتجلى  وبالتالي، 

�لباب �أمام �لمزيد من �ل�ستثمار�ت خا�سة و�أن 

بما  �لغرف  �تحاد  توقيع  يت�سمن  �لبروتوكول 

�أرباب �لعمل بالمزيد من  يمثله مما يبين رغبة 

�لزدهار وبتعزيز �ل�ستثمار في لبنان على �لرغم 

بنا«. �لمحيطة  و�لم�ساعب  �لتحديات  كل   من 

من  �لمالي  �لتدقيق  �أ�سبح  “لقد  خوري:  وتابع 

�ل�سفافية  من  يوؤمنه  لما  �لعالمية  �لمعايير 

�لمالية ومن ردع للمخاطر. وعليه، نحن كوز�رة 

ونتمنى  �لتفاق  ندعم هذ�  و�لتجارة  للقت�ساد 

من  ذلك  في  لما  �لعام  �لقطاع  على  تعميمه 

�لم�ست�سري في  �لف�ساد و�لهدر  �سمانة في لجم 

كافة دو�ئر �لدولة«.

وختم: “مبروك للجميع، و�إننا نتطلع �إلى مزيد 

من �لزدهار في �لقت�ساد مع �تحاد �لغرف في 

لبنان ونقابة خبر�ء �لمحا�سبة«.

ثم  ومن  �لتعاون،  بروتوكول  وعبود  لمع  وقع  ثم 

�نتقل �لجميع �إلى نادي �لأعمال في �لغرفة حيث 

�أقيم غد�ء في �لمنا�سبة. 

�حل�سور

تعاون  بروتوكول  توقيع   2016 �آذ�ر   22 في  تم 

بين نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان 

�لتجارة و�ل�سناعة و�لزر�عة في بيروت  وغرفة 

وجبل لبنان.

�لنقيب �يلي عبود وعن �لغرفة  �لنقابة  وقع عن 

محمد  رئي�سها  ممثًل  لمع  محمد  �لرئي�س  نائب 

�لقت�ساد  وزير  م�ست�سار  ح�سور  في  �سقير، 

و�لتجارة جورج خوري ممثًل �لوزير �ألن حكيم، 

�لقت�سادية  �لر�سمية  �لفاعليات  من  وح�سد 

و�لنقابية و�لع�سكرية ورجال �لعمال.

�سبيل  في  �لطرفين  �لتفاًقتوحيد  ويهدف 

�لمالية  �لمجالت  في  �لت�سريع  تحديث 

و�ل�سريبية و�لتنظيمية و�لإد�رية و�لرقابية وبذل 

لتثقيف  �لهادفة  �لموؤتمر�ت  لتنظيم  �لجهود 

�لمكلف و�لعمل على حماية حقوقه في �لمجالت 

�لمذكورة.

�ن  فيها  �عتبر  كلمة  لمع  محمد  �لقى  بد�ية 

“توقيع هذ� �لتفاق ياأتي في �سياق �لعمل �لمن�سق 
و�لهادف �لذي تقوم به �لغرفة لتعزيز �لتعاون مع 

كل �لقطاعات �لمهنية و�لنقابية، بما ي�سب في 

كفاءة  ورفع  �لتناف�سية،  �قت�سادنا  قدر�ت  تقوية 

موؤ�س�ساتنا وكادر�تنا �لب�سرية وتطوير �آليات �لعمل 

خدمة  �لقت�سادي  �لن�ساط  بمختلف  �لمتعلقة 

للدولة و�لمجتمع �لعمال في �آن«.

وقال: “خلل �ل�سنو�ت �لما�سية، وقعت �لغرفة 

�لكثير من �تفاقات �لتعاون، ويمكن ذكر بع�سها، 

�لجامعة  مع  �لتفاق  منها:  �لخيرة  �سيما  ول 

�لنفط  قطاع  �د�رة  هيئة  مع  �لتفاق  �للبنانية، 

و�لغاز، �لتفاق مع نقابة ��سحاب �لمطاعم في 

لبنان”، موؤكدً� م�سي �لغرفة “في هذه �ل�سيا�سة، 

لذلك  �لجماعي،  بالعمل  قناعتنا  من  �نطلقًا 

�إلى  مفتوحة  �ستبقى  و�لتعاون  �لتو��سل  فج�سور 

�أق�سى �لحدود لأن �قت�سادنا �لوطني في حاجة 

�إلى خبر�ت �لجميع وطاقاتهم«.

ركب  عن  كثير�  تاأخر  “لبنان  �أن  �إلى  ولفت 

باأ�سو�ط  �سبقتنا  �قليمية  دول  فهناك  �لتطور، 

وهنا  وتناف�سيتها.  �قت�ساد�تها  حد�ثة  لجهة 

�للبنانية  �لت�سريعات  يمكن �لقول �ن �لكثير من 

�لقت�سادي  �لم�ستويين  على  بها  �لمعمول 

و�لمالي باتت متخلفة جد� عن مو�كبة متطلبات 

�لع�سر«.

