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االفتتـاحيـة
نقابتنا...
مؤسسة رائدة نحو المستقبل
زميلتي ،زملئي،
عندما تت�سفحون هذ� �لعدد من مجلتكم يكون مجل�س
�لنقابة �لع�سرين قد �أم�سى �سنتين من �لعمل �لدوؤوب لما
فيه م�سلحة مهنتنا� .سنتين كانت �لنقابة خللها خلية
نحل وور�سة عمل م�ستمرة.
تقدمنا لخدمة �لنقابة وم�سالح �أع�سائها و�عطتنا �لجمعية
�لعامة ثقتها بنا ًء على برنامج مهني وطني طموح ومتكامل
وخارطة طريق �هد�فها و��سحة :نقابة مهنية بامتياز ،تطوير
مهني م�ستمر ،وتر�سيخ �لكيان و�لوجود �لفاعل للنقابة بين
�لهيئات �لقت�سادية و�لمهنية �لمحلية و�لعربية و�لدولية.
�أثمرت جهودنا بنهج نقابي وطني بدء ً� من تفعيل �لتدريب
�لمهني �لم�ستمر بما يتطلب �لمهنة و�لع�سر �لذي تج ّلى
باتفاقات �لتعاون �لتي تم توقيعها مع هيئة �لمحا�سبين
�لقانونيين في بريطانيا ( )ACCAوهيئة �لمحا�سبين
�لإد�ريين ( )IMAوهيئة �لمحا�سبين �لمجازين في
�لوليات �لمتحدة ( )AICPAو�لتي بموجبها بد�أت
�لنقابة تقديم بر�مج تدريب متطورة من خلل معهد
�لتدريب �لتابع لها مما �ساهم في رفع م�ستوى مز�ولة
�لمهنة و�متحانات �لتدرج �لتي و�سعت �لنقابة بم�ساف
�لنقابات �لمهنية �لعالمية.

�لنوعية ومر�جعة �لنظير ،بو�سع دليل ملف �لتدقيق .ومن
ّثم تنفيذ برنامج تدريب متخ�س�س على مد�ر  19دورة
تدريبية كل منها لمدة يومين ��ستفاد منها ما يقارب 750
زمي ًل �آخرها في �آذ�ر .2016
و�أي�س ًا في هذ� �ل�سياق ،تم ت�سكيل �لهيئة �لم�سرفة على
�لرقابة �لنوعية ( -)QCSCحيث و�سعت نظامها
�لد�خلي �لذي تمت �لمو�فقة عليه من قبل �لمجل�س .كما
تم عقد دورة تدريبية من قبل متخ�س�سين في �لرقابة
�لنوعية ومر�جعة �لنظير من معهد �لمحا�سبين �لقانونيين
�لمعتمدين في �لوليات �لمتحدة ( )AICPAلأكثر من
 70مر�جع ًا معتمد ً� من لبنان وم�سر و�لأردن.

��ستحوذ تعزيز �لعلقات �لمهنية �لمحلية و�لجتماعية
بين �لزملء ،ومع �لوز�ر�ت و�لهيئات �لرقابية على
ُرجم من خلل عقد �لموؤتمر�ت
�هتمام �لمجل�س و�لذي ت ِ
�لم�ستركة مع كل من وز�رة �لمالية وبالتعاون مع �لبنك
�لدولي حول تطبيق معايير �لمحا�سبة �لدولية في �لقطاع
�لعام ( )IPSASومع هيئة �لتحقيق �لخا�سة حول
م�سوؤولية �لمدقق في �للتز�م بالمتطلبات �لقانونية
لمكافحة تبيي�س �لأمو�ل ،ومع وز�رة �لعدل حيث تم عقد
منتدى �لخبرة �لمحا�سبية في �لق�ساء و�لتحكيم بالتعاون
��ستكمل �لمجل�س بخطى ثابتة وهادفة �نجاز متطلبات مع نقابة �لمحامين كاأول ن�ساط م�سترك بعد توقيع
�لرقابة �لنوعية من خلل ��ستكمال و�سع دليلي �لرقابة بروتوكول �لتعاون بين �لنقابتين.

و�إيمان ًا من �لنقابة باأهمية �سم جهودها �إلى جهود �لهيئات �لمهنية �لدولية و�لعربية بال�سافة �إلى م�ساركة
�أ�سحاب �لمال و�لأعمال وقعت بروتوكول تعاون مع غرفة كثيفة محلي ًا حيث كان لهما �ل�سدى �لمميز.
�لتجارة و�ل�سناعة و�لزر�عة في بيروت وجبل لبنان.
ومار�ست �لنقابة دورها في حماية �لمهنة و�بنائها من
��ستحوذ تعزيز �لعلقات �لعربية و�لدولية على �هتمام ممار�سات منتحلي �سفة خبير محا�سبة حيث بد�أت حملة
�لمجل�س حيث تمت �لم�ساركة في �لموؤتمر �لعربي �لمهني �إعلمية وموؤتمر �سحفي تم عقده في مركز �لنقابة حيث
�لأول لتحاد �لمحا�سبين و�لمر�جعين �لعرب وق ّدم �لنقيب تقدمت �لنقابة بعدة دعاوى جز�ئية بوجه منتحلي �ل�سفة
ورقة عمل خلل هذ� �لموؤتمر بالإ�سافة �إلى خارطة طريق وما ز�لت �لدعاوى تتو�رد �إلى �لمحاكم على كافة �لأر��سي
وروؤية متكاملة من �أجل تفعيل دور �لتحاد خدم ًة للمهنة �للبنانية بوجه كل منتحل �سفة تعلم به �لنقابة .كما تم
في �لمنطقة �لعربية بال�سافة �لى �لتو��سل �لم�ستمر مع بالتو�زي �إحالة بع�س �لزملء �إلى �لمجل�س �لتاأديبي
�لذين تبين مخالفتهم وتورطهم ببع�س �لأمور �لمخالفة
�لهيئات �لمهنية في �لبلد�ن �لعربية.
للقانون و�لنظام �لد�خلي.
وعلى �ل�سعيد �لدولي ،كان للنقابة دور ً� فاع ًل في
�لمحافل �لمهنية �لدولية لي�س بالم�ساركة فقط بل بتقديم وو�سط �ل�سطفافات �ل�سيا�سية و�لم�سالح �ل�سخ�سية
�أور�ق عمل من قبل �لنقيب في كل من موؤتمر �لفريق �ل�س ّيقة� ،نتف�ست نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين على
�لحكومي �لدولي �لمعني بالمعايير �لدولية للمحا�سبة ذ�تها� ،سمن روؤية وممار�سة مهنية نقابية ووطنية ،لتكون
و�لإبلغ ( )ISARفي �سوي�سر� ومنتدى مجل�س مر�قبة موؤ�س�سة نقابية بامتياز ر�ئدة ومتطورة ،ومثا ًل ُيحتذى به
�لم�سالح �لعامة ( )PIOBفي �أبو ظبي .بال�سافة �إلى في �لقطاعات �لخرى .و�ست�ستمر �لنقابة ،عبر مجال�سها
ح�سور �لجمعيات �لعمومية للتحاد �لدولي للمحا�سبين �لمتعاقبة ،في �لنهج �لذي ر�س َمتهُ ،من �جل تفعيل دورها
ولكي يبقى �أع�ساوؤها قيمة م�سافة خلقة على كافة
(.)IFAC
م�ساحات �لوطن.
وعادت �لنقابة �إلى موقعها �لر�ئد بتنظيم �لموؤتمرين
� لنقيب
�لدوليين �لتا�سع ع�سر و�لع�سرين برعاية دولة رئي�س
مجل�س �لوزر�ء وم�ساركة ف ّعالة وح�سور من قبل كافة

مقاالت

الخبرة في النزاعات القضائ ّية

*

النقيب فريد جبران

نقيب سابق لنقابة خبراء
المحاسبة المجازين في لبنان
ن�ست �لمادّة �لر�بعة من قانون �أ�سول �لمحاكمات
�أُنيط بال�سلطة �لق�سائ ّية ف�سل �لنز�عات ،تحت طائلة �إعتبارها متم ّنعة عن �إحقاق �لحقّ � ،إذ ّ
�لن�س �أو �نتفائه� ،أو �أن يتا ّأخر
�لمدن ّية« :ل يجوز للقا�سي ،تحت طائلة �عتباره م�ستنكف ًا عن �إحقاق �لحقّ � ،أن يمتنع عن �لحكم ّ
بحجة غمو�س ّ
عن �إ�سد�ر �لحكم بدون �سبب».
كما �أوجب �لقانون ذ�ته في �لمادة  :369ف ّني ب�ساأن م�ساألة تتط ّلب معارف فن ّية ،كما
ن�ست على ذلك �لمادّة  313من قانون �أ�سول
«يف�سل �لقا�سي في �لنز�ع وفق �لقو�عد
ّ
�لمحاكمات �لمدن ّية.
�لقانون ّية �لتي تُط ّبق عليه».
وفي �لمادّة  141منه« :ل يجوز للقا�سي �أن
يحكم بنا ًء على معلوماته �ل�سخ�س ّية في
�لدعوى» و «ل تُع ّد �لمعلومات �لم�ستقاة من
خبرة �لقا�سي في �ل�سوؤون �لعا ّمة �لمفرو�س
�إلمام �لكا ّفة بها من قبيل �لمعلومات
�ل�سخ�س ّية �لمحظور على �لقا�سي �أن يبني
حكمه عليها».
فماذ� لو ُعر�ست �أمام �لقا�سي منازعة
تت�س ّمن في ثناياها �أمور ً� يتو ّقف �لف�سل
متخ�س�سة كما هي
فيها على معرفة دقيقة
ّ
�لحال في �لأمور �لعلم ّية� ،لهند�س ّية� ،لطب ّية،
و�لح�ساب ّية و�سو�ها.
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�أجاز �لم�س ّرع �للبناني للقا�سي ،في معر�س
تل ّم�سه لحل �لنز�ع �لمعرو�س� ،أن يلجاأ �لى
�أ�سحاب �لإخت�سا�س لإجر�ء معاينة� ،أو
لتقديم �إ�ست�سارة فن ّية� ،أو للقيام بتحقيق
04

اأ ّو ًال :في التعيين
�إنّ �ختيار �لخبير من بين رجال �لإخت�سا�س
و�لعلم �لمق ّيدين في جدول خا�س ي�سعه
مجل�س �لق�ساء �لأعلى وي�س ّدق عليه وزير
�لعدل ،عم ًل بالمر�سوم �لإ�ستر�عي رقم
 65تاريخ � 1983/9/9لمتع ّلق بنظام
�لخبر�ء ووكلء �لتفلي�سة ومر�قبي �ل�سلح
�لإحتياطي� ،أو �ختياره من خارج �لجدول ،ل
يحول دون �لإعتماد على �لأكثر علم ًا وكفاءة
في ما ُي�سند �ليه.

�للجوء �لى �لخبرة �لفن ّية في �أوجهها
�لمختلفة ل يمكن تف�سيرها باأنها طريقة
توؤدّي �لى تاأخير �لف�سل في �لنز�عات� ،أو
�أنها تفريغ لدور �لقا�سي من م�سمونه ،بل
�لمتخ�س�سة،
�أنها تبقى و�سيلة للمعرفة
ّ
ت�ساعد في �لو�سول �لى �لحقيقة �لد�مغة
لإعطاء ك ّل ذي حقّ ح ّقه .ويبقى �لخبير هو
�لرديف في ك ّل نز�ع غ ُم�ست نقاطه وت�س ّعبت� .أ ّما �إذ� ك ّلف �لقا�سي �سخ�س ًا معنو ّي ًا كما
هو جائز قانون ًا ،فيكون لل�سخ�س �لمعنوي
ولكي توؤدّي �لخبرة �لفن ّية دورها في جلء �أن يك ّلف ،على م�سوؤول ّيته ،من ير�ه من بين
�لحقيقة وم�ساعدة �لق�ساء في تحقيق �أع�سائه �لطبيعيين للقيام بالمه ّمة بمو�فقة
�لعد�لة ،وحتّى ل ينحرف �لخبير عن م�سار �لمحكمة ،و�أن تُر�عى �لأ�سول و�لقو�عد
�لمه ّمة �لتي ُك ّلف بها ،ل ب ّد من �لإ�سارة �لى �لعا ّمة ،لأنّ مه ّمة �لخبير لي�ست ح ّق ًا �أو موقع ًا
قو�عد و�سو�بط ي�ستنير بها �لقا�سي و�لخبير تعاقد ّي ًا يجوز �لتف ّرغ �أو �لتنازل عنه� ،أو
ن�ست عليه �لمو�د تجييره لم�سلحة �لغير ،بل �إن هو ّيته وكفاءته
على ح ّد �سو�ء ،وهذ� ما ّ
� 313لى  362من قانون �أ�سول �لمحاكمات ومهارته و�سمعته تبقى م�ساألة �سخ�س ّية بقدر
ما هي متلزمة مع �لثقة �لتي منحته �إ ّياها
�لمدن ّية.
�لمحكمة.

 email: fgebran@rsm-lebanon.comمحاضرة خالل منتدى الخبرة المحاسبية في القضاء والتحكيم  25و 26شباط 2016

ثانياً :في اأهل ّية الخبير
�إنّ �أمر �لتح ّقق من �أهل ّية �لخبير لممار�سة
عمله ،تعود في �لبدء �لى مجل�س �لق�ساء
�لأعلى لدى قبوله و�إدر�ج �إ�سمه على �لجدول
�لخا�س �ل ُم�سار �ليه.
ون�سيف باأن �أهل ّية خبير �لمحا�سبة تُكت�سب
ن�س عليها
بتو ّفر �سروط ممار�سة �لمهنة �لتي ّ
�لقانون  ،94/364لتحا�سي ما قد يحدث بعد
و�سع �لجدول �لخا�س �ل ُم�سار �ليه من فقد�ن
�لخبير لأهل ّيته ل�سبب �أو لآخر ،م ّما قد يوؤدّي
�لى بطلن تقريره.

نقابة خبراء المحاسبة
المجازين في لبنان

نقابة المحامين
في بيروت

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

 بالتق ّيد بمبد �أ �لوجاه ّية. بالحفاظ على مبد�أ �لنز�هة في �لتعاطيمع فرقاء �لنز�ع.
 بتنظيم تقريره وت�سمينه �أعماله ور�أيهو�لأوجه �لتي ��ستند �ليها في تبرير هذ�
�لر�أي بد ّقة وو�سوح ،و�إيد�عه قلم �لمحكمة.

ثالثاً :في مو�ضوع مه ّمة الخبير
مه ّمة �لخبير و��سحة ،مح ّددة ،ومرتبطة
باخت�سا�سه .فل تفوي�س ل�سلطات تعود
للمحكمة ،ول �نتد�ب لبحث م�ساألة قانون ّية
و�إعطاء ر�أيه ،ول خروج عن حدود �لمه ّمة
�لتي ُك ّلف بها تحقيق ًا لرغبة �أحد �لمتد�عين،
لكن هذ� ل يمنع �لمحكمة من �أن تقرر خلل اإن منهج ّية المعالجة من خالل القواعد
قيام �لخبير بعمله تو�سيع �أو ت�سييق نطاق وال�ضوابط لعمل الخبير في النزاعات
�لمه ّمة �لتي ُك ّلف بها.
الق�ضائ ّية ،تقودنا الى ال�ضوؤال عن م�ضوؤول ّيته
من خالل المعطيات التالية:
رابعاً :ا ّإن قبول الخبير للمه ّمة التي ُك ّلف
�لخبير ح�سب ما تق ّدم ،يقوم بمه ّمة يغلب
بها يعني اإلتزاماً منه بتنفيذها:
 بمو�سوع ّية و��ستقلل ّية ،بعيد ً� عن عليها �لطابع �لف ّني ،ووفق �أ�سول قانون ّيةمح ّددة ،و�إن �لإخلل بها ُيثير مو�سوع
�لم�سلحة �ل�سخ�س ّية.
�لم�سوؤول ّية �لمدن ّية للخبير.
 ينظر �لى �لحقّ بمنظار �لعلم. ب�سدق و�أمانة في نقل �لوقائع و�إظهار �لخبير يقوم بمه ّمة تك ّلفه بها �لمحكمة ،وهيتدبير مو�سوعي ُين ّفذ في عمل ّية �إجلء �لو�قع
�لحقيقة و�إبد�ء �لر�أي �لف ّني.
 بالتق ّيد بالمه ّمة �لتي �أُنيطت به دون و�لحقيقة .و�إنّ �لإخلل بها ُيثير مو�سوعتجاوزها و�ل�ستر�سال في ��ستنباط �لأمور �لم�سوؤول ّية �لجز�ئ ّية.
و�لنتائج �لخارجة عن �لمو�سوع �لأ�سا�سي .و�لخبير غالب ًا ما يكون منت�سب ًا �لى نقابة
 بالتق ّيد ب�س ّر �لمهنة وعدم �إف�ساء معلومات تم ّثل �لإخت�سا�س �لذي يتو ّله .و�إنّ �نعكا�سيكون قد ّ
�طلع عليها �أثناء تنفيذه مه ّمته م�سوؤول ّية �لخبير على و�سع ّيته �لقانون ّية
�لخا�سة ،و�إ ّل بمنا�سبة تاأديته للمه ّمة تطرح مو�سوع
�لم�س بالم�سلحة
ّ
من �ساأنها ّ
�لم�سوؤول ّية �لتاأديب ّية.
تع ّر�س للم�ساءلة.

�أمام هذ� �لتر�كم من �لم�سوؤول ّيات :مدن ّية،
جز�ئ ّية ،تاأديب ّية ،يكتفي �لمتخا�سمون
بالطعن بتقرير �لخبير �أو بالمطالبة باإبد�له
�أو ردّه .لي�س في هذه �لإ�سارة دعوة �لى زيادة
حالت �لم�سوؤول ّية� ،أو �لدعوة �لى تحريك
�ل�سكاوى و�لدعاوى ومخا�سمة �لخبر�ء،
بل نرى فيها �إ�سارة �لى �أنّ م�سوؤول ّيات
خبير �لمحا�سبة كبيرة بحجم �خت�سا�سه
�لذي ي�سمل �سريحة كبرى في دنيا �لأعمال
و�ل�سركات و�لمو ّؤ�س�سات و�لم�سارف ،ي�ستند
في عمله �لى معايير علم ّية و�أخلق ّية،
تع ّززها �سهاد�ت و�إجاز�ت وخبر�ت كي ل
يبقى في �أح�سان �لحلقة �لأ�سعف في �لعمل
�لق�سائي.
ُيخطىء من يظنّ باأنّ �للغة �لتي يعتمدها
خبير �لمحا�سبة تنح�سر بلغة �لأرقام� .إ ّنها
�أ�سلوب يحاكي �لعلم و�لثقافة و�لقانون،
يتكامل مع دور �لمحامي و�لقا�سي في
�حتر�م حقوق �لإن�سان وتحقيق �لعد�لة ،و�إذ�
كان من م�سوؤول ّية في ذلك ،فهي م�سوؤول ّية
م�ستركة.
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مقــاالت

الخبرة المحاسبية في حاالت
التصفية واإلفالس القضائية

*

األستاذ حبيب حاتم

خبير محاسبة مجاز وأمين سر سابق
في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان
�إن �لخبرة �لمحا�سبية في حالت �لت�سفية و�لإفل�س �لق�سائية لها �أهميتها �لكبرى فهي تمثل عن�سر �أ�سا�سي لإد�رة وتح�سير �لمعلومات �للزمة
لإتخاذ �لم�سوؤولين في �لق�ساء و�لتحكيم �لقر�ر �لمنا�سب و�لمبني كون �لخبير منتدب من �ل�سلطة �لق�سائية �أو �لمحكم في مهمة فنية محددة للإطلع
ومر�جعة �لو�سعيات �لو�قعية و�لم�ستند�ت �لمبرزة .ينظم على �سوءها تقرير مف�سل يبين فيه �لوقائع و�لأعمال �لتي قام بها ورغم كونها غير ملزمة
فهي تنقل �سورة كاملة للعمل �لذي قام به مع ر�أي بالوقائع �لتي جمعها من خلل مر�جعته .وي�سمل تقريره �لإجابة على �لم�سائل �لفنية �لمطلوبة �ليه
بحثها لإظهار �لحقيقة .و�إذ� كان �لر�أي و��سح ًا مقنع ًا فاإن من �ساأنه �أن ي�ساعد �لمحكمة �أو �لم�سفي في �إتخاذ �لقر�ر �لقانوني و�لعادل.
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�إن �لخبرة �لمحا�سبية هي م�ستند �أ�سا�سي في
�لنز�ع ،وكما قال �لرئي�س مزهر هذ� �ل�سباح
“�لخبرة �لمحا�سبية نور لتحقيق �لعدل”،
لذلك ون�سبة للم�سوؤولية �لتي تقع عليه يتوجب
على خبير �لمحا�سبة �أن يتمتع بالعلم و�لكفاءة
و�لإ�ستقللية �لكاملة و�لتجرد و�لحياد كونه في
خدمة �لق�ساء ،ول تن�سى �أن �لثقافة �لو��سعة
لخبير �لمحا�سبة بالإ�سافة �لى �لعلم �لمهني
�لمحا�سبي لديه تثبت �أن �لخبرة �لمحا�سبية
هي على تقارب وعلى حدود �لثقافة �لقانونية
و�لعلم �لإد�ري .حتى �أن �لبع�س يرى في
خبير �لمحا�سبة عد�سة مكبرة للق�ساء تعطي
�سورة و��سحة ومرجعية محا�سبية للم�ستند�ت
و�لأور�ق �لمطروحة لل�سلطة �لقانونية ت�ساهم
في �إنارة �لتحقيق للقر�ر �لعادل.