و�سدد على �أن “�لمطلوب �ليوم قبل �لغد، �إطلق 

ور�سة ت�سريعية تطال بال�سميم تحديث �لقو�نين 

�للبنانية، ول �سيما تلك �لمتعلقة بال�ساأنين �لمالي 

و�لقت�سادي، لأن هذ� �لمر ي�سكل حجر �لز�وية 

وتحقيق  �لتناف�سية  �قت�سادنا  قدر�ت  تقوية  في 

�لم�ستد�م”،  و�لجتماعي  �لقت�سادي  �لنمو 

معتبر� �ن “�لتفاق ياأتي تح�سيرً� لهذه �لور�سة 

تثمر  �ن  �أمل  وكلنا  قريبا،  �طلقها  نتمنى  �لتي 

رئي�س  لنتخاب  تبذل  �لتي  �لمخل�سة  �لجهود 

للجمهورية وتفعيل عمل �لموؤ�س�سات �لد�ستورية، 

لأن ذلك هو �ل�سبيل �لوحيد للنطلق نحو غد 

م�سرق للبنان و�سعبه على مختلف �لم�ستويات«.

و�ألقى �لنقيب عبود كلمة قال فيها: “ياأتي لقاوؤنا 

�ليوم في غرفة بيروت وجبل لبنان ليعك�س �لر�دة 

�لقوية للفاعليات �لقت�سادية و�لطاقات �لمهنية 

وتعاونها و�سم جهودها �إلى بع�سها �لبع�س مما 

�لمحن  تخطيهم  على  �للبنانيين  قدرة  يعزز 

خلل  من  وذلك  يو�جهونها  �لتي  و�لم�ساعب 

�لحرة  و�لمهن  �لخا�س  �لقطاع  تجربة  تعميم 

�إلى �د�رة �لقطاع  وهي ع�سب �لحياة �لوطنية، 

في  جديدة  دينامية  وخلق  و��سحة  بروؤية  �لعام 

و�لقو�نين”،  �لنظمة  لتطوير  �لم�ساركة  عملية 

�لم�ساهمة  �إلى  يهدف  �لتعاون  “هذ�  �أن  معتبرً� 

في �قتر�ح ودر��سة م�ساريع �لقو�نين و�لمر��سيم 

مجالت  في  �لوز�رية  و�لتعليمات  و�لقر�ر�ت 

و�لقت�ساد  و�لتجارة  و�ل�سر�ئب  �لعامة  �لمالية 

�جل  من  ذلك  كل  وغيرها،  �لمالية  و�ل�سو�ق 

و�سر�كة  �لت�سريع  في  جديدة  دينامية  خلق 

و�لتنفيذية  �لت�سريعية  �ل�سلطتين  بين  حقيقية 

�لقت�سادية  و�لهيئات  �لحرة  و�لمهن  جهة  من 

فيه من م�سلحة  لما  �أخرى  لبنان من جهة  في 

ب�سورة  و�لمجتمع  و�لخا�س  �لعام  للقطاعين 

بت�سكيل  “�لبدء  �سرورة  على  م�سددً�  عامة”، 

نو�ة وقوة �سغط �قت�سادية ومهنية لتحقيق �لحد 

توقيع بروتوكول 
تعاون بين نقابة خبراء 

المحاسبة المجازين في 
لبنان وغرفة التجارة 

والصناعة والزراعة في 
بيروت وجبل لبنان

خلل �لتوقيع
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مشاركة النقابة في ندوة الوساطة والتحكيم  للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
FCM الحجم في لبنان هيئة التمويل واالستشارات المتوسطية

�ساركت نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان  في �أيلول 2015 في ندوة �لو�ساطة و�لتحكيم للمن�ساآت �ل�سغيرة و�لمتو�سطة �لحجم في لبنان 

و�لتي نظمتها هيئة �لتمويل و�ل�ست�سار�ت �لمتو�سطية في فندق مونرو في بيروت  بهدف تفعيل �لرو�بط �لإقت�سادية و�لمهنية بين منطقة جنوب 

فرن�سا ولبنان عبر تنظيم عدد من �لندو�ت حيث �أن �لتحكيم �أ�سحى، في �لعلقات �لتجارية، عامًل �أ�سا�سيًا لإر�ساء �لعقد �لتجاري على �أ�س�ٍس 

ل ويدعم �لعلقات �لتجارية �سيما �لدولية منها. قانونيٍة و��سحٍة و�سريعٍة تتو�فق مع مو�سوعه ومع عامل �ل�سرعة في حّل �لنز�عات، مما ي�سهِّ

�سارك �لنقيب �أيلي عبود في �لحلقة �لإفتتاحية للندوة كما �سارك �لنقيب �ل�سابق �لأ�ستاذ فريد جبر�ن و�لأ�ستاذ حبيب حاتم في فعاليات �لندوة 

�سمن حلقة تناولت مو�سوع �لخبير و�لتحكيم.
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عقد نقيب خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان، 

مقر  في  �سحافيًا  موؤتمرً�  عبود  �إيلي  �لأ�ستاذ 

�لنقابة تناول فيه �لتعديات �لتي تطال عمل خبير 

�لمحا�سبة من منتحلي �ل�سفة، يوم �لربعاء 16 

�آذ�ر 2016. 