وعلى �لخبير �أن يقوم بتنفيذها �سخ�سي ًا وفي
حال كان ل بد له �أن ي�ستعين بعاملين لديه فقد
�أجازها �لقانون �سرط �أخذ مو�فقة �لمحكمة،
�أو �لمحكم �إنما يجب �ن يتم عمل هوؤلء تحت
�إ�سر�ف ومر�قبة وم�سوؤولية �لخبير عاملين
�سمن حدود �لمهمة �لو��سحة �لموكولة.

دون �إهمال �لإجابة على كافة �لنقاط �لمطلوبة
منه في �لمهمة ودون �لتطرق �لى �لوجهة
�لقانونية �أو �إبد�ء ر�أي قانوني علم ًا بان للمحكمة
�لحق في �أي وقت �أن تدعوه لإكمال �أو تو�سيح
�لمعلومات �لناق�سة �أو �لإ�سافية �لمطلوبة.
ون�سير هنا �ن خبير �لمحا�سبة هو م�ساعد
لل�سلطة �لق�سائية Auxiliaire de Justice
وبالتالي تقريره �إ�ستن�سابي وغير ملزم للق�ساء.
ونذكر هنا �أن بع�س �هل �لقانون ي�سفون خبير
�لمحا�سبة بمعاون ق�سائيCollaborateur.
. de Justice

وحيث �أن مهمة خبير �لمحا�سبة تختلف كلي ًا
عن كافة �لخبر�ت �لفنية لجهة �لمدة �لمتوجبة
عادة للتنفيذ ،كونها تمتد �أحيان ًا لأ�سهر �أو
ل�سنو�ت ،لذلك يتوجب على �لخبير �إطلع
�لقا�سي على كافة مر�حل �لتطور و�لتقدم في
تنفيذ �لمهمة وفي حال �ل�سرورة �لطلب تمديد
�لمهلة �لمحددة في �لقر�ر بنا ًء على وقوعات ول بد �أن ن�سير �لى ما ورد هذ� �ل�سباح في
تمتد في �لزمان.
مد�خلة ح�سر�ت �لق�ساة و�لزملء لجهة �نه
يتوجب على خبير �لمحا�سبة �لإمتناع عن تنفيذ
ومن �أجل �أن يحقق �لخبير �لعمل �لمطلوب عند �إنتهاء مر�جعاته ينظم �لخبير تقرير ً� �لمهمة �إذ� كان هنالك �أي �إرتباط عائلي �و
منه ،يجب �ن تكون �لمهمة محددة وو��سحة مف�س ًل يبين فيه �لوقائع و�لأعمال �لتي قام بها مادي �أو معنوي باأي من �أطر�ف �لنز�ع .ونوؤكد
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�أن على �لخبير رف�س �لمهمة
�إذ� تو�جدت �أي من هذه
�لوقائع ولم يعلم بها �لق�ساء
�أو �لمتنازعون.
�أما فيما يتعلق في حالت
�لت�سفية و�لإفل�س ،على
خبير �لمحا�سبة �لمكلف
من �لم�سفي �لر�سائي �و
�لق�سائي �أو محكمة �لإفل�س
�أو ًل �لإطلع على �لو�سعيات
�لمالية �لحالية و�ل�سابقة
للموؤ�س�سة �أو �ل�سركة مو�سوع
�لمر�جعة ومن ثم �إجر�ء
جردة بالأ�سول و�لخ�سوم
وتقييمها ومر�جعة �ل�سجلت
و�لم�ستند�ت
�لمحا�سبية
للتاأكد �أنها مم�سوكة ح�سب �لأ�سول كما عليه
�أن يعيد �لنظر في �لو�سعيات �لمالية �لحالية
و�ل�سابقة للتاأكد �أنها تعطي �سورة �سادقة
وفورية للبنود �لو�ردة فيها ،كما �لتاأكد �أن هذه
�لبيانات ت�سمل تقييم ًا لكافة ما لل�سركة وما
عليها .وفي حال وجود مفو�س مر�قبة� ،لإطلع
على تقريره ومر��سلته للإد�رة كما على �لخبير
تحديد �ل�سرر في حال وجوده دون �لتطرق �إلى
�لم�سوؤوليات �لقانونية �إنما نقل �لوقائع وو�سفها
وتحديد مطابقتها للمعايير و�إظهار �إذ� كانت
�لأ�سول تغطي �لموجبات في حالت �لإفل�س
و�لت�سفية.

وبقدر ما تكون للخبير م�سوؤولية في تنفيذ
�لمهمة �سمن �لحدود �لمحددة وطبق ًا للقو�نين
و�لمعايير �لدولية وبقدر ما يتحمل �لم�سوؤولية
�لقانونية في حال �لخطاأ �لفادح �أو �لتق�سير.

بقر�ءة �لأعمال �لإقت�سادية و�لتجارية �إذ� كان
ذلك �سمن �لمهمة �لمحددة وفي هذه �لحالة
تحليل �لمعطيات لإ�ستخر�ج �لنتائج �لمالية
لهذه �لأعمال مما يوؤكد هنا �أن خبير �لمحا�سبة
لي�س فقط م�ساعد قانوني �إنما �أي�س ًا معاون
�إن �لخبير �لمحا�سبي م�سوؤول �أمام �لمجل�س
مرحلي للخدمة �لعامة.
�لتاأديبي للخبر�ء ووكلء �لتفلي�سة في حال
في حال �لإفل�س ينظم �لخبير تقريره �لذي تعر�س عمله لحال �لخطاأ �لج�سيم يمكن �أن
يف ّند �لو�سعيات �لمالية وي�سير �إلى مطابقتها يوؤدي لل�سطب من �لجدول وقد يتعر�س �أي�س ًا
للو�قع �أو مخالفتها له ،وفي هذه �لحالة يحدد للملحقة �لق�سائية �لمدنية و�لجز�ئية.
�لتعديلت �لو�جبة .وعلى �سوء تقريره �ل�سامل
�لمرفوع �إلى وكيل �لتفلي�سة و�لقا�سي �لم�سرف ،وفي �لخل�سة يتبين �ن خبير �لمحا�سبة هو من
ي�سار �إلى و�سف �لإفل�س عادي �أو تق�سيري جمع �لعلم و�لثقافة و�لخبرة في خدمة �لق�ساء
�أو �إحتياطي .وهذ� يثبت مرة �أخرى م�سوؤولية وم�ساهم بجانب �ل�سلطة �لق�سائية في تحقيق
ونكرر هنا �أنه ل بد �أن يكون للخبير ثقافة �لخبير في عمله �لفني �لذي ُيبنى عليه �لقر�ر �لعد�لة.
قانونية وعلمية  Droit et Scienceت�سمح له �لعادل.
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مقاالت

الحراسة القضائية والحارس القضائي،
مواصفات ،مهام ومسؤولية خبير المحاسبة
*
المع َّين حارس ًا قضائي ًا (لبنان)
ُ
أ.د .داوود يوسف صبح

خبير محاسبة مجاز ،مستشار تدقيق
مستشار :كرو هوروث بروفاشيونال أوديترز،
عضو كرو هوروث الدولية
قبل �لدخول مبو�سوع خبري �ملحا�سبة� /ملحا�سب �لقانوين من حيث �ملفهوم و�ملهام و�مل�سوؤولية من �ملنا�سب �ن ن�ستعر�س باملخت�سر بع�س �لعناوين
�ل�سا�سية يف مفهوم و�سروط دعوى �حلر��سة �لق�سائية
الحرا�ضة الق�ضائية هي �إجر�ء ق�سائي تحفظي
وتدبير �حتر�زي موؤقت يزول بزو�ل موجبه
�لد�فع له .وتتمثل باإيد�ع �سئ قد يكون �مو�ل
منقولة �و غير منقولة متنازع عليها ،بين يدي
�سخ�س ثالث.
وقد تاأخذ �لحر��سة �لق�سائية �سك ًل من �أ�سكال
�لد�رة كلي ًا �و جزئي ًا ،ح�سب �لمهمة �لمقررة
للحار�س �لق�سائي ،ولنجاحها تتطلب رعاية
�د�رية ،مالية ومحا�سبية ،وهذ� ما يت َم ِّيز به
خبير �لمحا�سبة في نجاحه في تنفيذ حر��سة
ق�سائية توكل �إليه ،لأنه يتمتع بخبر�ت وعلوم
�د�رية ومالية ومحا�سبية و�إلمام بالق�سايا
�لقانونية �لمتعلقة بها ،تمكنه من �أن يلبي
متطلبات �لحر��سة على �نو�عها ،لأنه �لقادر
على �لعناية �لد�رية و�لمحافظة �لمالية و�لتعمق
بالمور �لمحا�سبية وبالتالي �ن ُيبعد �ي خلل قد
يغير في �لنتائج و ُي َ�س ِّهل �عمال �لغ�س.

�تخاذ تد�بير عاجلة موؤقتة مع عدم �لم�س
باأ�سا�س �لحق �لمنازع فيه ،على �أن يكون �ل�سيء
�لمطلوب و�سع �لحر��سة عليه قاب ًل لأن ُيعهد
باإد�رته �إلى �لغير� ،سيانة للمال و�سمانا لح�سن
�إد�رته وحفظه ب�سكل يحقق �لم�سلحة من �لأمر
بهذ� �لإجر�ء.
و�لعجلة ل تعني �ل�سرعة ،وبالتالي فاإن مجرد
��ستعجال �لمدعي في �لح�سول على حكم
بدعو�ه ل يبرر �للجوء �إلى قا�سي �لأمور
�لم�ستعجلة،
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تعيين الحار�س الق�ضائي:
يخ�سع تعيين �لحار�س �لق�سائي ح�سب �لمادة
 720موجبات وعقود (م.ع ).لطريقتين:
�لولى :يعهد في �لحر��سة �لى �سخ�س يتفق
جميع ذوي �ل�ساأن على تعيينه� ،لثانية :ويمكن
�ي�سا تعيينه من قبل �لقا�سي.
و�أي�سا ح�سب �لمادة  720للقا�سي �ن يقرر
تعيين حار�س:
مفهوم دعوى الحرا�ضة الق�ضائية:
 -1لل�سيء �لذي يكون مو�سوع نز�ع �و مو�سوع
تت�سم دعوى �لحر��سة �لق�سائية بطابع �لعجلة علقات قانونية م�سكوك فيها� ،لى �ن يزول
وتقام عادة �أمام ق�ساء �لأمور �لم�ستعجلة �لنز�ع �و �ل�سك� -و لل�سيء �لذي يعر�سه
لأ�سباب هامة غير قابلة للنتظار ،ت�ستدعي �لمديون لبر�ء ذمته.
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 -2للمو�ل �لمنقولة وغير �لمنقولة �لتي يخ�سى
�ساحب �ل�ساأن ل�سباب م�سروعة� ،ن يختل�سها
و��سع �ليد عليها �و يتلفها �و يعيبها.
 -3للمو�ل �لمنقولة �لموؤمنة لحق �لد�ئن
�ذ� �ثبت �لد�ئن عجز مديونه �و كان لديه من
�ل�سباب �لم�سروعة ما يحمله على �لخوف من
هربه �و �ختل�سه لتلك �ل�سياء �و تعيبها.
�ن حقوق �لحار�س وموجباته تحدد في قر�ر
�لمحكمة �لقا�سي بتعيينه ،و�ل فهي تخ�سع
للقو�عد �لمخت�سة بالحار�س �لتفاقي”.
وعلى هذ� �لأ�سا�س يمكن تعيين �أحد طرفي
�لخ�سومة حار�س ًا ق�سائي ًا في حال �تفاق
�لفريقين على ذلك و�إذ� ر�أى �لقا�سي �أن في
تعيينه م�سلحة �أكيدة وظاهرة ولم�س عنده
�لخبرة وح�سن �لإد�رة �أو كانت قيمة �لمال
مو�سوع �لنز�ع ل تحتمل نفقات �لحر��سة ،و�إذ�
عين �أحد �لفريقين حار�س ًا ق�سائي ًا فيمكن �أن
ي�ساف �إليه �سخ�س �آخر �أجنبي عنهما ويلجاأ
�إلى هذ� �لتدبير للموؤ�س�سات و �ل�سركات �لتي
تتطلب خبرة خا�سة في �إد�رتها وت�سيير �أعمالها،
و�إذ� كان هذ� �لتدبير من �ساأنه �أن يوؤمن �سير
عمل �ل�سركة ب�سورة طبيعية ففي هذه �لحالة
تبقى �لإد�رة لل�سريك �لقائم فيها وتكون مهمة
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�لحار�س مر�قبة �أعمال �لإد�رة وت�سلم �لأمو�ل �د�رية كاملة �و جزئية تم تحديدها بو�سوح في
�لتي تدخل �إلى �سندوق �ل�سركة و�لإذن ب�سرف �لقر�ر �لقا�سي بتعيينه ،وربما يكون �لتعيين
م�سترك مع خبير �خر �أو �كثر قي مجال �أخر من
�لمبالغ �للزمة ل�ستمر�ر �لعمل.
مجالت �لخبرة،
موجبات الحار�س الق�ضائي( :المواد -722
�إن �أهمية خبر�ء �لمحا�سبة �لمقيدين على
 726م.ع).
يقوم �لحار�س بحفظ �ل�سيء وباد�رة �سوؤونه .جدول �لخبر�ء لدى �لمحاكم �لذي يعتمده
ويلزمه �ن ينتج كل ما يمكن �نتاجه منه.
مجل�س �لق�ساء �لأعلى يت�سم باأنهم حكم ًا
ل يجوز للحار�س �ن يقوم باي عمل من �عمال �أع�ساء ممار�سون متفرغون للمهنة مقيدون
�لتفرغ �و �لنتقال ما خل �لعمال �ل�سرورية على �لجدول �لعام لنقابة خبر�ء �لمحا�سبة
منها لم�سلحة �ل�سيء �لمحبو�س .و�ذ� كانت �لمجازين في لبنان عم ًل بالقانون رقم
�لحر��سة و�قعة على ��سياء قابلة للتلف ،جاز  94/364و�لذي حدد �سروط� :لإنت�ساب �إلى
�ن تباع بترخي�س من �لقا�سي فيكون حينئذ �لنقابة و�لموؤهلت �لعلمية �لجامعية و�لخبر�ت
مو�سوع �لحر��سة بدل �لبيع.
�لمهنية و�أخ�سعهم لمتحانات دخول مماثلة لما
يجب على �لحار�س �ن يعيد �ل�سيء �لمحبو�س هو معتمد عالمي ًا� ،إ�سافة �إلى �لتاأهيل �لعلمي
بل �بطاء �إلى �ل�سخ�س �لذي يعينه له �لفريقان و�لعملي �ل�سنوي �لم�ستمر بحد �دنى � 40ساعة
�و �لق�ساء .ويترتب عليه من �لموجبات فيما كل �سنتين تتمثل بالم�ساركة في موؤتمر�ت،
يخت�س بردها ما يترتب على �لوديع �لماأجور .ندو�ت ،دور�ت تدريبية بمختلف �لمجالت ذ�ت
�ذ� كانت �لحر��سة غير مجانية ،فالحار�س �لعلقة ،وغير ذلك لمو�كبة �لتطور�ت �لمهنية
م�سوؤول عن كل خطاأ في �د�رته وفاقا للقو�عد مما يحقق �لتاأهيل �لم�ستمر ،كما �أكد �لقانون
�لمخت�سة بالوكالة.
�لم�سار �ليه على تفرغ �لخبير للمهنة دون �سو�ها
�ذ� نيطت �لحر��سة بعدة ��سخا�س ،فالت�سامن في مكتب با�سمه �أو �سريك �أو موظف فيه.
يوجد حتما بينهم طبقا للقو�عد �لمخت�سة
بالوكالة.
لقد ح َّد َد �لقانون �لم�سار �ليه و�جبات خبير
َّ
�لمحا�سبة وما هو مجاز �أو محظر عليه �لقيام
موجبات الفريق الذي ُي َرد اليه ال�ضيء:
به و�أخ�سعه للم�ساءلة �أمام مجل�س تاأديبي له
�لمادة ( 727م.ع -).يجب على �لفريق �لذي �سلحيات �لتنبيه و�للوم و�لتوقف عن �لعمل
ُي َرد �ليه �ل�سيء �ن يدفع �إلى �لحار�س �لنفقات تو�س ًل للف�سل �لنهائي من �لنقابة وحرمانه من
�ل�سرورية و�لنفقات �لمفيدة �لتي �نفقها بنية مز�ولة �لمهنة.
ح�سنة وبل �فر�ط ،و�ن ينقده �لجر �لمتفق ومن �لجدير ذكره �ن خبير �لمحا�سبة يجب �ن
عليه �و �لذي عينه �لقا�سي .و�ذ� كان �ليد�ع يتمتع بال�ستقللية و�لنز�هة ب�سورة تامة للقيام
�ختياريا ،فللحار�س �ن يقيم �لدعوى على جميع بمهامه،
�لمودعين ليحملهم على �د�ء �لنفقات و�يفاء وهنا ل بد من �لإ�سارة �أنه حتى قبل �سدور قانون
�لجر له مع مر�عاة �لن�سبة بين م�سالحهم في تنظيم �لمهنة رقم  94/364كان �سبق للنقابة
�لق�سية.
عام  1979و�أقرت ر�سمي ًا ميثاق �لمهنة ،تم
فيه و�سع بنود خا�سة بخبر�ء �لمحا�سبة لدى
�لمحاكم ل تز�ل �سالحة للتقيد بها و�أرى من
خبير المحا�ضبة ،مهامه وم�ضوؤولياته:
�إنطلقا مما ورد وب�سفتي خبير محا�سبة ر�أيت �لمنا�سب ذكرها كعناوين وهي �لتالية:
�أن �أدخل في هذ� �لمو�سوع من ز�وية �عتبار �ن • �أن يكون �سادق �للهجة محافظ ًا على �لأمانة،
�لخبير حامل �أمانة تنفيذ قر�ر تعيينه حار�س ًا بعيد ً� عن �لريب ،محقق ًا للعد�لة حتى تجوز
ق�سائي ًا ،وبالطبع على �لخبير �لتقيد بم�سمون �سهادته وت�سح وليته.
قر�ر �لمحكمة �لتي �وكلت �ليه �لقيام بمهام • �أن يتجنب طلب تكليفه بمهمة معينة بالذ�ت

كي ل يثير �ل�سكوك في دو�فعه و�لريب في
نز�هته.
• �أن يرف�س �لمهمة �لموكلة �إليه �إذ� وجد �أن
معرفته �لفنية عاجزة عن ��ستيعابها �أو �إذ�
وجد �أنه في نف�س �لأحو�ل �لتي يجوز فيها
رد �لقا�سي لمهمته ،ومنها حالت �لقر�بة
و�لعلقة� ،إلخ..
• �أن يتقيد بالمهل �لتي تحددها له �لمحاكم
و�إذ� �قت�سى �لتحقيق زيادة في �لوقت �أن
يطلب مه ًل �إ�سافية تقيد ً� ب�سلوك �لمهنة
وحفاظ ًا على �آد�بها و�حتر�م ًا للنظام
و�لأ�سول.
• �أن يوؤدي مهمته بمو�سوعية و��ستقلل فل
ياأخذ �إل بما يمليه �لفن ول ين�ست �إل ل�سوت
�سميره ووجد�نه و�أن ل ينظر �إلى �لحق بغير
منظار �لعلم.
• �أن ل يبوح بالأمور �لتي �طلع عليها بحكم
مهمته وبمنا�سبة قيامه بها �إل �إلى �لقا�سي
و�لمتد�عين.
• �أن يقوم بمر�قبة ذ�تية وتجنب �لإنحر�ف
ويخ�سع لرقابة �لنقابة تو�س ًل للمحافظة على
طهارة �لج�سم �لمهني من �أن يلوثه فا�سد �أو
دخيل.