توجه �لنقيب بكلمة جاء فيها: 

مهنة  ينظم   364/94 رقم  �لقانون  كان  لما 

و�لذي  لبنان  في  �لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء 

باأنه كل �سخ�س  عّرف خبير �لمحا�سبة �لمجاز 

طبيعي يز�ول باإ�سمه �أو لح�ساب �سخ�س معنوي 

�لح�سابات  وتقييم  تدقيق  وعلى م�سوؤوليته مهنة 

�لر�أي حول �سحة  و�إبد�ء  �أنو�عها  على �ختلف 

�لبيانات �لمالية،

وحيث ل يحق لأحد �أن يز�ول مهنة خبير محا�سبة 

مجاز ما لم يكن م�سجًل على جدول �لنقابة �لعام 

�لمحدث بموجب هذ� �لقانون،

خبر�ء  مهنة  على  �لتعديات  ��ست�سرت  وبعدما 

�لح�سابات  تدقيق  تت�سمن  �لتي  �لمحا�سبة 

من  �لعلقة  ذ�ت  و�لخدمات  �لمالية  و�لبيانات 

ِقبل مجموعة من منتحلي �سفة خبير �لمحا�سبة 

�لإحتيالية  بالطرق  ي�ستجرون  �لذين  �لمجاز 

تدقيق  بمهام  لتكليفهم  و�لموؤ�س�سات  �ل�سركات 

�لعلقة،  ذ�ت  �لأخرى  و�لخدمات  �لح�سابات 

في حين �أنه لي�س لديهم �أّي حق �أو �سفة لذلك، 

فيلحقون �ل�سرر بالمجتمع �للبناني وبيئة �لأعمال 

و�أ�سحاب  �لعامة  و�لمالية  �لوطني  و�لإقت�ساد 

�لمحا�سبة  وخبر�ء  و�لموؤ�س�سات  �ل�سركات 

�لمجازين.

ملحقة  �إلى  و�جبها،  وهذ�  �لنقابة،  �إ�سطرت 

 17 بالمادة  عمًل  �لجز�ئي  �لق�ساء  �أمام  هوؤلء 

مادتين  على  معطوفًة  �لمهنة  تنظيم  قانون  من 

من قانون �لعقوبات وهما �لمادة 393 )�لمتعلقة 

باإنتحال �ل�سفة �لمهنية( و�لمادة 655 �لمتعلقة 

�لزملء  بع�س  ملحقة  �لى  �إ�سافة  بالإحتيال، 

�لمتورطين بهذه �لفعال �لجرمية و�إحالتهم �لى 

�لمجل�س �لتاأديبي بالنقابة.

وفي هذ� �ل�سياق يهم �لنقابة �أن تعلم �لجميع باأن 

�ل�سكاوى �لمقدمة بحق منتحلي �ل�سفة �أ�سبحت 

�لمناطق  جميع  في  �لعامة  �لنيابات  �إلى  تتو�رد 

�أية �سغوطات من  �إلى  تخ�سع  لن  وهي  �للبنانية 

�أو غير �سيا�سية،  �أ�سحاب �لنفوذ �سيا�سيًة كانت 

و�لنقابة  �لمهنة  على  �لمعتدين  بمنع  و�ست�ستمر 

و�أبنائها و�لمالية �لعامة و�لقت�ساد �لوطني، من 

�لقانونية و�لجرمية لأننا  باأفعالهم غير  �لتمادي 

جميعًا تحت �سقف �لقانون. 

و�ستتابع �لنقابة عملية مقا�ساة هوؤلء �لمعتدين 

و�لتو��سل  �لتن�سيق  خلل  من  �لمهنة  على 

وز�رة  من  كل  ومع  �لأعلى  �لق�ساء  مجل�س  مع 

�لمالية ووز�رة �لعدل ووز�رة �لإقت�ساد و�لهيئات 

�لقت�سادية، ومن له �أذنان �ساغيتان فلي�سمع. 

�لملف  هذ�  �ن  معلنًا  �ل�سحافة  عبود  �سكر  ثم 

�سمن  �لجر�ء�ت  و�تخاذ  متابعته  تتم  �سوف 

مجل�س  رئي�س  مع  وبالتن�سيق  �لقانونية  �لأ�سول 

�لق�ساء �لأعلى �يمانًا مّنا بالق�ساء �لعادل.

كتاب مفتوح الى الزمالء خبراء المحاسبة المجازين 
والهيئات االقتصادية وأصحاب المال واالعمال

ومجلس القضاء االعلى ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة اإلقتصاد
مؤتمر صحافي للنقيب عبود

وقوفًا للن�سيد �لوطني

دورة امتحانات التدرج 
في النقابة

زيارة إلى رئيس مجلس القضاء األعلى في لبنان

زيارة �إلى رئي�س مجل�س �لق�ساء �لأعلى في لبنان

ز�ر نقيب خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان 

�لأ�ستاذ �يلي عبود ير�فقه ع�سو مجل�س �لنقابة 

�لق�ساء  مجل�س  رئي�س  �سجاع  نبيل  �لأ�ستاذ 

�لأعلى �لقا�سي جان فهد في 31 �آذ�ر 2016.