“

”

إن تختيم الدفاتر هو إلزامي
بموجب القانون

ال�ضروط الواجب توافرها في خبير المحا�ضبة
المجاز ع�ضو النقابة:
من �لمفيد �ن �أذكر �ل�سروط �لو�جب تو�فرها
في �لخبير لقبول �نت�سابه ع�سو ً� في نقابة خبر�ء
�لمحا�سبة �لمجازين في لبنان ،حيث ن�ست
�لمادة  8من �لقانون رقم  94/364تنظيم مهنة
خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان  -ل يحق
لأحد �أن ُي�سجل في جدول �لخبر�ء �لعام و�أن
يز�ول �لمهنة في لبنان �أو �أن يتخذ لنف�سه هذ�
�للقب� ،إل �إذ� تو�فرت فيه �ل�سروط �لآتية:
� -1أن يكون لبناني ًا منذ ع�سر �سنو�ت على �لأقل.
� -2أن يكون قد �أتم�لحادية و�لع�سرين من عمره.
� -3أن يكون متمتع ًا بكافة حقوقه �لمدنية ،وغير
محكوم عليه بجناية �أو جنحة �سائنة ،وفق ًا
للتحديد �لو�رد في �لفقرة (هـ) من �لمادة
09

مقاالت

�لموؤ�س�سات �لعامة و�لبلديات ،ما عد�
ع�سوية مجل�س �لنو�ب و�لمجال�س �لبلدية
و�سائر �لوظائف �لنتخابية �لتي ل يتناول
�ساغلوها ر�تبا �أو �أجر� ،و�لتعليم في �لمعاهد
و�لجامعات �لر�سمية و�لخا�سة �سرط �أن ل
يتعاطى �أعمال �لرقابة عليها.
� -5لعمل كم�ستخدم في �لموؤ�س�سات �لخا�سة.
� -6لمهن �لحرة �لأخرى و�لمهن �لتجارية.
 -7ع�سوية مجال�س �إد�رة �ل�سركات �أو �لم�ساهمة
فيها في حال قيامه باأية �أعمال مهنية لدى
هذه �ل�سركات.
 -8ع�سوية نقابة مهنية �أخرى با�ستثناء
�لجمعيات �لعلمية و�لنقابات �لتي ل تتعار�س
�أعمالها مع مهنته كخبير محا�سبة مجاز.
� -9أن يكون له �أو لل�سركة �لتي يمثلها �أية م�سلحة
من جماعة غايتها �أحد�ث تاأثير في �أ�سعار فئة
ما من �أور�ق �ل�سركة �لمالية في �سوق �لبور�سة.
و�سع در��سة �لجدوى �لقت�سادية لم�ساريع
�ل�سركات �لتي يتولى تدقيق ح�ساباتها.
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�لر�بعة من �لمر�سوم �ل�ستر�عي �لرقم
. 59/112
� -4أن يكون حائز ً� على �إجازة �إد�رة �لأعمال،
�أو ما يعادلها� ،أو �سهادة �لمتياز �لفني في
 �لخبرة في �لمحا�سبة � -لمعترف بها منوز�رة �لتعليم �لمهني و�لتقني مع خبرة ل تقل
عن خم�س �سنو�ت.
� -5أن يجتاز �لمتحان �لمعتمد لدى لجنة
�لمتحانات و�لمقرر في مجل�س �لنقابة.
�أما حملة �سهاد�ت �لخبرة بالمحا�سبة من
جمعيات �أو معاهد دولية  .....فهم يخ�سعون
فقط لمو�د �لمتحانات �لمتعلقة بالقو�نين
�للبنانية �لتي يحددها مجل�س �لنقابة.
� -6أن يكون قد �سدد بدل �لنت�ساب و�ل�ستر�ك
�ل�سنوي �لمحدد بالنظام �لد�خلي.
� -7أن يكون قد ��ستوفى �سروط �لتدرج
�لمن�سو�س عليها في هذ� �لقانون و�أن يرفق
بطلبه �سهادة من �لخبير �لمجاز �لذي تدرج
في مكتبه تثبت �أهليته للنتقال �إلى جدول
�لخبر�ء �لمجازين.
� -8أن ل يكون م�سروفا من وظيفة في �لقطاع ج -ويحظر عليه ممار�سة مهنة مر�قب ح�سابات
�لعام ل�سبب يخل بال�سرف �أو كر�مة �لوظيفة� .سركة معينة في �لحالت �لآتية:
� -9أن يكون متفرغ ًا للمهنة دون �سو�ها ويز�ولها � -إذ� كانت تربطه �أو��سر �لن�سب حتى �لدرجة
في مكتب با�سمه �أو هو �سريك �أو موظف فيه� .لثالثة باأحد �أع�ساء مجل�س �إد�رة �ل�سركة
�لمعنية �أو بمديرها �لعام �أو بكبار �لم�ساهمين
واأي�ضا ورد في المادة  -14يجب على خبير فيها �لذين يملكون �أكثر من خم�س وع�سرين
المحا�ضبة المجاز:
بالمئة من ر�أ�س �لمال.
� -1أن يحافظ على �سر �لمهنة و�ل�سرية � -إذ� كان مدينا �أو د�ئنا لل�سركة �لمعنية �أو لأية
�لم�سرفية.
�سركة �سقيقة لها �أو يتعامل معها ب�سروط
� -2أن يمار�س �لمهنة �سخ�سيا ،دون �أن يكون له تختلف عن �ل�سروط �لمتعامل بها في �أو�ساع
حق �لتوكيل �أو �لتفوي�س �إنما يحق له مماثلة �إل �إذ� ن�ساأ �لدين بنوعيه �لمدين �أو
�ل�ستعانة بم�ساعدين على م�سوؤوليته.
�لتعامل نتيجة �لعمل �لعادي.
� -3أن يوقع على م�سوؤوليته �لأعمال �لتي يعدها � -إذ� كان موظفا �سابقا في �ل�سركة �لمعنية �أو
�لأفر�د و�لمتدرجون �لملحقون بمكتبه.
�أحدى �ل�سركات �لتابعة لها ما لم يم�سي على
تركه �لعمل �أربع �سنو�ت على �لأقل.
يحظر على الخبير المجاز:
ور َد في �لمادة  -15يحظر على �لخبير �لمجاز االتجاهات المختلفة لمفهوم المركـز
 �أن يقوم باأي عمل مخالف لقو�عد �ل�سلوكالقانونـي للخبيـر:
�لمهني �لمقرر من قبل �لنقابة.
هناك عدة �تجاهات حول تحديد مفهوم �لمركـز
 �أن يجمع بين مهنته كخبير محا�سبة مجاز�لقانونـي للخبيـر ونرى من �لهمية تو�سيح هذه
وبين �لأعمال و�لمهن �لآتية:
�لتجاهات �لمختلفة ،وهي �لتالية:
� -4لوظائف �لعامة على �إطلقها بما في ذلك
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�لتجاه �لأول :نظرية �لوكالة (�لقانون �لفرن�سي)
فالخ�سوم ي�سهمون في تعيين �لخبر�ء ،فيقوم
�لخبير برعاية م�سالح �لخ�سوم وتحقيق
مدعاهم ،و�لخ�سوم بعد ذلك يدفعون �لأتعاب،
وبذلك تن�ساأ ر�بطة قانونية بين �لخ�سوم و�لخبير
حتى في حالة تعيين �لمحكمة �لخبير.
�لتجاه �لثاني� :لخبير يعد �ساهد� (�لقانون
�لروماني و�لنجليزي) وما �لخبير حينئذ �إل
�ساهد كفء ،فالخبر�ء �سهود مثقفون ،وهذ�
�أي�سا ما هو مقرر في �لنظام �لإنجليزي.
�لتجاه �لثالث :نظرية �لتفوي�س �لجزئي �أو
�لخبير نائب �لقا�سي فالخبير طبقا لهذ�
�لتجاه يعد نائبا موؤقتا للقا�سي حيث يفو�س
بجزء من �ل�سلطات �لعامة.
�لتجاه �لر�بع :نظرية �لم�ست�سار �لفني (�لقانون
�ليطالي) و�لذي يرى �أن �لخبر�ء هم م�ساعدون
للق�ساة ،حيث ينتدب �لخبير في �لدعوى لإي�ساح
ظروفها ويكمل �لخبرة �ل�سخ�سية للقا�سي �لتي
توؤهله للف�سل في �لنز�ع،
�ما في لبنان ُيعتبر �لخبير �ل ُمع َّين من �لقا�سي
في مهمة ممث ًل للقا�سي في �لمهمة �لمحددة
�لموكولة �ليه ،ولتكامل �لدو�ر في �لو�سول
�لى �لعد�لة ل ُب َّد من تفاعل �لممار�سة �لعملية
كل من �لقا�سي و�لخبير
وتكامل �لمهام بين ٍ
و�لمحامي بتبادل �لحتر�م و�لمهنية للو�سول
�لى �لهدف �ثناء تنفيذ �لمهمة و�سول �لى
نتائجها و�/أو �عد�د تقرير �لخبير بنتائج عمله،
و�ذكر هنا� ،نه �أحيان ًا يتعر�س �لخبير �لى
�لت�سهير بدل �لطعن �لعلمي �لمو�سوعي مع
تحديد �لنقاط �لمطعون بها ،ويمكن في حالة
وجود ماأخذ �أو ما يدعو �لى �لطعن على �لخبير

“

لتحقيق العدالة ال بُ َّد من
تفاعل الممارسة العملية وتكامل
كل من القاضي
المهام بين
ٍ
والخبير والمحامي بتبادل االحترام
والمهنية

”

ولكل من
فلكل منهما نقابة ٍ
�و على �لمحامي ٍ
�لنقابتين مجل�س تاأديبي يمكن �لرجوع �ليهما
لتخاذ �لجر�ء و�لمحا�سبة �ذ� كان من موجب
لذلك وح�سب �لمقت�سى.
اأهمية التحقق من قانونية م�ضك الدفاتر:
ب�سورة �جمالية على �لخبير� /لمدقق �لتحقق
من قانونية م�سك وتنظيم �لدفاتر �سو�ء في
حالت �لحر��سة �و �ي مهام توكل �لى �لخبير،
على �لحار�س �ن يقوم بالمهام �لموكلة �ليه
على �ف�سل وجه ،وعليه �لتخطيط لمعرفة ما
تتطلبه �لقو�نين و�لأنظمة �لمعتمدة ،وعليه
في �ساأن �د�رته للحر��سة �ن يتحقق من �ن
�لدفاتر مم�سوكة ومنظمة ح�سب �ل�سول،
وخبير �لمحا�سبة هو �لقادر �سمن علمه وخبرته
�لتحقق فيما �ذ� كانت �لدفاتر مم�سوكة ومنظمة
ح�سب �ل�سول ،وهنا �أرى من �لمنا�سب �لعودة

يدون على �لقل �لمو�زنة  Bilanوح�ساب �لرباح
و�لخ�سائر في دفتر �لجرد .و�ذ� خل هذ� �لدفتر من
عنا�سر �لجردة �لتف�سيلية يجب �ن تنظم �لوثائق
�لمتعلقة بها و�ن تحفظ طو�ل �لمدة �لمن�سو�س
عليها في �لمادة  19من قانون �لتجارة.
�لمادة  -17يجب �ن تنظم �لدفاتر �لتجارية
�لجبارية بح�سب �لتو�ريخ وبل بيا�س ول فر�غ
ول نقل �لى �لهام�س ولتح�سية بين �ل�سطور ول
محو.

�لمادة  -18يجب �ن تو�سع للدفاتر �لمذكورة
�رقام و�ن يعلم عليها ويوقعها قا�سي �ل�سلح �و
رئي�س �لمحكمة �لبد�ئية في �لمدن �لتي تنعقد
فيها هذه �لمحكمة.
هذ� بال�سافة �لى ما ور ّد بمو�سوع �لدفاتر في
�لمر�سوم رقم � 81/4665لت�سميم �لمحا�سبي
�لعام ،و�أوجب م�سك �سجلت� :ليومية و�لجرد
و�للتز�مات و�لأ�ستاذ �لعام ،ووجوب تختيم
على الخبير /المدقق التحقق �لثلثة �لولى منها مع عدم وجوب تختيم دفتر
من قانونية مسك وتنظيم �ل�ستاذ.

“

”

لقد عالج �لقانون رقم  44مو�سوع م�سك
�ل�سجلت و�لم�ستند�ت �لمحا�سبية يدويا �أو �آليا
من قبل �لمكلفين ب�سريبة �لدخل على �أ�سا�س
�لربح �لحقيقي في �لمادة  29منه ،و�أوجب م�سك
�سجلت� :ليومية و�لجرد و�لأ�ستاذ �لعام و�سجل
�لرو�تب و�لأجور و�عتماد هذه �ل�سجلت �أي�سا
بالن�سبة �لى �ل�سريبة على �لقيمة �لم�سافة ،كما
�أكد على �ل�سركات �لم�ساهمة و�سركات �لتو�سية
بالأ�سهم م�سك �سجل للأ�سهم �لإ�سمية ،وحدد
مدة حفظ هذه �ل�سجلت وم�ستند�تها بع�سر
�سنو�ت وفقا لن�س �لمادة  30منه.
يتبين من هذ� �لن�س �نه قد تم �لإعفاء من
موجب م�سك �سجل �لإلتز�مات �لمن�سو�س عنه
في مر�سوم �لت�سميم �لمحا�سبي �لعام.
�أما بالن�سبة للمكلفين على غير �أ�سا�س �لربح
�لحقيقي فاألزمهم بم�سك �سجلت �ليومية
و�لأ�سول �لثابتة و�لرو�تب و�لأجور ،ويطبق م�سك
هذه �ل�سجلت �ي�سا على �لمكلفين �لخا�سعين
لقانون �ل�سريبة على �لقيمة �لم�سافة.

الدفاتر سواء في حاالت الحراسة او
�لمادة � 29لبند  ،6من قانون �لإجر�ء�ت وبالنظر �لى� ،لفقرة �ل�ساد�سة من �لمادة 29
اي مهام توكل الى الخبير

�ل�سريبة رقم  44تاريخ -،2008/11/11
�إلى �لن�سو�س �لقانونية ب�ساأن م�سك �لدفاتر ،لغايات فر�س �ل�سر�ئب و�لر�سوم ،يمكن م�سك
ول �سيما �لمو�د  17 ،16و  18من قانون �لتجارة� .ل�سجلت بدون تختيمها �أو �لتاأ�سير عليها.
و�لمادة � 29لبند  6من قانون �لإجر�ء�ت
�ل�سريبية ،و�لمر�سوم � 81/4665لت�سميم كما �أ�سيف ب�سرورة �لتقيد بالأنظمة و�لت�ساميم
�لمحا�سبية �لمقررة وفق ًا للمر�سوم 81/4665
�لمحا�سبي �لعام و�لقر�ر�ت ذ�ت �ل�سلة.
�لمادة  -16على كل �سخ�س ،حقيقي ًا كان �و وقر�ر�ت �لت�ساميم �لعامة و�لخا�سة،
كل من
معنوي ًا ،له �سفة �لتاجر �ن يم�سك دفتر يومية و�لقر�ر�ت و�لتعاميم �ل ُم ِلزمة بتطبيق ٍ
ي�سجل فيه يوم ًا فيوم ًا جميع �لعمال �لتي تعود معايير �لمحا�سبة �لدولية ()IAS, IFRS
بوجه من �لوجوه �لى م�سروعه �لتجاري �و و�لمعايير �لدولية �لتدقيق ( ، )ISAوهذ� يظهر
على �لقل ،عندما يحول دون ذلك نوع �لعمل بو�سوح في �لتعميم �ل�سادر عن وز�رة �لمالية
في �لموؤ�س�سة� ،ن ي�سجل فيه �سهري ًا نتائج تلك رقم �/742ص 2002/1
�لعمال �سرط في هذه �لحال �لخيرة �ن يحفظ
جميع �لوثائق �لتي تمكن من مر�قبة �سحة تلك يتبين �أن قانون �لإجر�ء�ت �ل�سريبية ،قد �أعفى
�لعمال يوما فيوما طو�ل �لمدة �لمن�سو�س من موجب تختيم �لدفاتر �أو �لتاأ�سير عليها
عليها في �لمادة  19من قانون �لتجارة.
لغايات فر�س �ل�سر�ئب و�لر�سوم ،دون مر�عاة
�سرورة تناغم �لقو�نين �لقديمة و�لحديثة ،وما
وعليه �ي�سا �ن يجري جردة �سنوية لجميع عنا�سر قد ينتج عن ذلك من �سرر وكيف يمكن �إجر�ء
موؤ�س�سته و�ن يوقف جميع �لح�سابات بغية و�سع و�سف �لدفاتر في ظل موجب �لتختيم من ناحية
�لمو�زنة وو�سع «ح�ساب �لرباح و�لخ�سائر» و�ن وعدمه من ناحية �أخرى.

�لقانون � 44لم�سار �ليها� ،لتي �عفت �ل�سجلت
من �لتختيم �و �لتاأ�سير عليها لغايات فر�س
�ل�سريبة فقط ،فهذ� �أمر هام ويتما�سى مع
ما هو معتمد دوليا وب�سكل خا�س في �لدول
�لمتقدمة ،غير �نه ي�ستفيد من هذ� �لن�س بع�س
�لمكلفين ،ب�سبب عدم تعميمه ليتناول تعديل
قانون �لتجارة �للبناني �لذي ل يز�ل ُيبقي على
وجوب و�إلز�مية تختيم �ل�سجلت.