خلل �لجتماع، �سلم �لنقيب عبود �لقا�سي فهد 

منتدى  وتو�سيات  �لختامي  �لبيان  عن  ن�سخة 

�لخبرة �لمحا�سبية في �لق�ساء و�لتحكيم و�لذي 

بيروت  في  �لمحامين  نقابة  مع  بالتعاون  جرى 

خبير  لدور  �أهمية  من  لما   2016 �سباط  في 

�لمحا�سبة �لمجاز في م�ساعدة �لق�ساء و�إحقاق 

ما  �عتماد  عدم  �أهمية  �لنقيب  وطرح  �لحق. 

ي�سمى بالخبير �لمالي وح�سرية تعيين �لخبر�ء 

من جدول خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان 

�لقا�سي فهد فتح دورة قبول طلبات  وطلب من 

لدى  �لمحلفين  �لمحا�سبة  لخبر�ء  �إنت�ساب 

�لمحاكم.

كذلك �طلع �لنقيب رئي�س مجل�س �لق�ساء �لأعلى 

�سفة  منتحلي  بوجه  �لنقابة  به  قامت  ما  على 

�لمحا�سبة  خبير 

حيث  �لمجاز 

بعدة  تقدمت 

جز�ئية  دعاوى 

�لمهنة  لحماية 

و�بنائها 

�لعامة  و�لمالية 

و�لقت�ساد 

�لوطني.

��ستعر�س  كما 

مع  �لنقيب عبود 

�لقا�سي فهد عمل �لنقابة وتعاونها مع �لهيئات 

�لمحا�سبة  خبير  ودور  �لمالية  ووز�رة  �لرقابية 

�لمالية  للبيانات  �لم�سد�قية  لإعطاء  �لمحوري 

في �لقطاع �لخا�س �لذي يمثل ع�سب �لقت�ساد 

�للبناني.

على  فهد  �لقا�سي  عبود  �لنقيب  �طلع  كما 

�أو  م�ستقلة  رقابية  عليا  هيئة  �ن�ساء  �قتر�حه 

مجل�س �أعلى للمحا�سبة و�لم�ساءلة، �سمن مبد�أ 

يكون  �أن  على  و�ل�سلحيات،  �ل�سلطات  ف�سل 

برئا�سة رئي�س �لجمهورية وع�سوية كل من رئي�س 

مجل�س �لق�ساء �لأعلى ونقيب �لمحامين ونقيب 

خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان وممثل عن 

مجل�س �لنو�ب وممثل عن �لهيئات �لإقت�سادية، 

و�للحقة  �لم�سبقة  �لرقابة  �أهمية  من  �نطلقًا 

�لبيانات  �إعد�د  في  �ل�سفافية  مبد�أ  �سياق  في 

�لمالية وفي تدقيق ح�سابات �لدولة �للبنانية.
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في  �لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء  نقابة  نظمت 

 2015 �لأول  كانون  و18   17  ،16  ،15 في  لبنان 

�لمتحانات  من   2015 للعام  �لثانية  �لدورة 

للمتدرجين �لم�سجلين على جدول �لنقابة.

�لتي  �لم�ستقلة  �للجنة  �لمتحانات  على  �أ�سرفت 

و�أربعة  رئي�سًا  �لخوري  غ�سان  �لقا�سي  ت�سم 

و�لجامعة  �لمالية  وز�رة  عن  منتدبين  �أع�ساء 

في  �لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء  ونقابة  �للبنانية 

لبنان.

ت�سمنت هذه �لمتحانات �أربع مو�د خطية وهي: 

�لتدقيق، �لمحا�سبة �لد�رية، �ل�سر�ئب و�لقانون 

و�لمعايير �لدولية للتقارير �لمالية.

امتحانات دبلوم معايير التقارير 
المالية الدولية 

في  �لناجحين  و�لمتدرجين  �لزملء  �لنقابة  مجل�س  و�أع�ساء  �لنقيب  يهنئ 

 )ACCA( بريطانيا  في  �لمعتمدين  �لقانونيين  �لمحا�سبين  جمعية  �متحانات 

وح�سولهم على دبلوم �إعد�د �لتقارير و�لبيانات �لمالية �لدولية )DipIFR( وهم:

�لزميل ح�سام حمزة 

�لزميل �سربل �ليا�س معلوف  

�لزميلة �سوز�ن بولديان  

�لمتدرج جميل نقول ن�سار 

�لمتدرجة كارين �لحاج 

�لمتدرجة ماري �أبو �سافي

�لمتدرج باتريك ر��سد 

�لمتدرج �نطوني �يلي �ل�سدي

�لمتدرجة كري�ستين زوين 

فالف مبروك لنجاحهم �لذي هو ثمرة جهد وتعب تله �إنجاز مهنيٌّ مميز.