هذ� �لأمر من �ساأنه تعدد و�حيان ًا ت�سارب
�لن�سو�س في �لقو�نين لمو�سوع و�حد وت�سارب
�لت�سريعات �لتي من �ساأنها �ن تلغي بع�سها،
��سافة �لى �ل�سرر �لذي قد يو�جهه �لعديد
من �لمكلفين �لذين �سيقعون باإ�سكالت نتيجة
�سوء �لفهم غير �لمق�سود �أو عدم �لإدر�ك
من �لبع�س �لآخر �لذين يعتمدون هذ� �لن�س
�لجديد ويحجمون عن تختيم �ل�سجلت باعتبار
�نهم �أمنو� �لمتطلبات �ل�سريبية و�سهي عن
بالهم �ل�سرر �لكبير �لمدني و�لجز�ئي �لذي
�سيلحق بهم عند ��سطر�رهم �لى ��ستعمال
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مقاالت

هذه �ل�سجلت �أمام �لمحاكم حيث يتم عندها
�عتبار �ل�سجلت غير قانونية ويترتب على ذلك
�سياع �لحق و�لتغريم غير �لعادل و�لإجحاف
�إ�سافة �لى ما يرزحون تحته من معاناة ب�سبب
�لظروف �لإقت�سادية �ل�سيئة �لمحلية و�لدولية.
خبراء المحا�ضبة والحرا�ضة الق�ضائية:
�ن ما نورده في مو�سوع �لحر��سة �لق�سائية من
�ساأنه �ي�س ًا �ن ينطبق على �عمال �لت�سفية،
و�عمال �لمدير �لموؤقت ،وهو ��سا�سي في نجاح
خبير �لمحا�سبة عند تعيينه حار�سا �و م�سفي ًا
ل�سركات �و �رث /تركة �أو خلف ذلك من مهام
�لخبرة.
�أن �أعمال �لحر��سة �لق�سائية لل�سركات وللرث
تمر بعدة مر�حل هي في �سلب �أعمال خبير
�لمحا�سبة �أي �لمحا�سب �لقانوني وخبرته
و�لتي تمتد لت�سمل على :ح�سر وجرد �لأملك
و�لموجود�ت �لعائدة لل�سركة �أو للرث
محل �لحر��سة وح�سر �للتز�مات �لو�جبة
�ل�سد�د و�لديون �لتي لدى �لغير وح�سر حقوق
و�لتز�مات �لمورث �أو �ل�سركاء �إلى �آخر ما
يتعلق بهذه �لمرحلة ،ومن ثم يتم �إعد�د خطة
�لحر��سة و�د�رتها �د�رة �لمدير �لمعتاد �لعارف،

ثم �أعمال �لتنفيذ ،ومنها �إد�رة �ل�ستثمار�ت
و�لممتلكات و�لم�سانع و�لم�ساريع �لعائدة
للحر��سة و�لتي ترتبط �رتباطا وثيق ًا بمفاهيم
وممار�سة �أعمال �لإد�رة و�أ�س�س و�أ�ساليب �لتمويل
وتحليل �لتكلفة و�لعائد و�إعد�د �لمو�زنات
�لتخطيطية و�لميز�نيات وتحليل �لنحر�فات
و�إد�رة �لمخزون ومعدلت دور�نه �إلى �آخر ما
يتعلق بهذه �لمرحلة ،وكذلك ما يتعلق بالديون
و�للتز�مات و�إبر�م �تفاقيات وت�سويات �لت�سالح
مع �لمدينين و�لد�ئنين وما يتعلق بذلك من
فح�س ح�ساباتهم مع �ل�سركة وتح�سيل �لأثمان
و�إعد�د جد�ول �لتوزيع و�لمر�كز �لمالية للورثة
�أو �ل�سركاء بح�سب �لأحو�ل وكل ذلك من �سميم
خبرة خبير �لمحا�سبه وعمله.
مع هذ� كله فاإن خبير �لمحا�سبة �لمعين حار�سا
ق�سائيا �و م�سفيا �و مدير� موؤقتا ل يتولى �أعمال
تدقيق ح�سابات �ل�سركة محل �لتعيين �لمذكور،
بل يتم ذلك من خلل تعيين �أحد مكاتب �لتدقيق
�لأخرى �و �لمدققين �لفر�د� ،سو�ء ب�سفته
و�ل�سلحية �لمعطاة له وفق قر�ر تعيينه �لمحدد،
�أو من قبل �لجهة �لق�سائية �لتي عينته.
و�أختم بالأمل �أن ُي�سار باأ�سرع وقت ممكن �لى
تناغم �لقو�نين وتكاملها فيما بينها خدمة للحق

“

الحارس يرعى الحراسة رعاية
ً
األب الصالح علم ًا  ،عم ً
خبرة
ال
وأخالق ًا

”

و�لعد�لة.
الم�ضادر والمراجع:
• قانون رقم  94/364تنظيم مهنة خبر�ء
�لمحا�سبة �لمجازين في لبنان،
• قانون �لموجبات و�لعقود �لمو�د من � 719لى
 727وغيرها من �لمو�د،
• قانون ��سول �لمحاكمات �لمدنية �لف�سل
�لثامن� -لخبرة �لمو�د � 313لى  362وغيرها
من �لمو�د،
• د .د�وود �سبح ،ب�سام د�وود �سبح  -تدقيق
�لبيانات �لمالية ومر�قبة �لجودة � -لجزء
�لثالث -د�ر �لمن�سور�ت �لحقوقية � -سادر
• �لنقيب و�ئل �بو �سقر� -مهنة خبر�ء
�لمحا�سبة في لبنان  -تاريخ ،م�سار� ،نجاز�ت
 -د�ر �لمن�سور�ت �لحقوقية � -سادر

حالة عملية

تعيين مدير موؤقت
ً
ً
ً
ع َّين �لق�ساء مدير� موؤقتا لتلفزيون لبنان ريثما تتجاوز �ل�سركة �لأزمة� ،أ�سدر قا�سي �لمور �لم�ستعجلة في بيروت ،..... ،قر�ر� ق�سى:
بتعيين �ل�سيد  .....مدير� موقتا ب�سلحيات رئي�س مجل�س �لد�رة �لمدير �لعام ل»تلفزيون لبنان» ،وتعيين �لخبير في �لمحا�سبة �ل�سيد  .....مدير�
موقتا ب�سلحيات �أع�ساء مجل�س �لد�رة ،على �أن تح�سر �أعمالهما بما يلزم لت�سيير �أعمال �ل�سركة� ،لى حين تعيين �لد�رة من قبل �ل�سلطة
�لمخت�سة ،وتكليفهما رفع تقرير �سهري عن �أعمالهما �لى �لمحكمة.
�لقر�ر
وجاء في �لقر�ر�« :إن قا�سي �لأمور �لم�ستعجلة في بيروت ،بعد �لإطلع على �لأور�ق كافة ،ولدى �لتدقيق ،تبين �نه بتاريخ  2013/6/22قدمت �لدولة
�للبنانية -وز�رة �لإعلم ��ستح�سار� بوجه �سركة تلفزيون لبنان �س.م.ل .

المحاسب المجاز العدد 2016 - 54

وطلبت تعيين مدير موؤقت لل�سركة �لمدعى عليها �لى حين تعيين مجل�س �إد�رة ورئي�س مجل�س -مدير عام وفق ًا للقو�نين �لمرعية �لإجر�ء ،وت�سمين
�لمدعى عليها �لنفقات كافة ،على �أن يكون �لقر�ر نافذ ً� على �لأ�سل».
�أو ًل :في �لإخت�سا�س�لوظيفي
وحيث �ن قا�سي �لأمور �لم�ستعجلة يخت�س وفق ًا لأحكام �لفقرة �لأولى من �لمادة � 579أ.م.م باتخاذ �لتد�بير �لم�ستعجلة في �لم�سائل �لمدنية
و�لتجارية دون �لتعر�س لأ�سل �لحق .وحيث  ،...وحيث  ،...وحيث ...
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ثاني ًا :في مو�سوع �لدعوى
وحيث �ن �لفقرة �لولى من �لمادة � 579أ.م.م تجيز لقا�سي �لمور �لم�ستعجلة �تخاذ �لتد�بير �لم�ستعجلة في �لمو�د �لمدنية و�لتجارية دون �لتعر�س
ل�سل �لحق.
وحيث �أن �لمادة � 589أ.م.م تجيز لقا�سي �لمور �لم�ستعجلة �تخاذ جميع �لتد�بير �لموقتة و�لحتياطية �لتي من �ساأنها حفظ �لحقوق ومنع �ل�سرر
كو�سع �لختام وجرد �لموجود�ت وفر�س �لحر��سة �لق�سائية وبيع �لمو�ل �لمقابلة للتلف وو�سف �لحالة.
وحيث يعود بالتالي لقا�سي �لعجلة فر�س �لحر��سة �لق�سائية �و تعيين مدير موقت على �ل�سركات ،على �أن يتحقق من تو�فر �ل�سروط �لعامة
لخت�سا�سه وفق ما جرى بيانه �أعله ،بال�سافة �لى �سروط �لحر��سة �لق�سائية �لمبينة في قانون �لموجبات و�لعقود.
وحيث �أن �لمدير �لموقت �لذي يعرف �ي�س ًا بالمدير �لق�سائي هو �ل�سخ�س �لمكلف بقر�ر ق�سائي �لحلول موؤقت ًا مكان �أجهزة �ل�سركة لتولي �سوؤونها،
�لى حين مرور �لزمة �لد�خلية �لتي عطلت �لعمل �لطبيعي لل�سركة وحتمت تعيينه.
وحيث �أن تعيين مدير من قبل قا�سي �لأمور �لم�ستعجلة يبقى تدبير ً� ��ستثنائي ًا..... ،
وحيث �أن �لخطر �لمحدق �لذي يوفر بحد ذ�ته �ي�س ًا �سرط �لعجلة �لموؤدي �لى فر�س �لحر��سة �لق�سائية ......
وحيث  ،.....وحيث  ،.....وحيث  ،.....وحيث �ن ما تقدم ي�سكل حائ ًل ��سا�سي ًا دون متابعة �ل�سركة �عمالها ب�سورة طبيعية  ،.....وهو ما ي�سكل �حد
�ل�سباب �لنموذجية �لتي تحتم عادة تدخل �لق�ساء لتعيين مدير موقت.
وحيث �ن �لو�سع �لمبين �عله من �ساأنه �سل �لعمل �لقانوني لل�سركة ،..... ،وحيث  ،.....من �ساأنه تبرير تدخل �لق�ساء لتعيين .....
وحيث .....وحيث ،.....وحيث �ن تدخل �لمحكمة في حياة �ل�سركات ،ول �سيما عبر كف يد �لد�رة �لقائمة وتعيين �د�رة ق�سائية يبقى تدخل
��ستثنائيا  ،.....وحيث  ،....وحيث .....
وحيث يقت�سي ل�سمان ح�سن �سير �لعمل في �ل�سركة �لمدعى عليها ،وبالنظر �لى �لعمال �لمطلوبة تكليف خبير محا�سبة بال�سافة �لى
�لمدير �لمقترح ،على �ن يتولى هذ� �لخير �سلحيات رئي�س مجل�س �لد�رة � -لمدير �لعام ،في حين يتولى �لخبير �سلحيات �ع�ساء
مجل�س �لد�رة ،وعلى �ن يكون �سوت �لرئي�س مرجح ًا في �جتماعات مجل�س �لد�رة �لتي يتعذر فيها �لتفاق بينه وبين �لخبير �لمعين.
وحيث �ن �لد�رة �لموقتة تفر�س بطبيعتها ح�سر �سلحيات �لمدير �لموقت بالعمال �ل�سرورية لت�سيير عمل �ل�سركة �لى حين خروجها من �لزمة ،ل
�سيما �ن تعيين �لمدير �لموقت ل ي�سكل �نتقا�س ًا من �سلحية �ل�سركاء (�و مجل�س �لوزر�ء في �لحالة �لر�هنة) �و �لتفافا على �سلحيتهم في �لتعيين،
بل يعتبر تدبير ً� موقتا لتاأمين ��ستمر�رية �ل�سركة في ظل �لظروف �ل�ستثنائية �لتي تمر بها،
لذلك ،يقرر:
-1تعيين �ل�سيد  .....مدير ً� موقت ًا لل�سركة
�لمدعى عليها ،ب�سلحيات رئي�س مجل�س �لد�رة � -لمدير �لعام ،وتعيين�لخبير �لمحا�سب �ل�سيد  .....مدير ً� موقت ًا ب�سلحيات �ع�ساء مجل�س
�لد�رة ،على �ن يكون لرئي�س مجل�س �لد�رة �ل�سوت �لمرجح عند �لت�سويت و�لختلف في �لمجل�س ،وعلى �ن ينظم عندها مح�سر ي�سم �لى
�لتقرير �ل�سهري �لمبرز للمحكمة،وعلى �ن تنح�سر �عمال �لمديرين�لمذكورين بتلك �للزمة لت�سيير عمل �ل�سركة �لمدعى عليها ب�سورة طبيعية
للمحافظة عليها ،وتاأمين ��ستمر�رية �لعمل فيها �لى حين تعيين �لد�رة من قبل �ل�سلطة �لمخت�سة ،وفق ما جرى تحديده في متن هذ� �لقر�ر.
 -2تكليف �لمديرين �لمذكورين ت�سلم �ل�سركة
�لمدعى عليها من �د�رتها �لحالية و�جر�ء جردة كاملة لموجود�تها و�مو�لها و�لطلع على دفاترها ومحا�سبتها وح�ساباتها �لم�سرفية ،وتنظيم
تقرير دقيق يبين و�سعها �لحالي عند ت�سلمها.
-3تكليف �لمديرين�لمذكورين تنظيم تقرير
�سهري م�سترك عن عملها و�يد�عه في قلم �لمحكمة ،على �أن يتم تحديد �تعابهما �سهري ًا بناء عليه.
 -4رد �سائر �لدلء�ت و�لمطالب �لز�ئدة �و
�لمخالفة.
 -5ت�سمين �لمدعى عليها �لنفقات كافة.
قر�ر ً� معجل �لتنفيذ نافذ ً� على �ل�سل �سدر و�فهم علنا في بيروت بتاريخ .»2013/7/8
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تقوم �ملحا�سبة كما هو معلوم على �لقيا�س �لكمي ،ول بد �أن يكون هذ� �لقيا�س يف �ملحا�سبة �ملالية قيا�س ًا نقدي ًا ،بحيث يتم �لتعبري عن �لأ�سياء و�لأحد�ث
�لتي يتم قيا�سها كمي ًا ،ب�سورة عدد من �لوحد�ت �لنقدية.
وخلف ًا لغريها من وحد�ت �لقيا�س تتعر�س �لنقود للتقلب ،فرتتفع �أو تنخف�س تبع ًا لتغري �أ�سعار �ل�سلع و�خلدمات.
وللتعامل مع هذ� �لو�قع ،ر�أى جانب من �لفكر و�إن كانت �أقل مو�سوعية .وتعتبر �لقيمة �لعادلة معايير �لمحا�سبة �لمالية FASB Financial
�لمحا�سبي �لتقليدي �أن �أف�سل ما يمكن �لقيام �إحدى بد�ئل �لتقييم �لتي �كت�سبت في �لعقد .Accounting Standard Board
به هو عدم �لعتر�ف به ،ومن هنا جاء فر�س �لأخير �أهمية فاقت جميع �لبد�ئل �لأخرى.
ثبات وحدة �لقيا�س �لنقدي �ل�سهير محا�سبي ًا.
و�إز�ء تعدد �لمعايير �لدولية �لتي تتناول �لقيمة
مع �لعلم �أن مفهوم �لقيمة �لعادلة لي�س �لعادلة وتنافرها �أحيان ًا قام مجل�س معايير
وقد حاول بع�س علماء �لمحا�سبة منذ زمن بعيد تطور ً� حديث ًا في �لفكر �لمحا�سبي ،بل يعود �لمحا�سبة �لدولية في � 12أيار  2011باإ�سد�ر
مقاربة م�سكلة �لتغير �ل�سعري بالتخلي عن هذ� تاريخ ظهوره �إلى �سنة  1953في ن�سو�س �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية IFRS 13
�لفتر��س غير �لو�قعي ،ودر�سو� �آثار �لتغير على � Accounting Research Bulletin1لذي دخل حيز �لتطبيق �عتبار ً� من �لأول من
عنا�سر �لقو�ئم �لمالية ومن ثم على �سافي �لتي تناولت �إعادة تقييم �لميز�نيات� .إل �أن كانون �لثاني  ،2013وقد كان �لهدف من هذ�
�لأ�سول.
هذ� �لمفهوم لم يكت�سب قيمته �لتي هو عليها �لمعيار �إ�سد�ر قالب موحد لمحا�سبة �لقيمة
�ليوم �إل بعد �أن �أدخلته لجنة معايير �لمحا�سبة �لعادلة يخف�س �لتعقيد في �حت�سابها ويحقق
ويرجع �هتمام �لأكاديميين و�لمهنيين بهذه �لدولية في �سنة  1998كاأ�سا�س في تقييم �لت�ساق في �لمعالجة للأ�سول و�للتز�مات
�لظاهرة� ،إلى �أن قيا�س عنا�سر �لقو�ئم �لمالية �لأدو�ت �لمالية .ثم �نت�سر بعد ذلك في معظم �لمختلفة �لتي يتم قيا�سها بالقيمة �لعادلة،
ومن ثم �سافي �لأ�سول و�سافي �لدخل بافتر��س ن�سو�س �لمعايير �لدولية �إلى �أن و�سل تكر�ر ويح�سن من �لإف�ساح عن هذه �لقيمة.
�لثبات قد يكون م�سل ً
ل للم�ستفيدين عند تغير ذكره في �لإ�سد�ر �لمنقح في ني�سان 2015
�لأ�سعار ،حيث �نه في بع�س �لحالت ينتج لمعايير �لإبلغ �لمالي �لدولية وتفا�سيرها كما �أن لإ�سد�ر �لمعيار �لدولي للتقارير
�أرقام ًا ل قيمة لها ،ول تمت �إلى �لحقيقة ب�سلة� .إلى نحو  6،000مرة .وبذلك �أ�سحت �لقيمة �لمالية  IFRS 13هدف ل يقل �أهمية عما
�لعادلة �أ�سا�س ًا مرجعي ًا في �لتقييم ل مجرد �سبق وهو �لتقريب بين �لمعايير �لدولية
وقد تز�يدت في �ل�سنو�ت �لأخيرة �لدعو�ت �لتي مفهوم في �لأدب �لمحا�سبي .ول تقت�سر و�لمبادئ �لمحا�سبية �لمقبولة قبو ًل عام ًا في
�سبق و�نطلقت قبل عقود �إلى �لتخلي عن فر�س مرجعية �لقيمة �لعادلة على �لن�سو�س �لدولية� ،لوليات �لمتحدة �لأميركية  US GAAPفي
ثبات �لقوة �ل�سر�ئية للنقود وعن مبد�أ �لتكلفة بل �نتقلت في �ل�سنو�ت �لأخيرة �إلى �لن�سو�س �إطار م�سروع �لتقارب �ل�سامل بين �لمرجعين
�لتاريخية ،و�لتجاه نحو بد�ئل �أخرى �أكثر و�قعية �لمرجعية �لأمريكية �ل�سادرة عن مجل�س �لذي بد�أ �لعمل عليه بمقت�سى �تفاق نورووك
ن�سرة كانت حتتوي على �ملبادئ و�لإجر�ء�ت �لعملية للمحا�سبة �ل�سادرة عن �ملجمع �لأمريكي للمحا�سبني �لقانونيني خلل �لفرتة من �سنة  1953لغاية 1959
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 Norwalkفي � 18أيلول  2002ثم �تفاق
لندن في  29ت�سرين �لأول  2002بين مجل�س
 IASBومجل�س  FASB.ولذلك �سبق مجل�س
معايير �لمحا�سبة �لمالية �لأمريكي FASB
�إلى �إ�سد�ر �لمعيار FAS 157 Fair Value
“ Measurementsقيا�س �لقيمة �لعادلة”
�لذي يمثل �لن�سخة �لأميركية للجهد �لدولي
و�لأميركي �لم�سترك في هذ� �ل�سدد ،وقام
بتعديل �لن�سو�س ذ�ت �ل�سلة في �لمعايير
�لأخرى .و�ستكون هذه �لدر��سة في �إطار �لمعيار
�لدولي للتقارير �لمالية  IFRS 13باعتباره
�لمرجع �ل�سالح للعمل به على جميع �لبنود �لتي
يتم قيا�سها بالقيمة �لعادلة.
 -1تعريف القيمة العادلة

Definition of Fair Value

ين�س �لتعريف �ل�سابق للقيمة �لعادلة �لو�رد
في �لعديد من معايير  IASو  IFRSقبل
�إ�سد�ر �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية
 IFRS 13على تعريف �لقيمة �لعادلة باأنها
�لقيمة �لتي يمكن بموجبها تبادل �أ�سل �أو
ت�سوية �لتز�م بين �أطر�ف ،لدى كل منهم
�لرغبة في �لتبادل وعلى بينة من �لحقائق
ويتعاملون باإر�دة حرة.
ويعاب على هذا التعريف عدم و�ضوحه لجهة:
• هل «�لقيمة» �لو�ردة فيه ،هي �سعر �سر�ء �أم
�سعر بيع للأ�سل؟
• ما هو �لمق�سود بـ “ت�سوية” �لتز�م؟
• متى يحدث �لتبادل �أو �لت�سوية ،هل هو في
تاريخ �لعتر�ف بالقيمة� ،أم �سابق �أو لحق له؟
• من هم �لأطر�ف �أ�سحاب �لدر�ية و�لر�غبون
في �لتبادل؟
ولهذه �لأ�سباب تر�جع مجل�س معايير �لمحا�سبة
�لدولية عن هذ� �لتعريف ،و��ستبدله في �لمعيار
�لدولي للتقارير �لمالية  IFRS 13بالتعريف
�لتالي� :لقيمة �لعادلة هي �ل�سعر �لذي يتم
�لح�سول عليه لقاء بيع �أ�سل �أو يتم دفعه لقاء
نقل �لتز�م في معاملة نظامية بين م�ساركين في
�ل�سوق ،في تاريخ �لقيا�س.