�لدولية  �لمالية  و�لبيانات  �لتقارير  �إعد�د  دبلوم  على  �لحا�سلين  �لمتدرجين  �ن 

)DipIFR( يتم �عفاءهم من �متحان �لتدرج في �لمعايير �لدولية للتقارير �لمالية.

نتمنى �لنجاح للمتقدمين �لى �لمتحان في دورة حزير�ن 2016.

تهنئة 
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عقد نقيب خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان، 

مقر  في  �سحافيًا  موؤتمرً�  عبود  �إيلي  �لأ�ستاذ 

�لنقابة تناول فيه �لتعديات �لتي تطال عمل خبير 

�لمحا�سبة من منتحلي �ل�سفة، يوم �لربعاء 16 

�آذ�ر 2016. 

توجه �لنقيب بكلمة جاء فيها: 

مهنة  ينظم   364/94 رقم  �لقانون  كان  لما 

و�لذي  لبنان  في  �لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء 

باأنه كل �سخ�س  عّرف خبير �لمحا�سبة �لمجاز 

طبيعي يز�ول باإ�سمه �أو لح�ساب �سخ�س معنوي 

�لح�سابات  وتقييم  تدقيق  وعلى م�سوؤوليته مهنة 

�لر�أي حول �سحة  و�إبد�ء  �أنو�عها  على �ختلف 

�لبيانات �لمالية،

وحيث ل يحق لأحد �أن يز�ول مهنة خبير محا�سبة 

مجاز ما لم يكن م�سجًل على جدول �لنقابة �لعام 

�لمحدث بموجب هذ� �لقانون،

خبر�ء  مهنة  على  �لتعديات  ��ست�سرت  وبعدما 

�لح�سابات  تدقيق  تت�سمن  �لتي  �لمحا�سبة 

من  �لعلقة  ذ�ت  و�لخدمات  �لمالية  و�لبيانات 

ِقبل مجموعة من منتحلي �سفة خبير �لمحا�سبة 

�لإحتيالية  بالطرق  ي�ستجرون  �لذين  �لمجاز 

تدقيق  بمهام  لتكليفهم  و�لموؤ�س�سات  �ل�سركات 

�لعلقة،  ذ�ت  �لأخرى  و�لخدمات  �لح�سابات 

في حين �أنه لي�س لديهم �أّي حق �أو �سفة لذلك، 

فيلحقون �ل�سرر بالمجتمع �للبناني وبيئة �لأعمال 

و�أ�سحاب  �لعامة  و�لمالية  �لوطني  و�لإقت�ساد 

�لمحا�سبة  وخبر�ء  و�لموؤ�س�سات  �ل�سركات 

�لمجازين.

ملحقة  �إلى  و�جبها،  وهذ�  �لنقابة،  �إ�سطرت 

 17 بالمادة  عمًل  �لجز�ئي  �لق�ساء  �أمام  هوؤلء 

مادتين  على  معطوفًة  �لمهنة  تنظيم  قانون  من 

من قانون �لعقوبات وهما �لمادة 393 )�لمتعلقة 

باإنتحال �ل�سفة �لمهنية( و�لمادة 655 �لمتعلقة 

�لزملء  بع�س  ملحقة  �لى  �إ�سافة  بالإحتيال، 

�لمتورطين بهذه �لفعال �لجرمية و�إحالتهم �لى 

�لمجل�س �لتاأديبي بالنقابة.

وفي هذ� �ل�سياق يهم �لنقابة �أن تعلم �لجميع باأن 

�ل�سكاوى �لمقدمة بحق منتحلي �ل�سفة �أ�سبحت 

�لمناطق  جميع  في  �لعامة  �لنيابات  �إلى  تتو�رد 

�أية �سغوطات من  �إلى  تخ�سع  لن  وهي  �للبنانية 

�أو غير �سيا�سية،  �أ�سحاب �لنفوذ �سيا�سيًة كانت 

و�لنقابة  �لمهنة  على  �لمعتدين  بمنع  و�ست�ستمر 

و�أبنائها و�لمالية �لعامة و�لقت�ساد �لوطني، من 

�لقانونية و�لجرمية لأننا  باأفعالهم غير  �لتمادي 

جميعًا تحت �سقف �لقانون. 

و�ستتابع �لنقابة عملية مقا�ساة هوؤلء �لمعتدين 

و�لتو��سل  �لتن�سيق  خلل  من  �لمهنة  على 

وز�رة  من  كل  ومع  �لأعلى  �لق�ساء  مجل�س  مع 

�لمالية ووز�رة �لعدل ووز�رة �لإقت�ساد و�لهيئات 

�لقت�سادية، ومن له �أذنان �ساغيتان فلي�سمع. 

�لملف  هذ�  �ن  معلنًا  �ل�سحافة  عبود  �سكر  ثم 

�سمن  �لجر�ء�ت  و�تخاذ  متابعته  تتم  �سوف 

مجل�س  رئي�س  مع  وبالتن�سيق  �لقانونية  �لأ�سول 

�لق�ساء �لأعلى �يمانًا مّنا بالق�ساء �لعادل.

كتاب مفتوح الى الزمالء خبراء المحاسبة المجازين 
والهيئات االقتصادية وأصحاب المال واالعمال

ومجلس القضاء االعلى ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة اإلقتصاد
مؤتمر صحافي للنقيب عبود

وقوفًا للن�سيد �لوطني

دورة امتحانات التدرج 
في النقابة

زيارة إلى رئيس مجلس القضاء األعلى في لبنان

زيارة �إلى رئي�س مجل�س �لق�ساء �لأعلى في لبنان

ز�ر نقيب خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان 

�لأ�ستاذ �يلي عبود ير�فقه ع�سو مجل�س �لنقابة 

�لق�ساء  مجل�س  رئي�س  �سجاع  نبيل  �لأ�ستاذ 

�لأعلى �لقا�سي جان فهد في 31 �آذ�ر 2016.

خلل �لجتماع، �سلم �لنقيب عبود �لقا�سي فهد 

منتدى  وتو�سيات  �لختامي  �لبيان  عن  ن�سخة 

�لخبرة �لمحا�سبية في �لق�ساء و�لتحكيم و�لذي 

بيروت  في  �لمحامين  نقابة  مع  بالتعاون  جرى 

خبير  لدور  �أهمية  من  لما   2016 �سباط  في 

�لمحا�سبة �لمجاز في م�ساعدة �لق�ساء و�إحقاق 

ما  �عتماد  عدم  �أهمية  �لنقيب  وطرح  �لحق. 

ي�سمى بالخبير �لمالي وح�سرية تعيين �لخبر�ء 

من جدول خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان 

�لقا�سي فهد فتح دورة قبول طلبات  وطلب من 

لدى  �لمحلفين  �لمحا�سبة  لخبر�ء  �إنت�ساب 

�لمحاكم.

كذلك �طلع �لنقيب رئي�س مجل�س �لق�ساء �لأعلى 

�سفة  منتحلي  بوجه  �لنقابة  به  قامت  ما  على 

�لمحا�سبة  خبير 

حيث  �لمجاز 

بعدة  تقدمت 

جز�ئية  دعاوى 

�لمهنة  لحماية 

و�بنائها 

�لعامة  و�لمالية 

و�لقت�ساد 

�لوطني.

��ستعر�س  كما 

مع  �لنقيب عبود 

�لقا�سي فهد عمل �لنقابة وتعاونها مع �لهيئات 

�لمحا�سبة  خبير  ودور  �لمالية  ووز�رة  �لرقابية 

�لمالية  للبيانات  �لم�سد�قية  لإعطاء  �لمحوري 

في �لقطاع �لخا�س �لذي يمثل ع�سب �لقت�ساد 

�للبناني.

على  فهد  �لقا�سي  عبود  �لنقيب  �طلع  كما 

�أو  م�ستقلة  رقابية  عليا  هيئة  �ن�ساء  �قتر�حه 

مجل�س �أعلى للمحا�سبة و�لم�ساءلة، �سمن مبد�أ 

يكون  �أن  على  و�ل�سلحيات،  �ل�سلطات  ف�سل 

برئا�سة رئي�س �لجمهورية وع�سوية كل من رئي�س 

مجل�س �لق�ساء �لأعلى ونقيب �لمحامين ونقيب 

خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان وممثل عن 

مجل�س �لنو�ب وممثل عن �لهيئات �لإقت�سادية، 

و�للحقة  �لم�سبقة  �لرقابة  �أهمية  من  �نطلقًا 

�لبيانات  �إعد�د  في  �ل�سفافية  مبد�أ  �سياق  في 

�لمالية وفي تدقيق ح�سابات �لدولة �للبنانية.
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في  �لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء  نقابة  نظمت 

 2015 �لأول  كانون  و18   17  ،16  ،15 في  لبنان 

�لمتحانات  من   2015 للعام  �لثانية  �لدورة 

للمتدرجين �لم�سجلين على جدول �لنقابة.

�لتي  �لم�ستقلة  �للجنة  �لمتحانات  على  �أ�سرفت 

و�أربعة  رئي�سًا  �لخوري  غ�سان  �لقا�سي  ت�سم 

و�لجامعة  �لمالية  وز�رة  عن  منتدبين  �أع�ساء 

في  �لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء  ونقابة  �للبنانية 

لبنان.

ت�سمنت هذه �لمتحانات �أربع مو�د خطية وهي: 

�لتدقيق، �لمحا�سبة �لد�رية، �ل�سر�ئب و�لقانون 

و�لمعايير �لدولية للتقارير �لمالية.