�لإر�دة �لحرة في �أي وقت.
وقد اأفهم المعيار بهذا التعريف ،ثالثة اأمور � -3أن تكون �لأ�سعار متاحة للجمهور.
اأ�ضا�ضية:
بقوله «لقاء بيع �أ�سل �أو يتم دفعه لقاء نقل عرف �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية IFRS
�لتز�م” �أفهم �أن �لقيمة �لعادلة هي «�سعر � 13ل�سوق �لن�سط باأنه �ل�سوق �لذي تحدث فيه
خروج»  Exit Priceولي�ست «�سعر دخول» �لمعاملت على �لأ�سل بتو�تر وحجم كافيين
لتقديم معلومات �سعرية على �أ�سا�س م�ستمر.
.Entry Price
وبقوله «في تاريخ �لقيا�س» �أفهم �أن �لقيمة
�لعادلة هي «�سعر حالي».
وفي قيا�س �لقيمة �لعادلة ميز �لمعيار �لدولي
وبقوله «بين م�ساركين في �ل�سوق» �أفهم �أن للتقارير �لمالية  IFRS 13بين معاملة
�لقيمة �لعادلة هي «قيمة ت�ستند �إلى �ل�سوق».
 Transactionلبيع �لأ�سل �أو نقل �للتز�م
تجري في �سوق رئي�س Principal market
ول تعتبر �لقيمة �لعادلة قيا�س ًا خا�س ًا بالوحدة ،و�أخرى في �ل�سوق �لأ�سلح �أو �لأكثر فائدة Most
 .advantageous market Entity-specific measurementو�ل�سوق
بل تركز على �فتر��سات �لم�سارك في �ل�سوق �لرئي�س وفق ًا للمعيار  IFRS 13هو �ل�سوق
�لمتعلقة باأ�سل �أو �لتز�م بعينه .وعندما تقوم ذو �لحجم وم�ستوى �لن�ساط �لأعلى للأ�سل �أو
�لوحدة بقيا�س �لقيمة �لعادلة عليها �أن تاأخذ �للتز�م ،ومن هنا فهو �ل�سوق �لأكثر �سيولة� .أما
في �لعتبار خ�سائ�س �لأ�سل �أو �للتز�م� ،لتي �ل�سوق �لأ�سلح فهو �ل�سوق �لذي يعظم �لمبلغ
�سياأخذها �لم�ساركون في �ل�سوق في �لعتبار �لذي يتم �لح�سول عليه من بيع �لأ�سل �أو يدني
عند ت�سعير �لأ�سل �أو �للتز�م في تاريخ �لقيا�س� .لمبلغ �لذي يتم دفعه لنقل �لتز�م ،بعد �لأخذ
في �لعتبار تكاليف �لمعاملة وتكاليف �لنقل.
وتت�سمن هذه �لخ�سائ�س على �سبيل �لمثال:
• و�سع وموقع �لأ�سل.
• �لقيود على بيع �لأ�سل �أو ��ستخد�مه� ،إن وي�ستند قيا�س �لقيمة �لعادلة �إلى �ل�سوق �لرئي�س
وجدت مثل هذه �لقيود وكان من �ساأنها �أن �إن وجد ،و�إن لم يكن هناك �سوق رئي�سي فال�سوق
تنتقل مع �نتقال �لأ�سل.
�لأ�سلح ،وقد يكون �ل�سوق �لذي تتعامل فيه
�لوحدة في معظم �لأحيان هو �أي�س ًا �ل�سوق ذو
�لحجم �لأكبر و�ل�سيولة �لأعمق .وفي مثل هذه
 -2مفهوم ال�ضوق في قيا�س القيمة العادلة
�لقيمة �لعادلة كما �سبق بيانه ،هي قيمة ت�ستند �لحالت �سيكون �ل�سوق �لرئي�س هو نف�سه �ل�سوق
�إلى �ل�سوق ،و�ل�سوق وفق ًا �لمعيار �لدولي �لأ�سلح .وعندما ل يتفق �ل�سوق �لرئي�س مع
للتقارير �لمالية �� IFRS 13سطلح له �ل�سوق �لأ�سلح �سيوؤدي تطبيق �لمعيار �لدولي
معنى محدد .وقد حذ� �لمعيار �لمذكور حذو للتقارير �لمالية � IFRS 13إلى �إقلع عن
�لإ�سد�ر�ت �ل�سابقة لـ  IASBفي حديثه عن �لممار�سات �لمحا�سبية �ل�سائدة حالي ًا.
«�ل�سوق �لن�سط»  Active marketولكنه قدم
لهذ� �ل�سوق و�سف ًا �أي�سر من �سابقه.
وعلى �سبيل �لمثال� ،إذ� كان قد �سبق للوحدة
قيا�س �لقيمة �لعادلة للإنتاج �لزر�عي على
فبعد �أن كان تعريف �ل�سوق �لن�سط وفق ًا لمعايير �أ�سا�س �سوقه �لمحلي ،مع وجود �سوق �آخر �أعمق
�لمحا�سبة �لدولية قبل �إ�سد�ر  2011باأنه �ل�سوق و�أكثر �سيولة لذ�ت �لإنتاج ،ينبغي �أن يعتبر
�ل�سوق �لأخير هو �ل�سوق �لرئي�س و�أن ي�ستخدم
�لذي تتو�فر فيها كافة �ل�سروط �لآتية:
 -1تجان�س �لبنود �لتي يتم �لتعامل فيها في لتحديد �لقيمة �لعادلة� ،إذ� لم تكن تكاليف
�لنقل �إليه مرتفعة بحيث تمنع �عتباره كذلك.
�ل�سوق.
� -2سهولة وجود م�سترين وبائعين من ذوي
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 -3خ�سائ�س �لم�ساركين في �ل�سوق
Characteristics of market
participants

عند تحديد �لقيمة �لعادلة ،ت�ستخدم �لمن�ساأة
�لفتر��سات �لتي ي�ستخدمها �لم�ساركون في
�ل�سوق عند ت�سعير �لأ�سل �أو �للتز�م� .إل �أنها
ل تحتاج لتحديد م�ساركين �سوقيين بعينهم .بل
يكفي تحديد �لخ�سائ�س �لعامة للم�ساركين.
و�لم�ساركون في �ل�سوق هم �لم�سترون و�لبائعون
في �ل�سوق �لرئي�س (�أو �ل�سوق �لأ�سلح) للأ�سل
�أو �للتز�م و�لذين هم:

• م�ستقلون عن بع�سهم �لبع�س� ،أي لي�سو� � -4لت�سل�سل �لهرمي للقيمة �لعادلة
�أطر�ف ًا ذ�ت �سلة.
value hierarchy
• على در�ية وبينة من �لوقائع� ،أي لديهم �إلمام من �لمعلوم �أن قيا�س �لقيمة �لعادلة قد تختلف
معقول بالأ�سل �أو �للتز�م با�ستخد�م كافة مدخلته بين حالة و�أخرى ،فقد ي�ستند �لتقييم
�لمعلومات �لمتاحة.
�إلى معطيات قطعية ثابتة ،وقد ي�ستند �إلى �أدلة
• قادرون على �لدخول في معاملة على �لأ�سل يدخل فيها �سيء من �جتهاد �لقائم بالقيا�س،
�أو �للتز�م.
كما قد ي�ستند �إلى �لكثير من �لحكم �لمهني
• م�ستعدون للدخول في معاملة على �لأ�سل �أو لل�سخ�س �لقائم بالقيا�س.
�للتز�م (�أي لديهم �لد�فع ،فلي�سو� مكرهين وفي �إطار �سعيه �إلى زيادة �لت�ساق و�لتماثل في
�أو م�سطرين).
قيا�س �لقيمة �لعادلة وفي �أوجه �لإف�ساح ذ�ت
�ل�سلة و�سع �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية

Fair

ألكل رقم  :1مستويات مدخالت القيمة العادلة

انًستوى
يذخالث
انًستوى األول
يذخالث
انًستوى انثاني
يذخالث
انًستوى انثانث

انتعريف
األصعاس انًذسخح (غُش انًعذنح ) فٍ األصىاق انُشطح نألصىل واالنرزاياخ انًًاثهح
انرٍ ًَكٍ نهىزذج ونىخها فٍ ذاسَخ انمُاس  .يثم األصعاس انًذسخح نضهى انىزذج فٍ
التىسصح.

يذخالخ تخالف األصعاس انًذسخح انرٍ ًَكٍ سصذها نألصم أو االنرزاو ،صىاء كاٌ
رنك تصىسج يثاششج أو غُش يثاششج  .يثم يعذالخ انفائذج ويُسُُاخ انعائذ انرٍ ًَكٍ
يالزظرها عهً فرشاخ يُرظًح.

انًذخالخ غُش انماتهح نهشصذ  Unobservable inputsنألصم أو االنرزاو  .يثم
انرذفك انُمذٌ انًخطػ انًضرخذو نرمُُى يُشأج أو زمىق األلهُح فٍ يُشأج غُش يذسخح
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 IFRS 13ما �سماه «�لت�سل�سل �لهرمي للقيمة مبا�سرة ومن دون �أي �جتهاد.
�لعادلة» .ف�سنف �لمدخلت �لم�ستخدمة في
�لتقييم �إلى ثلثة م�ستويات ،تمنح فيها �لطبقة وفي �لم�ستوى �لثاني �لذي تقل قابلية �لعتماد
�لأعلى لـ «�لأ�سعار �لمدرجة»  Quoted pricesعليه عن �لأول ،تت�سمن �لمدخلت:
في �لأ�سو�ق �لن�سطة للأ�سول و�للتز�مات • �لأ�سعار �لمدرجة لأ�سل م�سابه (غير مماثل)
�لمماثلة ،و�لطبقة �لأدنى للمدخلت غير في �سوق ن�سط.
• �لأ�سعار �لمدرجة لأ�سل مماثل في �سوق غير
�لقابلة للر�سد .كما يظهرها �ل�سكل رقم 1
ن�سط.
في �لم�ستوى �لأول ،تقدم �لأ�سعار �لمدرجة • بيانات �أخرى.
 Quoted pricesفي �لأ�سو�ق �لن�سطة • بيانات معززة ببيانات قابلة للر�سد في �ل�سوق
�لدليل �لأكثر قابلية للعتماد عليه في قيا�س عن طريق تقنية �لرتباط �لإح�سائي �أو بو�سائل
�لقيمة �لعادلة ،باعتبارها قابلة للر�سد ب�سورة �أخرى�( .لم�ساعفات ،تحليل �لنحد�ر)
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وفي �لم�ستوى �لثالث ،ت�ستخدم �لمدخلت غير
�لقابلة للر�سد في حدود �لحالت �لتي تكون
فيها �لمدخلت �لملئمة �لقابلة للر�سد غير
متاحة� ،لأمر �لذي ُي َم ِّكنُ من قيا�س �لقيمة
�لعادلة للأ�سل �أو �للتز�م �لذي لي�س عليه
ن�ساط �سوقي� ،أو عليه ن�ساط �سوقي قليل ل ُي َم ِّكنُ
من �لح�سول على معلومات �سعرية ُيع َت ُد بها.
وتحدد �لوحدة �لمدخلت غير �لقابلة للر�سد
با�ستخد�م �أح�سن �لمعلومات �لمتاحة حول
�لظروف �ل�سائدة .وتت�سمن هذه �لمدخلت:
• �لبيانات �لخا�سة بالوحدة� ،لتي قد يتم

ألكل رقم  :2مسار التدرج من مستوى إلى أقل منه في قياس القيمة العادلة
َعى

هم يوجذ أسعار يذرجت ألصم
أو انتزاو يًاثم ؟
(يذخالث انًستوى األول )

استخذاو يذخالث انًستوى :1
انًستوى  1ين انقياس

ال

هم َىخذ يذخالخ لاتهح نهشصذ تخالف
األصعاس انًذسخح ألصم أو انرزاو يًاثم؟
َعى
اصرخذاو نهًذخالخ انماتهح نهشصذ انرٍ
ال ذُرًٍ نهًضرىي .1
انًستوى  2ين انقياس

تعديلها بالأخذ في �لعتبار جميع �لمعلومات
�لمتاحة ب�سورة معقولة ب�ساأن �فتر��سات
�لم�ساركين في �ل�سوق]IFRS 13:87-89[ .
• بيانات تاريخية عن �ل�سوق (�لتقلبات
�لتاريخية للأ�سعار).
ويو�سح �ل�سكل رقم  2م�سار �لتدرج من �لم�ستوى
�لأعلى �إلى �لم�ستوى �لذي يليه في قيا�س �لقيمة
�لعادلة.
� .5أ�ساليب�لتقييم و�لمدخلت

مدخل �ل�سوق :Market approach
��ستخد�م �لأ�سعار و�لمعلومات �لأخرى �لملئمة
من معاملت �ل�سوق �لمتعلقة باأ�سول �أو
�لتز�مات مماثلة �أو م�سابهة.
مدخل �لدخل  :Income approachتحويل
مبالغ م�ستقبلية (كالتدفق �لنقدي �أو �لدخل)
�إلى مبلغ حالي (عن طريق �لخ�سم).
مدخل �لتكلفة � :Cost approachلمبلغ
�للزم حا ًل ل�ستبد�ل �لطاقة �لخدمية للأ�سل

ال
اصرخذاو نهًذخالخ غُش انماتهح نهشصذ .
انًستوى  3ين انقياس

كافية .وفي بع�س �لحالت ي�ستخدم �أكثر من
�أ�سلوب و�حد ،كاأن ي�ستخدم مدخل �ل�سوق ومدخل
�لدخل في �آن مع ًا لتقييم من�ساأة �أو وحدة مولدة
للنقدية .وبقطع �لنظر عن �أ�ساليب �لتقييم
�لم�ستخدمة ،يتعين على �لوحدة �أن تتو�سع في
��ستخد�م �لمدخلت �لقابلة للر�سد وتقلل من
��ستخد�م �لمدخلت غير �لقابلة للر�سد .ويقدم
�ل�سكل رقم  3مقاربة تجمع بين م�ستويات �لقيا�س
�لمختلفة ومد�خل �لتقييم.

Service capacity of the asset

 Valuation techniques and inputsو�لذي جرت �لعادة على ت�سميته بتكلفة �لإحلل � -6ل�ستخد�م �لأعلى و�لأف�سل
قدم �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية � IFRSلجارية و�لتي تختلف عن �لتكلفة �لمتكبدة.
Highest and best use
 13ثلثة �أ�ساليب مختلفة للتقييم يمكن وعلى �لإد�رة �أن ت�ستخدم �أ�ساليب �لتقييم يفتر�س قيا�س �لقيمة �لعادلة �أن �لم�ستري باعتباره
�لملئمة للظروف و�لتي تتوفر ب�ساأنها بيانات م�سارك ًا في �ل�سوق �سوف يكون ��ستخد�مه للأ�سل
��ستخد�مهالقيا�س�لقيمة�لعادلةوهي:

إدارة الوقت

تُعد �إد�رة �لوقت �إحدى �أ�سعب �لمهام ،ل�سيما بالن�سبة للمدر�ء .لكن �لكلم د�ئماً �أ�سهل من �لفعل ،لذ� ،فيما يلي خطو�ت عمليّة يحتذيها
�لمدر�ء لتنظيم وقتهم:
• تنظيم البريد االإلكتروني
• تحديد وقت الإنجاز ك ّل مه ّمة
• تحديد اأوقات االجتماع م�ضبقاً
• اعادة ترتيب االأولو ّيات في العمل ب�ضكلٍ ف ّعال طول اليوم
• تخ�ضي�س وقت للريا�ضة
• التركيز خالل االجتماعات على العمل
• ا�ضتخدام االأدوات االإنتاج ّية
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“�لأعلى و�لأف�سل”� ،أي على نحو ُي َع ِّظم قيمة �لأ�سل .ولأن �ل�ستخد�م �لأعلى و�لأف�سل للأ�سل
ينبغي �أن يتحدد بناء على توقعات م�ساركي �ل�سوق،
�لأ�سل �أو مجموعة �لأ�سول و�للتز�مات.
على �لوحدة �أن تاأخذ في �لعتبار �ل�ستخد�مات
وينح�سر مفهوم � Highest and best useلبديلةللأ�سلفيتحليلهاللقيمة�لعادلة.
في �لأ�سول غير �لمالية .وياأخذ في �لعتبار
�ل�ستخد�م:
على �سبيل �لمثال ،لنفتر�س �أن وحدة �قتنت
2
�لممكن من �لناحية �لمادية� :لخ�سائ�س �أر�س ًا في �إطار تجميع �لمن�ساآت و�أن �لأر�س
�لمادية للأ�سل ياأخذها �لم�ساركون في �ل�سوق معدة حالي ًا لل�ستخد�م �ل�سناعي كموقع
في �لعتبار عند ت�سعير �لأ�سل( .على �سبيل لم�سنع .يعتبر �ل�ستخد�م �لحالي للأر�س هو
�لمثال موقع وم�ساحة �لعقار).
�ل�ستخد�م �لأعلى و�لأف�سل ما لم ي�سر �ل�سوق
�لم�سموح به قانون ًا :يوؤخذ في �لعتبار عند ت�سعير �أو عو�مل �أخرى �إلى ��ستخد�م �آخر .ولنفتر�س
�لأ�سل �أي قيود قانونية على �ل�ستخد�م( ،على �أن �لمو�قع تم تطويرها لل�ستخد�م �ل�سكني
�سبيل �لمثال ت�سريعات �لبناء �لمتعلقة بالعقار) .كمو�قع للأبنية �ل�سكنية �ل�ساهقة .هذ� �لتطور
�لمجزي مالي ًا :ينبغي �أن يكون ��ستخد�م �لأ�سل �لم�سحوب بت�سريعات معمارية وتغير�ت �أخرى
�لممكن مادي ًا و�لم�سروع قانوني ًا ي�سمح بتوليد ت�سهله� ،سيجعل �لموؤ�س�سة تحدد �أن �لأر�س
�سافي دخل كاف �أو تدفقات نقدية كافية.
�لمقتناة كموقع لم�سنع يمكن �لتوجه بها كموقع
لل�ستخد�م �ل�سكني (�أبنية �ساهقة لل�سقق
ويفتر�س �لمعيار � IFRS 13أن ��ستخد�م �لمن�ساأة �ل�سكنية) لأن م�ساركي �ل�سوق �سياأخذون في
�لجاري للأ�سل هو �لأعلى و�لأف�سل ما لم يظهر �لعتبار �لتطور �لمحتمل للموقع لل�ستخد�م
�ل�سوق �أو عو�مل �أخرى �أن ��ستخد�م ًا مختلف ًا للأ�سل �ل�سكني عند ت�سعير �لأر�س.
بو��سطة م�ساركي �ل�سوق �سيوؤدي �إلى تعظيم قيمة يحدد �ل�ستخد�م �لأعلى و�لأف�سل للأر�س

بالنظر لهذين �لأمرين ب�سفة مجتمعة:
• قيمة �لأر�س كما هي معدة �لآن لل�ستخد�م
�ل�سناعي (مع �لعلم �أنها �ست�ستخدم �لأر�س
بال�ستر�ك مع �أ�سول �أخرى كالبناء و�لتجهيز).
• قيمة �لأر�س كموقع فر�غ لل�ستخد�م
�ل�سكني ،بالأخذ في �لعتبار تكلفة هدم
�لم�سنع و�لتكاليف �لأخرى �ل�سرورية
لتحويل �لأر�س �إلى موقع فارغ( .بما ي�سمل
عدم �لتاأكد ب�ساأن قدرة �لمن�ساأة على تحويل
�لأر�س لل�ستخد�م �لبديل)
وينبغي �أن يحدد �ل�ستخد�م �لأعلى و�لأح�سن
للأر�س على �أ�سا�س �لأعلى من هاتين �لقيمتين.
لعل في �لمخططات من (�أ) �إلى (هـ) ما
يلخ�س م�سار قيا�س �لقيمة �لعادلة و�لإف�ساح
عنها ،و�لذي يبد�أ بتحديد �ل�سيء مو�سوع
�لتقييم (مخطط �أ) ،ثم تحديد �ل�سوق �لرئي�س
�أو �ل�سوق �لأ�سلح (مخطط ب) ،ثم تحديد
�فتر��سات �لم�ساركين في �ل�سوق (مخطط
ج) ،وينتهي بالتو�سل �إلى تحديد �لقيمة �لعادلة
وتحديد �لإف�ساح �لمنا�سب (مخطط د).