امتحانات دبلوم معايير التقارير 
المالية الدولية 

في  �لناجحين  و�لمتدرجين  �لزملء  �لنقابة  مجل�س  و�أع�ساء  �لنقيب  يهنئ 

 )ACCA( بريطانيا  في  �لمعتمدين  �لقانونيين  �لمحا�سبين  جمعية  �متحانات 

وح�سولهم على دبلوم �إعد�د �لتقارير و�لبيانات �لمالية �لدولية )DipIFR( وهم:

�لزميل ح�سام حمزة 

�لزميل �سربل �ليا�س معلوف  

�لزميلة �سوز�ن بولديان  

�لمتدرج جميل نقول ن�سار 

�لمتدرجة كارين �لحاج 

�لمتدرجة ماري �أبو �سافي

�لمتدرج باتريك ر��سد 

�لمتدرج �نطوني �يلي �ل�سدي

�لمتدرجة كري�ستين زوين 

فالف مبروك لنجاحهم �لذي هو ثمرة جهد وتعب تله �إنجاز مهنيٌّ مميز.

�لدولية  �لمالية  و�لبيانات  �لتقارير  �إعد�د  دبلوم  على  �لحا�سلين  �لمتدرجين  �ن 

)DipIFR( يتم �عفاءهم من �متحان �لتدرج في �لمعايير �لدولية للتقارير �لمالية.

نتمنى �لنجاح للمتقدمين �لى �لمتحان في دورة حزير�ن 2016.

تهنئة 
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مجال  في  عديدة  بخطو�ت  �لنقابة  قامت 

�لتو��سل �لجامعات في لبنان. 

�لعام  في  عبود   �يلي  �لنقيب  م�ساركة  وبعد 

 meet the �لخبر�ء  مع  لقاء  ندوة  في   2015

في  �لعربية  �لجامعة  نظمته  �لذي    experts

بيروت و�لذي قدم فيه ورقة حول مهنة �لتدقيق 

في لبنان �لتحديات و�ل�ستنتاجات و�لذي �سارك 

فيه كذلك �مين �سّر هيئة �لتحقيق �لخا�سة في 

من�سور  �لحفيظ  عبد  لبنان �لأ�ستاذ  م�سرف 

تلميذ  مع  �لمهنية  �لمور  مختلف  ناق�سا  حيث 

مادة �لمحا�سبة في �لجامعة. 

من  وفد  لقاء   2016 �لثاني  كانون  في  تم  كم 

مجل�س  و�أع�ساء  عبود  �لنقيب  �سم  �لنقابة 

�ل�سرتوني  وجورج  �لقا�سي  غ�سان  �لنقابة 

وم�سوؤولة �ل�سوؤون �لتقنية �ل�ستاذة هانية زيد�ن 

في  �لتطوير  هيئة  مع 

في  �لميركية  �لجامعة 

خلله  نوق�ست  بيروت 

�لمحا�سبة  مو�د  مناهج 

مع  ومقارنتها  و�لتدقيق 

في  �لمتحانات  منهج 

من  �لجهتين  بين  �لتعاون  يتم  �ن  على  �لنقابة 

خلل ن�ساطات م�ستركة لحقة.

وفي 24 �سباط 2016، وبدعوة من نادي �لعمال 

ع�سو  قّدم  �لميركية،  �للبنانية  �لجامعة  في 

وم�سوؤولة  �سجاع  نبيل  �لأ�ستاذ  �لنقابة  مجل�س 

هانية  �ل�ستاذة  �لنقابة  في  �لتقنية  �ل�سوؤون 

زيد�ن محا�سرة بعنو�ن نقابة خبر�ء �لمحا�سبة 

�لم�ستقبل  نحو  موؤ�س�سة  لبنان،  في  �لمجازين 

ح�سرها بال�سافة �لى �ل�ساتذة و�لم�سوؤولين في 

�خت�سا�س  في  �لنهائية  �ل�سنة  تلميذ  �لجامعة 

�د�رة �لأعمال، فرع �لمحا�سبة  تلها حو�ر مع 

�لتلميذ و�ل�ساتذة. 

هيئة  �سر  و�أمين  عبود  �لنقيب  و�لتقى  هذ� 

�لتحقيق �لخا�سة �لأ�ستاذ عبد �لحفيظ من�سور 

�لروح  جامعة  وتلميذ  وخريجي  �أكاديميي  مع 

�لقد�س – �لك�سليك في 3 �آذ�ر 2016 �سمن ندوة 

 Financial( لحقائق �لمالية: �لع�سر �لجديد�

Realities: the New Era(  و�لذي نظمته 

كلية �د�رة �لعمال في �لجامعة و�لتي قدم فيها 

و�لتحديات  �لأ�س�س  تناولت  محا�سرة  �لنقيب 

للتقارير �لمالية في �لقطاعين �لعام و�لخا�س.