ألكل رقم  :3مقاربة بين مستويات القياس ومداخل التقييم
يذخم انسوق
انسعر انسوقي يتاح

يذخم يذخم انذخم
(يثم انتذفقاث اننقذيت انًخصويت)

َُثغٍ اصرخذاو انضعش نألصم
انًًاثم أو االنرزاو
ال زاخح إلخشاء ذعذَم عهً
انضعش

انًضرىي 2

 أصعاس ذسراج ذعذَم
 يذخالخ لاتهح نهشصذ

انًضرىي 3
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انًضرىي 1

 تذفقاث نقذيت قابهت نهتحذيذ يباشرة

 أصعاس ذسراج نهرعذَم
 يذخالخ غُش لاتهح نهشصذ

 يذخالخ لاتهح نهشصذ وَادساً يا
ذكىٌ يذخالخ هزا انًذخم لاتهح
نهشصذ
 يذخالخ غُش لاتهح نهشصذ

يذخم انتكهفت
(يثم تكهفت اإلحالل)
 غُش يُرح نهذخم
 ال صعش صىلٍ يًاثم
 أصعاس ذسراج ذعذَم

 يذخالخ لاتهح نهشصذ وَادساً يا
ذكىٌ يذخالخ هزا انًذخم لاتهح
نهشصذ

 يذخالخ غُش لاتهح نهشصذ

�أو �سم �لعمال كما هي �لرتجمة �لأكرث رو�ج ًا لإ�سطلح Business combination

مسار قياس القيمة العادلة واإلفصاح عنسا

الألكل رقم  :4مخطط أ :موضوع التقييم (أصل أو التزام ووحدة الحساب)
تحذيذ يوضوع انتقييى
األصم

االنرزاو
أو

ذؤخز فٍ االعرثاس انضًاخ
انًسذدج نألصم ،يثم:





ذؤخز فٍ االعرثاس انضًاخ
انًسذدج نالنرزاو ،يثم:
 خطش عذو األداء.
 انًىلف االئرًاٍَ نهًُشأج.
 انمُىد عهً انُمم.
 أخشي.

زانح األصم.
يىلع األصم.
انمُىد عهً انثُع.
أخشي.

ذسذَذ وزذج انسضاب

ذسذَذ انضىق انشئُش أو
األصهر
(اَظش انًخطػ ب)
(

أثر القرارات المالية على القيمة السوقية للسهم

توؤثر �لقر�ر�ت �لمالية في :
• طبيعة عمل ال�ضركة
• حجم ال�ضركة
• الربح المتوقع
• نوع الموجودات الم�ضتعملة
• ن�ضبة الرافعة المالية
• درجة المخاطر
• موقف ال�ضيولة
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مقاالت

الألكل رقم  :5مخطط ب :السوق الرئيس أو السوق األصمح
ذسذَذ انضىق انشئُش أو انضىق
األصهر

هم َىخذ نألصم أو االنرزاو ؟
َعى

ال

َرى االصرُاد إنً خًُع
انًعهىياخ انًرازح نهىصىل إنً
صىق افرشاظٍ
هم َىخذ صىق َعرثش
األعظى فٍ زدًه
وفٍ يضرىي انُشاغ
فُه ؟

َعى

انضىق انشئُش

ذسذَذ افرشاظاخ
انًشاسكٍُ فٍ انضىق.
(انًخطػ ج)

ال

هم َىخذ صىق نألصم أو
االنرزاو َؤدٌ إنً ذعظُى
انًثانغ انًضرهًح أو
ذخفُط اليثانغ انًذفىعح.

َعى

انضىق األصهر

خطوات لتحقيق التقدم في حياتك المهنية
ابحث عن شخص مخلص لينصحك

�إنه �ل�سخ�س �لم�ستعد لبذل �لجهد لروؤية �لأمور من منظورك وتاأييدك وتوجيهك في �لطريق �ل�سحيح� .بحث عن �سخ�س ذو خبرة في مجال
عملك .مثل �ل�ستاذ �لجامعي �أو رجل �أعمال من �أ�سدقاء �لعائلة �أو �أي �سخ�س �آخر �أهل للثقة يتمتع بالنز�هة و�لحكمة.
اإلدارة الرشيدة للوقت

�إن �لإد�رة �لر�سيدة للوقت تتلخ�س في تحديد �أهد�ف معينة وتحقيق تلك �لأهد�ف� .سع خططا عامة وخططا للتفا�سيل .قم بتحديد مو�عيد
نهائية للنتهاء من م�سروعاتك ثم قم بتق�سيم هذه �لم�سروعات �إلى �أق�سام ،لكل ق�سم منها موعده �لنهائي.
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قم بإدارة مديرك

�إن للمدر�ء حياتهم وهمومهم �لخا�سة بهم� .لموظف �لذكي هو من ي�ستطيع �أن يحبب مديره فيه و�أن يقوم باإجر�ء حو�ر عملي بناء معه لتحقيق
�أهد�ف �لطرفين .حاول �أبلغ �أهد�فك وطموحك و�أفكارك وم�ساغلك لمديرك ب�سفة دورية بدل من �لتمني �أن يقوم بو�سع �لخطط �لتي
تنا�سبك� .إن �لتو��سل بينك وبين �لمدير عامل هام في هذه �لعلقة ،وكذلك �ل�سفافية �لتي ت�ساعد مديرك على �أن يرى ويقدر عملك وجهودك.
20

الشكل رقم  :6مخطط ج :افتراضات مشارك السوق

الألكل رقم  :6مخطط ج :افتراضات مألارك السوق

تحديد افتراضات مشارك السوق
افتراضي

قابل للرصد
معاملة في السوق الرئيس
أو السوق األصلح.

أو

معاملة في سوق افتراضي

مشاركون في السوق
(محددون) المستوى  1و 2

مشاركون في السوق
(غير محددين) (المستوى )3

التحقق من أن مشاركي السوق

افتراض أن مشاركي السوق











مستقلون.
على دراية.
قادرون.
مستعدون.

مستقلون.
على دراية.
قادرون.
مستعدون.

التوصل إلى
القيمة العادلة

قم بتوزيع المسئوليات

توزيع �لم�سئوليات لي�س �لتهرب منها و�إنما توفير �لوقت لنف�سك لأن تفعل ما تجيده وتحقيق �لكفاءة �لق�سوى� .أن �لتوزيع �لمثالي للم�سئوليات
يتيح للجميع �لعمل في مجاله و�أن يتعلمو� مهار�ت جديدة.
تحمل المسئولية

11

�إن تحمل م�سئولية عملك �لخطوة �لأولى نحو تحقيق �لنجاح .تخيل �أنك «تمتلك» مجال �لعمل �لمنوط �إليك و�ست�سعر بالفخر من نتائجه� .إن
هذ� �ل�سعور �سيزيد من قدر�تك �لإبد�عية لأنك يتكون د�ئم �لبحث عن تح�سين �لآد�ء .فكر في كل مهمة – ب�سرف �لنظر عن �أهميتها –
على �أنها م�سروع كبير و�أعمل على تاأديتها على �أكمل وجه ل�ستحق توقيعك.
بت�سرف :بيت دوت كوم
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مقاالت

الألكل رقم  :7مخطط د :قياس القيمة العادلة
انتوصم إني
قياس انقيًت انعادنت
االنرزاو

األصم
أو
ذسذَذ االصرخذاو األعهً
واألفعم:




انًًكٍ يادَاً.
انًًكٍ لاَىَُا ً
انًًكٍ يانُا ً.

خطش عذو
األداء

ذطثُك أصانُة انرمُُى
انرىصم إنً انمًُح انعادنح

ذسذَذ أوخه اإلفصاذ
انًُاصثح
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خطش ائرًاٌ
انىزذج

Alliance Partner

Running a small to midsize company today… not an easy task!
You need the right tools and software that fit your business.
SAP is the leading software company worldwide.
More than 77% of SAP clients are small and medium businesses, running on Simpler, Stronger & Faster basis.
ProCons, the leading SAP gold partner in the entire MENA region, out of 300 partners, ranked #7 worldwide, implements
SAP Business One with more than 200 satisfied clients in 18+ countries, customizes SAP software in every sector and
works with clients to build a personalized solution in all vertical industries.

المؤتمر العشرين

المؤتمر العلمي الدولي العشرين

جودة التقارير المالية في خدمة االقتصاد
فندق فينيسيا  -بيروت
األربعاء والخميس
 ٢5و  ٢6تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١5
عقدت نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان
بالتعاون مع �لتحاد �لدولي للمحا�سبين IFAC
موؤتمرها �لعلمي �لدولي �لع�سرين خلل يومي 25
و 26ت�سرين �لثاني /نوفمبر  2015في بيروت
تحت عنو�ن جودة �لتقارير �لمالية في خدمة
�لقت�ساد Quality Financial Reporting
 Serving the Economyبرعاية دولة رئي�س
مجل�س �لوزر�ء �ل�ستاذ تمام �سلم.

�لمذكورين و�لتحديات في تطبيقها.
بينما ناق�ست �لجل�سة �لثانية تطور تقرير �لمدقق
�لخارجي وفق ًا لل�سد�ر�ت �لجديدة و�لمعدلة
للمعايير �لدولية للتدقيق وتم خلله عر�س
معايير �لتدقيق �لدولية �لجديدة و�لمعدلة من
� ISA 700إلى  ISA 706و�ي�س ًا �لمعيار 570
� ISAل�ستمر�رية .وتم طرح خلفية و�أ�سباب
�لتغيير�ت في تقرير �لمدقق و�لتحديات �لتي
تفر�سها متطلبات هذه �لمعايير �لجديدة
و�لمعدلة على كل من �لمدقق و�إد�رة �لمن�ساأة.
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ت�سمنت جل�سات �لموؤتمر بحوث ًا علمية وعر�س ًا
لتجارب وممار�سات �لعديد من �لهيئات �لمهنية
و�لرقابية في لبنان و�لدول �لعربية و�لأجنبية �ما في �لجل�سة �لثالثة �لتقارير �لمالية و�لإطار
جرت مناق�ستها في جل�سة �فتتاحية وخم�س �لتنظيمي لقطاع �لتاأمين تناول �لم�ساركين
�لمتطلبات �لتنظيمية �لمحلية و�لمعيار ،IFRS4
جل�سات عمل.1
وتاأثير و�أهمية �ل�سفافية في �لإحت�ساب �لإكتو�ري
تمحورت �لجل�سة �لإفتتاحية حول جودة �لتقارير على �لتقارير �لمالية ل�سركات �لتاأمين.
�لمالية و�خفاقات �لتدقيق و�أهمية جودة
�لتقارير �لمالية على عملية قر�ر �لم�ستثمر وعر�ست �لجل�سة �لر�بعة �أهمية تطبيق معايير
وبالتالي على �ل�ستثمار�ت على �لقت�ساد ككل �لمحا�سبة �لدولية للقطاع �لعام على �لنمو
و�أهمية جودة �لتدقيق في تقديم تطمينات �لقت�سادي و�ل�سفافية في �لمحا�سبة �لعامة
للم�ساهمين وم�ستخدمي �لبيانات �لمالية  IPSASحيث تناول �لبحث عر�س ًا للمتطلبات
لناحية نوعية �لبيانات �لمالية وتاثير �خفاقات �ل�سا�سية لمعايير �لمحا�سبة �لدولية للقطاع
�لتدقيق على �لمعلومات �لمالية �لمقدمة.
�لعام  IPSASو�أهمية تطبيق هذه �لمعايير على
�لنمو �لإقت�سادي و�سفافية �لمحا�سبة �لعامة
وتناولت �لجل�سة �لأولى �لدو�ت �لمالية ،ومدى �لتاثير على توفير جودة �لتقارير �لمالية
�لعتر�ف و�لقيا�س و�لف�ساح وفق ًا للمعايير في �لقطاع �لحكومي.
�لدولية للتقارير �لمالية  7و 9من خلل عر�س
�لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية  IFRS 7و 9وفي �لجل�سة �لخام�سة و�لأخيرة ،عر�س
ومناق�سة �لتحديثات �لأخيرة على �لمعيارين �لمحا�سرين �أثر �لمعايير �لدولية للتقارير
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�ل�ستقبال

�لنقيب م�ستقب ًل �لقا�سي ًا �لنويري

�لمالية للموؤ�س�سات �ل�سغيرة و�لمتو�سطة في
كفاءة وجودة �لتقارير �لمالية وت�سمن عر�س ًا
للفروقات بين �لمغايير �لدولية للتقارير
�لمالية  IFRSوتلك �لمعتمدة في �لمن�سات
�ل�سغيرة و�لمتو�سطة  SMEsو�لعلقة بين
تطبيق هذه �لمعايير على تخفي�س تكلفة وعبء
جودة �لتقارير �لمالية و�لتاأثير على قر�ر�ت
�لم�ستثمرين وم�ستخدمي �لبيانات �لمالية
و�لتطمينات لناحية جودة �لتقارير �لمالية
ونوعية تقرير �لمدقق.

 www.lacpa.org.lbباستطاعتكم االطالع على المواد الكاملة للمؤتمر على الصفحة االلكتونية للنفابة

خلل حفل �لفتتاح

�مني عام �ملوؤمتر �سليم عبد�لباقي

ترحيب من ع�سو جمل�س �لنقابة نبيل �سجاع و�مني عام �لنقابة نادين عون

�أمري غندر يلقي كلمة �لحتاد �لدويل للمحا�سبني

فرقة غي مانوكيان خلل �لفتتاح
25

المؤتمر العشرين

برعاية رئي�س مجل�س �لوزر�ء تمام �سلم ممث ًل
بالمديرة �لعامة لوز�رة �لعدل �لقا�سية مي�سم
�لنويري� ،فتتحت نقابة خبر�ء �لمحا�سبة
�لمجازين في لبنان موؤتمرها �لدولي �لع�سرين
بعنو�ن «جودة �لتقارير �لمالية في خدمة
�لقت�سادي» في فندق فيني�سيا بالتعاون مع
�لتحاد �لدولي للمحا�سبين و�سط م�ساركة كثيفة
من �لمهتمين.
�إفتتح �لموؤتمر �أمين عام �لموؤتمر �لأ�ستاذ �سليم
عبد �لباقي �لذي قالُ “ :ي�س ّر ُفني �أن �أقف
�أمام هذ� �لح�سور �ل ُم َم َّيز من رجال �لدولة
و�لم�سوؤولين ،من �أبناء �لمهنة� ،لهيئات �لناظمة،
هيئات �لرقابة و�ل ُم�س ِّرعين� ،ل ُم�ستثمرين
ورجال �لأعمالُ ،م َر ِّحب ًا بكم في �لموؤتمر �ل ُد َولي
�لع�سرين لنقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين
في لبنان َج ْودَة �لتقارير �لمالية في خدمة
�لإقت�ساد.
يهدف هذ� �لموؤتمر �إلى ت�سليط �ل�سوء على
وج ْودَة �أعمال �لتدقيق
دور �لتقارير �لمالية َ
و�لتي توؤثر على �لقر�ر�ت �لإ�ستثمارية في قطاع
�لأعمال وبالتالي على ُنمو وت ََّطور �لقت�ساد.
مع ت َّطور �لأعمال و َت َن ُّوع �لأ�سو�ق و�لأدو�ت �لمالية
وعقود �لتجارة ّ ،
وتطور تكنولوجيا �لمعلومات
و�سرعة �إتخاذ
و�لإت�سالت ووكالت �لت�سنيف ُ
�لقر�ر �لإ�ستثماري ،ز�دت حاجة �ل ُم�ستثمرين
و�س ّناع �لقر�ر كم�ستخدمين للبيانات �لمالية
�لج ْودَة عن
�لى نوعية بيانات و�إي�ساحات عالية َ
ُمحا�سبة �لمن�ساآت �لتي تو ّلت هذه �ل�ستثمار�ت
و�إد�رتها ،و�لى َج ْودَة تقارير ُمدق ّقي �لح�سابات
حولها �لتي تلبي حاجة هوؤلء �ل ُم�ستخدمين
في �لح�سول على معلومات �سحيحة موثوقة
وجوهرية ُيعت َمد عليها في �إتخاذ �لقر�ر�ت
�لج ْودَة في تقارير
�لإقت�سادية ،و�أ�س َبحت َ
�ل ُمدَ ققّ تَزيد من ِثقة �ل ُم�ستثمِ ر وتُعزز ِم�سد�قية
�لبيانات �لمالية �ل�سادرة عن �لإد�رة.
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�إن تقرير ُمدققّ �لح�سابات هو �أحد �لعنا�سر
�لأ�سا�سية في ِنظام �ل َرقابة �سمن بيئة �لأعمال،
نتح ّمل م�سوؤولية َج ْودَة هذ�
ونحن �أبناء �لمهنة َ
�لتقرير ،لك ّنه لي�س �لوحيد �ل ُموؤ ِّثر على م�ستوى
26

�لنقيب عبود يلقي كلمة �لنقابة

مدير عام وز�رة �لعدل �لقا�سية مي�سم �لنويري تلقي كلمة ر�عي �ملوؤمتر

�لنوعية  ،فالمطلوب َ
ت�سا ُفر ُجهود كافة �لهيئات
و�س ّناع �لقر�ر وهيئات
من ُم َن ِظمي �لمهنة ُ
�لرقابة و�ل ُم�ستثمِ رين و�ل ُم َّ�س ِرعين ل ُمر�جعة
وتمتين �لقو�عد و�لأنظمة و�لمو�د �لقانونية ك ُّل
ِ�سمنَ م�سوؤولي ِته و�سلحي ِته ،و�إنَّ ُح�سنَ �لتن�سيق
و�لتكا ُمل بين هذه �لهيئات هو �لعامل �لذي
�لج ْودَة.
ُي�ساهم في تحقيق و َرفع َ

�لمحا�سبة و�لتدقيق؛
• �لأنظمة �لمحا�سبية و�ل�سريبية؛
• َح ْو َك َمة �ل�سركات وقانون �لتجارة؛
• �أنظمة �لمعلوماتية و�لبر�مج؛
• �أعر�ف و�أخلقيات ممار�سة ِم َهن �لأعمال،
ِومهنتي �لتدقيق و �ل ُمحا�سبة،

�لج ْودَة
َلدينا جميع ًا م�سلحة م�ستركة في تعزيز َ
تكامل مع في �لتقارير �لمالية ،ول يجب �أن ننتظر حدوث
�لج ْودَة في �إطارِها �ل ُم ِ
�إننا ننظر �لى َ
بيئة �لأعمال لجهة ِّ
كل من:
�أزمة مالية جديدة كما حدث �سابق ًا� ،لتي ما
• مناهج �لتعليم �لجامعي و�إعد�د �لجهاز زلنا نعاني تد�عيا ِتها ،لكي ُنناق�س و ُنق ِّيم �أهمية
�لب�سري �ل ُم َوؤهل؛
�لج ْودَة في خدمة �لإقت�ساد و�لمجتمع ،بل يجب
َ
ن�سقّ �لجهود ُك ٍّل في �إطار
نت�سرف و ُن ِ
• �لقو�نين و�لتعاميم ذ�ت �ل ِعلقة بمهنتي علينا �أن َّ

درع �لنقابة �ىل ر�عي �ملوؤمتر دولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء

و�لمجل�س وقد بقي من وليته ما يقارب �لخم�سة
�أ�سهر ،هناك �لكثير من �لعمل خلل �لثلث
�لول من �لعام  2016و�نني موؤمن �ن �لعمل
لم يبد�أ مع هذ� �لمجل�س ولن ينتهي مع �نتهاء
وليته باعتبار �أن عمل �لمجال�س و�لموؤ�س�سات
��ستمر�رية �سمن روؤية نقابة مهنية و��سحة ،وفي
هذ� �ل�سياق �علن �ليوم بانني �عمل في �سباق
مع �لزمن بمعاونة �مين �سر �لمجل�س ومحامي
�لنقابة و�حد �لزملء على �لنتهاء من در��سة
م�سروع حيوي للنقابة� ،سيتم رفعه �لى �لمجل�س
ليحيله بدوره ،بعد �لمو�فقة عليه� ،لى �لجمعية
�لعمومية وذلك في معر�س �قر�ر م�سروع مو�زنة
�لنقابة للعام .2016
�ن هذ� �لملف �سوف يحقق حلم ًا و�م ًل طالما
�نتظرناه� ،أل وهو� ،سر�ء قطعة �ر�س م�ستقلة
للنقابة ،من �أجل بناء بيت �لمحا�سب �لمجاز
عليها ،بيت �سيكون �ن�ساهلل �سرح نقابي مميز
يليق بنقابتنا و�ع�سائها ووطننا �لحبيب لبنان.

درع �لنقابة �ىل �لحتاد �لدويل للمحا�سبني

م�سوؤولي ِته.
يومي �لأربعاء
�إنَّ موؤ َت َم َرنا �لذي َينع ِقد على مد�ر ِّ
و�لخمي�س  25و ُ 11/2015/ 26ي�سارك فيه ما
يقارب (ُ )600م�سارِك من لبنان و�لعالم �لعربي
محا�سر ً� من
حا�سر فيه ()30
ِ
و�لدُولي ،و ُي ِ
نقاب ِتنا وهيئات مهنية محلية وعربية ودولية،
وي�ست�سيف لأول مرة عدد من طلب �لجامعات
�لمتفوقين من كل ّيات �إد�رة �لأعمال وذلك
�ن�سجام ًا مع م�سوؤوليتنا �لجتماعية وتكام ًل ما
بين �لمنهجية �لأكاديمية للجامعات ومز�ولة
�لمهنة ،ويت�سمنّ �إ�ساف ًة �لى حفل �لفتتاح
و�لمعر�س �ل ُمو�كب على (َ )5خم�س جل�سات يليها
�لتو�سيات و�ختتام �لموؤتمر.

نعمل لأن َي�سدُر عن هذ� �لموؤتمر �أفكار
وتو�سيات عملية تُ�ساهم في تعزيز مفاهيم
وج ْودَة تقارير �لمدققَ
َج ْودَة �لبيانات �لماليةَ ،
�لج ْودَة وبيئة �لأعمال
حو َلها ومدى ُمل َء َمة َ
ِ�سمن �لقو�عد و�لمفاهيم �لمهنية.
ختام ًا ُي�سعدُني �أن �أ�سكر ح�سوركم وجهودكم
لنرتقي بمز�ولة �لمهنة �لى �أعلى �لم�ستويات
�سائ ًل �هلل �لتوفيق و ُمتمن ّي ًا لموؤ َت َم ِرنا هذ��لنجاح.
ثم �لقى نقيب خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين
في لبنان �لأ�ستاذ �إيلي عبود كلمة ،قال فيها:
«وتت�ساءلون ماذ� بعد؟ ماذ� في جعبة �لنقيب

�سيد�تي �سادتي
بالرغم من �لظروف �ل�سعبة و�لم�ستجد�ت
�لمنية في لبنان و�لعالم ،و�لتي هزت �سمير
�لب�سرية جمعاء� ،أبينا �ل �أن يكون عبق دماء
�سهد�ئنا �لبرياء� ،أهلنا و�خوتنا في �ساحية
بيروت �لجنوبية ،د�فع ًا وم�سدر ��سر�ر على
�ل�ستمر�ر يتنظيم موؤتمرنا �لذي ي�سكل من�سة
ر�قية للتفاعل و�للقاء �لمهني �لعلمي وبار�دة
وطنية جامعة� ،ر�دة �ل�ستمر�ر و�لتطور و�لتجدد
و�لنفتاح وتقبل �لر�أي �لآخر ،تلك �لإر�دة
�لتي �سوف تنت�سر ل محال على ديماغوجيات
�لتع�سب و�لتطرف.
دولة �لرئي�س،
�ن �ختيارنا لعنو�ن موؤتمرنا �لذي تمتد �عماله
لفترة يومين “جودة �لتقارير �لمالية في خدمة
�لقت�ساد” ينبع من �أهمية جودة �لتقارير
و�لبيانات �لمالية و�لتي تعتبر �ل�سا�س في �تخاذ
�لقر�ر�ت من قبل م�ستخدمي هذه �لبيانات،
�أكانو� م�ساهمين �أو م�ستثمرين وممولين وهيئات
رقابية وعامة �لجمهور .لقد كنا في لبنان وما
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زلنا من �لرو�د في �لمنطقة و�لعالم بتطبيق
�لمعايير �لدولية للتقارير �لمالية IFRS
�لمعتمدة في �عد�د �لبيانات �لمالية للمن�ساآت
�لخا�سة و�لتي هي من م�سوؤولية �د�رتها
و�لمدققة من قبل مدقق خارجي م�ستقل (�أي
مفو�سي �لمر�قبة �و خبير �لمحا�سبة �لمجاز)،
بما يعطي �سدقية لهذه �لبيانات لناحية خلوها
من �لخطاء �لجوهرية �ل�سكل حماية لم�سالح
�لم�ساهمين و�لم�ستثمرين لي�ساهم بالتالي في
��ستقر�ر �ل�سو�ق �لمالية وجذب �ل�ستثمار�ت
وتحفيز �لنمو .وفي هذ� �لطار ،ل يمكننا �ل
�ن نوؤكد على �همية �لطار �لرقابي �لفعال
في لبنان ،و�لتكامل في �لتدقيق و�لرقابة على
�ل�سركات �أو �لمن�ساآت ذي �لم�سلحة �لعامة ،بين
مدقق �لح�سابات من جهة و�لهيئات �لرقابية
من جهة �أخرى كلجنة �لرقابة على �لم�سارف
ولجنة �لرقابة على هيئات �ل�سمان وهيئة
�ل�سو�ق �لمالية ودو�ئر �لتدقيق �ل�سريبي.
وعندما نتكلم عن جودة �لتقارير و�لبيانات
�لمالية للقطاع �لعام ،ل يمكننا �ل �ن نوؤكد
على �همية تطبيق “ معايير �لمحا�سبة �لدولية
للقطاع �لعام” في �عد�د �لبيانات �لمالية
�لمجمعة و�لمو�زنات �لحكومية ،بناء على مبد�أ
�ل�ستحقاق ،بما يعزز مبد�أ �ل�سفافية في �د�رة
و�نفاق �لمال �لعام وتعزيز مبد�أ �لمحا�سبة
و�لم�ساءلة ،وبالتالي ،تعزيز م�ساركة �لر�أي
�لعام وثقته بالمالية �لعامة ��سافة �لى ذلك
فان �عتماد �لبلغ �لحكومي على ��سا�س مبد�أ
�ل�ستحقاق من خلل بيانات مالية �سفافة يوؤمن
للم�ستثمرين �ل�سورة �لو��سحة حول قدرة �لدولة
على تحقيق �هد�فها و�ليفاء بالتز�ماتها.
وفي �سياق �لمحا�سبة و�لم�ساءلة “نحنا بدنا
نحا�سب ونحنا �للي لزم نحا�سب لنو نحنا خبر�ء
�لمحا�سبة” .لكن محا�سبتنا وم�ساءلتنا تاأتي
�سمن عملية علمية ومو�سوعية وهي هادفة وبناءه.
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�إنه لمن �لطبيعي �أن تخ�سع �لمن�ساآت �أو
�ل�سركات �لخا�سة ،وهي ع�سب �لقت�ساد
�لوطني و�لم�سدر �ل�سا�سي في تمويل �لمالية
�لعامة لعمال �لتدقيق من مدقق خارجي
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م�ستقل ولعمال �لرقابة من �لدو�ئر �ل�سريبية �لموؤ�س�سات ر�أفة بالبلد و�لعباد قبل �أن ينحرو�
وغيرها من �لهيئات �لرقابية ،لكنه من غير �لجمهورية بعد �أن �أفرغو� رئا�ستها!!!
�لمقبول �ن تبقى ح�سابات �لدولة �للبنانية غير
خا�سعة لعمال �لتدقيق و�لرقابة من قبل هيئة و�سمن �آلية عمل �لمجل�س �لعلى �لمقترح
رقابية عليا م�ستقلة عن �ل�سلطة �لتنفيذية؟؟؟ و�إن�ساءه يقت�سي �ختيار �لمر�قبين و�لمر�جعين
ونحن ل نتكلم هنا فقط عن �لبيانات �لمالية من قبل هذ� �لمجل�س مبا�سرة بنا ًء على معايير
�لعائدة �لى �لقطاع �لعام و�لو�جب �عد�دها على علمية و��سحة من خارج �لقيد �لطائفي و�لتدخل
��س�س علمية و��سحة بناء على معايير � IPSASل�سيا�سي ،ليكون ولوؤهم للبنان وم�سلحة �سعبه
بغية �ظهار تلك �لبيانات �ل�سورة �لعادلة لد�ء فقط.
�لدولة ومركزها �لمالي ،بل �أن كلمنا يتعدى لن �طيل �لكلم وفي �لختام �كرر با�سمي وبا�سم
ذلك لي�سل �لى و�سع �سو�بط و�جر�ء�ت رقابية زملئي �ع�ساء مجل�س �لنقابة ،تقديم جزيل
م�سبقة ولحقة على �لمناق�سات وكافة نفقات �ل�سكر لدولة رئي�س مجل�س �لوزر�ء �ل�ستاذ تمام
�لدولة ،للحد من �لف�ساد ور�ئحة �ل�سفقات �سلم لرعايته �لكريمة لهذ� �لموؤتمر ،وكذلك
�لم�سبوهة �لتي تفوح من بع�س �لوز�ر�ت للبنك �لدولي و�لتحاد �لدولي للمحا�سبين
و�لد�ر�ت �لعامة و��ستغلل ��سحاب بع�س  IFACلدعمهم �لد�ئم لنقابتنا ،و�ل�سكر كل
�لنفوذ و�ل�سلطة لمو�قعهم و�سلطتهم وهدر �ل�سكر لتحاد �لمحا�سبين و�لمر�جعين �لعرب
�لمال �لعام و�لنفاق غير �لمجدي.
و�سركائنا من �لهيئات �لمهنية �لدولية و�أخ�س
بالذكر �أمين عام مجل�س مر�قبة �لم�سلحة
فمن هنا ،ومن خلل موؤتمرنا �لدولي �لع�سرين �لعامة �ل�سيد غونز�لو ر�مو�س وروؤ�ساء كافة
ن�سلط �لأ�سو�ء على �ل�سرورة �لملحة لن�ساء �طار �لهيئات �لرقابية في لبنان و�لزملء �ل�سقاء من
ت�سريعي عام� ،ي م�سروع قانون لن�ساء �لمجل�س �لبلد �لعربية �ل�سقيقة ،و�لمعلنين و�لعار�سين
�لعلى للمحا�سبة و�لم�سائلة ليكون هو �ل�سلطة �لذين �ساهمو� في �نجاح هذ� �لموؤتمر.
�لرقابية �لمالية �لعليا في لبنان للقيام باعمال
�لتدقيق و�لرقابة على كافة �أعمال �لوز�ر�ت و�إن �ساء �هلل ،لن يكون هذ� �للقاء �لخير بيننا
و�لد�ر�ت �لعامة على �نو�عها ،و�لتاأكد من موؤكدين �ن وحدتنا هي هويتنا ،وهو بيننا وهو
�متثالها بمتطلبات �لقو�نين �لمرعية �لجر�ء ،ممار�سة م�سوؤولياتنا �لمهنية و�لوطنية.
حيث يتكون هذ� �لمجل�س من رئي�س �لجمهورية
رئي�س ًا وع�سوية كل من رئي�س مجل�س �لق�ساء وختام �لكلمات في حفل �لفتتاح كان مع ممثلة
�لعلى ونقيب �لمحامين في بيروت ونقيب ر�عي �لموؤتمر رئي�س مجل�س �لوزر�ء تمام
خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان وممثل عن �سلم �لقا�سية مي�سم �لنويري ،وقالت“ :هذا
مجل�س �لنو�ب وممثل عن �لهيئات �لقت�سادية� .لن�ساط �لمنعقد �ليوم في بيروت� ،إن دل على
�أولي�س رئي�س �لجمهورية هو رئي�س �لبلد وحامي �سيء فهو يدل على �لح�س �لد�ئم لتفعيل دور
�لد�ستور و�لموؤ�س�سات!!! �أولي�س من �لطبيعي خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين وم�سوؤوليتهم في
�أن يكون رئي�س �لبلد هو نف�سه رئي�س �لمجل�س نز�هة موؤ�س�ساتنا �لقت�سادية من خلل جودة
�لأعلى �لمقترح لتكون رئا�سة هذ� �لمجل�س �لد�رة �لتقارير �لمالية �لتي يعدونها بحيث تعك�س هذه
�لمعطاة لفخامته من �أجل حماية �لد�ستور ورعاته �لتقارير �سفافية �أو�ساعها �لمالية وما يت�سل
بتلك �لأو�ساع من �إجر�ء�ت تفر�سها م�سلحة
ومر�قبة عمل �لموؤ�س�سات؟؟؟
�لموؤ�س�سة وم�سلحة �لمتعاملين معه».
وليكف من يتباكى على �سلحيات �لرئي�س من
هنا ومن يتذ�كى من هناك فل يقدم �ل �لكلم لم يكن �لأقت�ساد �للبناني يوما �ل متميز ً� بقدرته
�لمع�سولحولدوررئي�س�لبلد...فليحترمو��لمهل على �لندفاع و�لمبادرة و�لتكيف مع �لمتغير�ت
و�لجال �لد�ستورية ولينتخبو� رئي�س ًا ويطلقو� عملية ف�س ًل عن متطلبات �لهز�ت في �ل�سو�ق �لقليمية

و�لدولية حيث �أتاحت له هذه �لخ�سائ�س �أن
ي�ستفيد موقع لبنان �لجغر�في و�ل�سيا�سي لإن�ساء
مو�س�سات خا�سة �أدركت كيفية �إ�ستقطاب
�لر�ساميل �لباحثة عن مقر �آمن تطمئن له كما
تطمئن �لى خدمة �د�رة حكيمة ل ينق�سها و�سوح
�لروؤية �أو ثقافة �ل�سفافية .كل هذه �لعو�مل �سمحت
للبنان بالنمو و�لأزدهار خلل عقدي �لخم�سينات
و�ل�ستينات من �لعقد �لما�سي و��ستمر ذلك خلل
�لأحد�ث �لأليمة �لتي �إندلعت في �لعام 1975
حيث تحققت في تلك �لفترة ثورة �قت�سادية
كبيرة مع ت�سجيل معدل نمو مرتفع مقارنة مع
غيرنا من �لمناطق �لعربية �لأخرى حتى بات
لبنان يعرف ببو�بة �ل�سرق لقت�ساديات دول
�لمنطقة �لعربية ونافذة هذ� �ل�سرق على �لغرب
�ل�سناعيو�لتكنولوجي.
�أما �ليوم فكم �أحوجنا في لبنان لنه�سة جديدة
تعيد �إلى لبنان دوره �لأقت�سادي و�لمالي لو�سع
�لبلد مجدد ً� في موقعه �ل�سليم في �لخارطة
�لدولية� .إن �لمنطلق لتحديد م�ستقبل بلدنا يبقى
رهن وعينا على �لأجابة على �لأ�سئلة �ل�سعبة
�لتي تتناول �لم�سير و�لم�سار وهي �لأ�سئلة
�لتي تكاد �أن تكون عامة في �أفق كل منطقتنا
�لعربية و�ل�سرق �أو�سطية �لتي بلغها �ليوم غبار
�لدمار ودخان �لحر�ك ،ومع �لأمل بالعمل معا
على تخطي معوقات �سير �لعمل �لحكومي ومن
منطلق فهم حاجات ومتتطلبات �لبلد بقطاعيه
�لعام و�لخا�س وفي ظل تردي �لأو�ساع �لعامة
�لمحلية �لر�هنة و�لأرتد�د�ت �ل�سلبية لأزمة
�لمنطقة علينا كل �لحر�س �أن ي�سهد لبنان من
�لناحية �لت�سريعية �إ�سد�ر �أهم �لقو�نين موؤخر ً�
ول �سيما في �لمجال �لمالي و�لتي كان من �ساأن
�قر�ر هذه �لقو�نين تثبيت موقع لبنان �سمن
�لمنظومة �لمالية �لدولية وتجنيبه مخاطر
عديدة كانت �ستنعك�س مبا�سرة ب�سورة �سلبية
على قطاعاتنا �لأقت�سادية عامة و�لمالية خا�سة
وو�سع مو�طنيه في �أزمة خانقة.
�لحكومة وفي هذ� �لأطار تبذل جهد ً� للحفاظ
على �لأ�ستقر�ر �لمالي مع تاأمين �لخدمات
�لأجتماعية بالم�ستوى �لمتاح رغم �ل�سعوبات
�لتي تعتر�سها ول ز�لت ،خا�سة �إ�ستمر�ر �لأزمة