النقابي  التواصل 
الجامعات مع 

في �لجامعة �للبنانية �لميركية

في جامعة �لروح �لقد�س - �لك�سليك
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تشكيل هيئة اإلشراف على الرقابة النوعية 
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عقدت نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان جمعية عمومية عادية ل�سندوق �لتقاعد يوم �لثلثاء في22 �آذ�ر 2016 ح�سرها �لزملء �لخبر�ء 

�لمدققة  �لمالية  �لبيانات  و�إقر�ر  مناق�سة  خللها  جرى   2015 للعام  �ل�سندوق  في  �ل�سنوية  ل�ستر�كاتهم  و�لم�سددين  �لتقاعد  ل�سندوق  �لمنت�سبين 

لل�سندوق لعامي 2014 و 2015 ومناق�سة و�إقر�ر مو�زنة �ل�سندوق للعام 2016.

في بد�ية �لجمعية �لعمومية تم عر�س نتائج �لدر��سة �لكتو�رية �لتي �أجرتها �لنقابة و�لمن�سورة على �ل�سفحة �للكترونية وتناق�س خللها �لزملء حول 

�لأ�ساليب �لتي يمكن �تخاذها لتغذية مو�رد �ل�سندوق مما يوؤمن حياة كريمة للزملء عند �لتقاعد. 

عقدت نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان جمعية عمومية عادية في مركز �لنقابة يوم �لخمي�س في 17 �آذ�ر 2016 ح�سرها �أع�ساء �لنقابة 

�لم�سددين ل�ستر�كاتهم �ل�سنوية للعام 2015. تم خللها �لم�سادقة على �لمو�زنة لل�سنة �لمالية 2016 ومناق�سة وت�سديق �لبيانات �لمالية �لمدققة 

لعام 2014.

وفقًا لمتطلبات �لنظام �لد�خلي للنقابة وبموجب قر�ر �لمجل�س في �لمح�سر رقم 796 بتاريخ 7 �أيلول 2015. تم ت�سكيل �أع�ساء هيئة �لإ�سر�ف 

على �لرقابة �لنوعية من: �ل�ستاذ عرفان �يا�س، �لدكتور د�وود �سبح و�ل�ستاذ غر�هام لوكا�س،  وهم من �لمهنيين �لم�سهود لهم بخبرتهم 

ومناقبيتهم و��ستقلليتهم. 

في �لجتماع �لول للهيئة تم  و�سع �لت�سور وخطة �لعمل، وتم خلل �لجتماع �ختيار �ل�ستاذ عرفان �يا�س رئي�سًا للهيئة. 

قامت �لهيئة من خلل عدة لقاء�ت ب�سياغة �لنظام �لد�خلي لهيئة �لإ�سر�ف على �لرقابة �لنوعية )QCSC( وللجنة �لتقنية للرقابة �لنوعية 

ت �لهيئة بع�س �لإقتر�حات �لعملية  )QCTC(، وو�سعت نماذج ذ�ت �لعلقة بالمعلومات �لو�جب تقديمها من قبل مكاتب �لتدقيق دوريًا. كما �أعدَّ

�لتي من �ساأنها �لم�ساعدة في تطبيق م�سروع مر�جعة �لنظير،  وقدمتها �لى مجل�س �لنقابة �لذي و�فق في جل�سته �لمنعقدة بتاريخ 15 �آذ�ر 

2016 بموجب مح�سر رقم 814 على �لنظام �لد�خلي وعلى نماذج �لمعلومات �لو�جب تقديمها من قبل مكاتب �لتدقيق دوريًا، وكذلك و�فق على 

مة بكامل بنودها با�ستثناء ما يتعلق بالن�سبة �لمقترحة لتق�سيم �لتكلفة �لمبا�سرة لمر�جعة �لنظير بين �لمكتب و�لنقابة. �لقتر�حات �لمقدَّ

جمعية عمومية 
عادية لصندوق 

تقاعد نقابة خبراء 
المحاسبة المجازين 

في لبنان
خلل �لجل�سة

خلل �لجل�سة

العشاء السنوي للنقابة

�ل�ستقبال

ع�سو مجل�س �لنقابة نبيل �سجاع مرحبًا بالح�سور
 معايدة من �لنقيب عبود للزملء

�سمن ن�ساطات �لنقابة �لجتماعية �لتي توؤكد �لتو��سل 

و�لإلفة بين جميع �لزملء ما فيه من �أهمية في تر�سيخ 

�لتعاون �لمهني وموؤ�زرة �لزملء لبع�سهم �لبع�س في 

حياتهم �لإجتماعيةز وبمنا�سبة عيدي �لميلد ور�أ�س 

�ل�سنة �أقامت �لنقابة حفل ع�سائها �ل�سني في ديو�ن 

�سهريار – فندق �لهيلتون �سن �لفيل. 
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�لتي من �ساأنها �لم�ساعدة في تطبيق م�سروع مر�جعة �لنظير،  وقدمتها �لى مجل�س �لنقابة �لذي و�فق في جل�سته �لمنعقدة بتاريخ 15 �آذ�ر 

2016 بموجب مح�سر رقم 814 على �لنظام �لد�خلي وعلى نماذج �لمعلومات �لو�جب تقديمها من قبل مكاتب �لتدقيق دوريًا، وكذلك و�فق على 
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