في �لمعر�س

�ل�سورية وتد�عياتها �ل�سلبية على �لبلد وهذ� على �لأمو�ل �لعامة ومعرفة ماهية مردودية هذ�
جميع �لأ�سعدة� :لأمن� ،لبيئة� ،لبنى �لتحتية� ،لأنفاق وتوجهاته.
مو�رد �لدولة.
ل بد من �لتنويه بعمل نقابة �لمحا�سبة
ومع ذلك ،وبالرغم من م�ستويات �لنمو �لمتدنية �لمجازين في لبنان ومبادرتها �لد�ئمة و�سعيها
�لتي �سهدها لبنان و�لمنطقة ككل في �ل�سنو�ت �لدوؤوب لتفعيل عمل �لخبير �لمحا�سب وت�سويبه
�لأخيرة فقد حافظ لبنان على ت�سنيفه بحيث ت�سكل �لتقارير �لمحا�سبية �أ�س�سا �سليمة
�لئتماني ليبقى في درجة �لت�سنيف عينها �إنما لت�سحيح �أو�ساع �لموؤ�س�سات �لقت�سادية بما
مع تبدل �لنظرة �ليه من نظرة م�ستقرة �إلى يدعم �إ�ستقر�رها ونموها ويتيح لها �أعتماد
�لجيدة لما لهذه �لحوكمة من �ثر �يجابي على
نظرة �سلبية.
نتائج �لأ�ستثمار وتالي ًا على م�ستويات �لنمو
�أما بالن�سبة للمال �لعام ،فمما ل �سك فيه �أن وزيادة فر�س �لعمل وهذ� �أمر جوهري في
�أعمال �لتدقيق تهدف بالنتيجة �إلى تثبيت لبنان ،فعليه من �لطبيعي �أن تتعاون �لدولة
�سحة �لبيان في �لقطاع �لعام وجودتها وذلك في كل �لمجالت مع نقابتكم �لكريمة ول
�ن �أهميتها بنظر �لمو�طن ت�سكل موجب ًا �سيما بالنفتاح على كل �قتر�ح ياأتي في هذ�
قانونياً و�خلقياً تفر�س على �لم�سوؤوؤل �لمعني �لخ�سو�س وتن�سيق �إ�سد�ر �لت�سريعات �للزمة
و�سع �لك�سف في �لح�سابات �ل�سحيحة لتكون �لتي تقت�سيها �لحاجة ونتمنى لكم كل �لتوفيق
بت�سرف �ل�سعب لأخذ �لعلم بكيفية �سرف ول�سيوفكم �لأقامة �لطيبة في لبنان.
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خالل الجلسة الرابعة في المؤتمر:
النقيب عبود يدعو الى انشاء المجلس
األعلى للمحاسبة والمساءلة
�سمن فعاليات �لموؤتمر �لدولي �لع�سرين لنقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان تحت عنو�ن« :جودة �لتقارير �لمالية في خدمة �لقت�ساد» عقدت
�لجل�سة �لر�بعة تحت عنو�ن�« :أهمية تطبيق معايير �لمحا�سبة �لدولية للقطاع �لعام على �لنمو �لقت�سادي و�ل�سفافية في �لمحا�سبة �لعامة .”IPSAS
تر�أ�س �لجل�سة �سعادة �لنائب �بر�هيم كنعان
�لذي حا�سر فيها �أي�س ًا بالإ�سافة كل من مدير
عام وز�رة �لمالية �لأ�ستاذ �لآن بيفاني و �لدكتور
محمد غادر مدقق ح�سابات �ول في ديو�ن
�لمحا�سبة و�لأ�ستاذ محمد يحي عبد �لكريم
�أخ�سائي �لإد�رة �لمالية �لعليا � -لبنك �لدولي
منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا.
تحدث �لنائب كنعان عن �أهمية تطبيق معايير
�لمحا�سبة �لدولية في �لقطاع �لعام لما لها
من تاأثير �إيجابي على �لمالية �لعامة وبالتالي
تعزيز ً� لمبد�أ �لمحا�سبة و�لم�ساءلة.
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كما �سدد كنعان على �أهمية �إقر�ر �لمو�زنات
�لعامة في مو�عيدها �لد�ستورية وتقديم
ح�سابات �سفافة تعك�س �لو�سع �لمالي �ل�سحيح
للمالية �لعامة .حيث ل يجوز �أن ل يتم ��ستلم
ح�سابات �لدولة ب�سكل دوري و�سمن �لمهل
�لد�ستورية من �أجل در��ستها و�لمو�فقة عليها
من قبل لجنة �لمال و�لمو�زنة ومجل�س �لنو�ب.
�أما مدير عام وز�رة �لمالية فقد عر�س �لخطو�ت
�لتي تقوم بها �لوز�رة من �أجل �لإنتهاء من تكوين
ح�سابات �لدولة و�لتي �سارفت على �لنتهاء
منها وذلك بالعودة �إلى �لوثائق �لثبوتية وكافة
�لأدلة �لتي تثبت �لقيود �لمحا�سبية بالرغم
من �ل�سعوبات لعدم توفر بع�س �لمعلومات من
�لدو�ئر �لحكومية وبع�س �لوز�رت.
و�سرح عملي ًا �لخطو�ت �لتي تتخذها �لوز�رة
لتحديث �إعد�د �لبيانات �لمالية و�لتي تتما�سى
ب�سكل كبير مع متطلبات معايير �لمحا�سبة
30

�لدولية للقطاع �لعام IPSASوالتي يجب �لتدقيق على ح�سابات �لدولة منذ تاأ�سي�سه
�عد�دها على مبد�أ �لإ�ستحقاق ولي�س على لعتبار�ت خارجة على �ر�دته.
�لأ�سا�س �لنقدي و�لذي هو معتمد حالي ًا.
و�سرح كذلك �أهمية تطبيق معايير �لمحا�سبة خلل �لجل�سة ،كان للنقيب عبود مد�خلة �أكد
�لدولية للقطاع �لعام وما لها من �يجابيات على فيها على �أهمية ما تقوم به وز�رة �لمالية لجهة
�سفافية �لمالية �لعامة مع �لأخذ بعين �لإعتبار �إعادة تكوين �لح�سابات عن �ل�سنو�ت �ل�سابقة
�ل�سعوبات في تطبيقها من جهة تحديث و�أكد على تطبيق معايير معايير �لمحا�سبة
�لقو�نين �لمرعية �لإجر�ء بهذ� �لخ�سو�س �لدولية للقطاع �لعام و�لذي كانت �لنقابة قد
وتح�سير �لجهاز �لب�سري وبر�مج �لمعلوماتية قامت بتنظيم موؤتمر علمي متخ�س�س حول
�لتي ت�سهل عملية تطبيق هذه �لمعايير.
تطبيق معايير �لمحا�سبة �لدولية للقطاع �لعام
و�لتي �سدر عنها تو�سية من معالي وزير �لمالية
�سرح ممثل �لبنك �لدولي محمد يحي عبد حول ت�سكيل هيئة �أو لجنة متخ�س�سة ت�سم
�لكريم بع�س متطلبات معايير �لمحا�سبة ممثلين عن كل من وز�رة �لمالية ووز�رة �لعدل
�لدولية للقطاع �لعام لناحية ت�سجيل �لأ�سول ونقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان
�لمادية �لمملوكة من �لدولة وعملية لتحقيق ونقابة �لمحامين و�لبنك �لدولي ،بال�سافة �لى
�لإير�د�ت وت�سجيل �لم�ساريف بنا ًء على مبد�أ �خ�سائيين دوليين في هذ� �لمجال ،لو�س ِع خطة
تح�سير �لأر�سية
�لإ�ستحقاق حيث يتوجب تكوين موؤونات وت�سجيل �لعمل �لجر�ئية �لهادفة �لى
ِ
ذمم د�ئنة �سمن �لدورة �لمالية �لتي تتم فيها �لمنا�سبة لتطبيق معايي َر �لمحا�سبة �لدولية في
�لإير�د�ت و�لم�ساريف ولي�س عند تح�سيلها �أو �لقطاع �لعام ،و�لتي ت�سمل ،على �سبيل �لمثال
ل �لح�سر� ،إعد�د مقترحات م�ساريع �لقو�نين
دفعها كما هو معتمد حالي ًا في لبنان.
�للزمة ،وتحديد �لمو�رد و�لإلتز�مات �لمطلوبة
و�درج عبد �لكريم �أهمية هذه �لمعايير لتطبيق هذه �لمعايير للبدء بتطبيقها مع و�س ِع
و�لمر�حل �لنتقالية للدول لتطبيق معايير مهل زمنية لكافة �لجر�ء�ت و�لمقترحات
�لمحا�سبة �لدولية للقطاع �لعام  IPSASمن �لمدرجة �سمن خطة �لعمل هذه.
مبد�أ �لنقدي �إلى مبد�أ �لإ�ستحقاق.
و�سدد عبود في مد�خلته على �أهمية �لرقابة
�أما �لدكتور محمد غادر فقد �أكد على ما جاء في �لم�سبقة و�للحقة في �سياق مبد�أ �ل�سفافية
كلمة �لنقيب على �أن يتم �لتدقيق في ح�سابات في �إعد�د �لبيانات �لمالية في تدقيق ح�سابات
�لدولة من قبل هيئة رقابية م�ستقلة معتبر ً� باأن �لدولة من قبل هيئة عليا م�ستقلة عن طريق
ديو�ن �لمحا�سبة لم يتمكن من �لقيام باأعمال �ن�ساء �لمجل�س �لأعلى للمحا�سبة و�لم�ساءلة

بموجب م�سروع قانون يكون 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 .وياأتي
هذ� في �إطار مبد�أ �لإد�رة �لر�سيدة� ،سمن
مبد�أ ف�سل �ل�سلحيات ،حيث ل يجوز �أن تتم
�عمال �لتدقيق و�لمر�قبة على ح�سابات �لدولة

و�أعمال �لوز�ر�ت و�لإد�ر�ت �لعامة من قبل
ديو�ن �لمحا�سبة �لحالي �أو �أي هيئة رقابية تحت
�سلطة مجل�س �لوزر�ء ،وهي �ل�سلطة �لتنفيذية،
بل يجب �أن تكون خا�سعة ل�سلطة ��سر�فية
م�ستقلة وبالتالي تكون رئا�سة �لمجل�س �لأعلى
للمحا�سبة و�لم�ساءلة ،بموجب قانون حديث،
و�لمعطاة لرئا�سة �لجمهورية ،هي بمثابة �أد�ة
تنفيذية لرئي�س �لجمهورية من �أجل حماية

�لد�ستور و�نتظام عمل �لموؤ�س�سات .وفي �سياق
مت�سل� ،أكد �لنقيب عبود على �أهمية تاأ�سي�س
�لمجل�س �لأعلى �لمحا�سبة و�لم�ساءلة �لمقترح
على �أن يتم �ختيار �لمر�جعين و�لمر�قبين
و�لجهاز �لب�سري �لتابع للمجل�س �لمذكور من
قبل هذ� �لمجل�س مبا�سرة و�سمن معايير و�أ�س�س
علمية �سفافة حيث يتم �ختيارهم خارج �لقيد
�لطائفي و�لتدخلت �ل�سيا�سية.

�جلل�سة �لأفتتاحية� :أمري غندر ،غونز�لو ر�مو�س� ،لنقيب عبود� ،أنطو�ن و�كيم،
جوزيف �لف�سل

�جلل�سة �لأوىل :خليل زيد�ن� ،نطو�ن و�كيم� ،لنقيب عبود ،عبا�س �لر�سي،
نعمت حنت�س

�جلل�سة �لثانية :لطفي �سحادة ،جامي�س �سيلف� ،لنقيب عبود،
حامت �لقو��سمي ،د�وود �سبح

�جلل�سة �لثالثة :جورج ّ
علم� ،أندريه رح ّيم� ،لنقيب عبود ،ناجي فيا�س،
هند �ل�سريع ،ز�هر عبد �هلل

�جلل�سة �لر�بعة :حممد يحي عبد �لكرمي ،حممد غادر� ،لن بيفاين،
�لنقيب عبود� ،لنائب كنعان

�جلل�سة �خلام�سة :بول �سكر �هلل ،ر�ين �سادر� ،لنقيب عبود ،ندى معلوف
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البيان الختامي والتوصيات
برعاية دولة رئي�س مجل�س �لوزر�ء �لأ�ستاذ تمام �سلم
عقدت نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان ،بالتعاون مع �لتحاد �لدولي للمحا�سبين ،موؤتمرها �لدولي �لع�سرين ،خلل يومي  25و  26ت�سرين
�لثاني  2015تحت عنو�ن:
جودة التقارير المالية في خدمة
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تطبيقها ومدى تاأثيرها على �لنمو �لقت�سادي
االقتصاد
و�رتباطها بمبد�أ �ل�سفافية في �لمالية �لعامة.
�سارك في �لموؤتمر ما يفوق  600زميل ولم تغب عن �لأبحاث في �لموؤتمر� ،أهمية �عتماد
بالإ�سافة �إلى روؤ�ساء �لهيئات �لمهنية و�لمالية �لمعايير �لدولية للتقارير �لمالية للمن�ساآت
و�لإقت�سادية وبلغ عدد �لمحا�سرين � 30ل�سغيرة و�لمتو�سطة لما لهذه �لمن�ساآت من
دور �أ�سا�سي في تنمية �لقدر�ت وتحريك عجلة
محا�سر ً� من لبنان و�لخارج.
�لقت�ساد.
ر�بع ًا� :لت�سديد على �أهمية �لتقارير �لمالية
للقطاع �لعام على �لقت�ساد �لوطني من خلل
تناولت �أبحاث �لموؤتمر ومد�ولته �أهمية
�لتقارير �لمالية وجودتها ومدى تاأثيرها على وفي ختام أعمال المؤتمر صدرت �عتماد معايير �لمحا�سبة �لدولية للقطاع
تن�سيط �ل�ستثمار�ت ،و�إعطاء �لتطمينات عن المشاركين التوصيات �لعام  ،IPSASويرون في �لوقت ذ�ته �أن نمو
للم�ساهمين و�لمتعاملين ،باعتبارها دعامة
�لقت�ساد يرتكز على جودة �لأد�ء في �لقطاع
التالية:
�أ�سا�سية في تطور �لقت�ساد ونموه.
�لعام و�عتماد مبد�أ �لم�ساءلة.
�أو ًل � :إن جودة �لتقارير �لمالية مرتبطة
كما تناولت �لأبحاث �لرتباط �لوثيق بين جودة بجودة �أعمال �لتدقيق ،و�إن هذه ترتكز على وهنا ي�سددون على �إن�ساء �لمجل�س �لأعلى
�لتقارير �لمالية وجودة �أعمال �لتدقيق �لتي ترتكز ��ستقللية �لخبير ومهنيته �لعالية وتعتمد مو�كبة للمحا�سبة و�لم�ساءلة ليكون هو �ل�سلطة �لرقابية
على تطبيق �لمعايير �لدولية �لتي يتم تحديثها حديثة وجدية للمعايير �لمهنية وتطورها .كما على كافة �أعمال �لوز�ر�ت و�لإد�ر�ت �لعامة على
وتطويرها ب�سكل د�ئم ،وتتناول �ل�سيا�سات �لعامة �أنها تر�عي مبد�أ �ل�ستقللية و�ل�سفافية و�ل�سك �أنو�عها و�لتاأكد من �متثالها لمتطلبات �لقو�نين
و�لتنظيمية ،وطرق مو�جهة �لتحديات �لتي �لمهني.
�لمرعية �لإجر�ء على �أن يتكون هذ� �لمجل�س من
تفر�سها متطلبات �لنمو �لقت�سادي و�لمالي،
رئي�س �لجمهورية رئي�سا ً وع�سوية كل من رئي�س
و�أ�ساليب �لحوكمة ومبادئ �ل�سفافية.
ثاني ًا  :دعوة �لهيئات �لمهنية و�لمعنية �إلى مجل�س �لق�ساء �لأعلى ونقيب �لمحامين ونقيب
تعميم ون�سر �لمفاهيم �لحديثة للتقارير �لمالية خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان وممثل عن
كما ناق�س مو�سوع �لأدو�ت �لمالية و�لقيا�س وتعزيز �أدو�ت �لتدقيق ،وتفعيل �لتكامل في مجل�س �لنو�ب وممثل عن �لهيئات �لإقت�سادية.
و�لإف�ساح وكذلك تقرير �لمدقق وفق ًا �لتدقيق لتحقيق �لرقابة �لنوعية �لفعالة و�سو ًل
خام�س ًا :متابعة �لتو��سل مع وز�رة �لمالية
للإ�سد�ر�ت �لجديدة و�لمعدلة للمعايير �لدولية �إلى جودة عالية في �لتقارير �لمالية.
وناق�س �لتقارير �لمالية و�لإطار �لتنظيمي
على و�سع خطة عمل لتطبيق معايير �لمحا�سبة
لقطاع �لتاأمين.
ثالث ًا � :أهمية جودة �لتقارير �لمالية في �لدولية للقطاع �لعام  IPSASلما فيه من
وعر�س �لموؤتمر �لمتطلبات �لأ�سا�سية للمعايير خدمة �لم�ستثمر و�لمتعامل ،وخدمة �لقت�ساد م�سلحة وطنية وتعميم مبد�أ �لمحا�سبة
�لدولية للمحا�سبة في �لقطاع �لعام و�أهمية �لوطني ،و�لم�ساهمة في �سون �لحقوق و�إقر�ر و�لم�ساءلة.
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�لعد�لة في �لتعامل و�لمحافظة على ��ستمر�رية
�لمن�ساأة .كما ويدعون �إلى تحديث �لقو�نين
�للبنانية و�لأنظمة �لمحلية بما يتلءم مع
متطلبات �لمعايير �لدولية في �إعد�د �لتقارير
�لمالية.

�ساد�س ًا� :أن لكل دوره في خدمة �لقت�ساد
وتنميته ومن �أجل تفعيل هذ� �لدور يدعون
�إلى �لم�ساركة �لفعلية بين �لنقابات �لمهنية
وموؤ�س�سات �لقطاع �لعام ،لتحقيق �لتكامل في
�لت�سريع و�لتنظيم و�لأد�ء.
�سابع ًا� :إن معايير �لتدقيق �لجديدة و�لمعدّلة
�لمتعلقة بتقرير �لمدقق �لم�ستقل ت�ساعد
�لمدقق في تح�سين نطاق عمله و�أد�ئه و�إ�سد�ر
تقارير �أكثر �سفافية وت�سلط �ل�سوء على �لأمور
�لهامة في �لبيانات �لمالية .و�سدد �لموؤتمرون
على �إلز�مية �لتو��سل و�لتن�سيق بين �لمدقق
و�إد�رة �لمن�ساأة من �أجل �إعطاء م�ستخدمي
�لبيانات �لمالية �لثقة �لكافية مع تطور �لمعايير
�لمو�كبة للأحد�ث �لمالية �لعالمية.
ثامن ًا :كما �سدد �لموؤتمرون على �أهمية
تطبيق �لمعايير �لدولية للتدقيق �لجديدة خا�سة
�لمتعلقة بالموؤ�س�سات ذ�ت �لمنفعة �لعامة

(�لم�سارف و�لموؤ�س�سات �لمالية و�سركات مدير عام وز�رة �لعدل �لقا�سي مي�سم �لنويري
�لتاأمين) لتزيد من �ل�سفافية و�لم�سد�قية و�لتي نخ�سها بال�سكر لدعمها �لمتو��سل.
لكل من �لبيانات �لمالية وتقرير �لمدقق وتقلل
وكذلك يتوجهون بال�سكر �إلى كل من:
�لمخاطر �لتي تهدد هذه �لموؤ�س�سات.
• �أ�سحاب �لمعالي و�ل�سعادة ممثلي �لهيئات
تا�سع ًا� :لعمل على تحديث �لت�سريعات �لر�سمية و�لدبلوما�سية و�لع�سكرية و�لأمنية
�لمتعلقة بقطاع �لتاأمين بما يتلءم مع �لتطور�ت و�لنقابية و�لقت�سادية و�لجتماعية لح�سورهم
�لدولية في مفاهيم �لملءة وكفاية ر�أ�س �لمال وم�ساهمتهم في �إنجاح هذ��لموؤتمر.
وتفعيل دورة لجنة �لرقابة على هيئات �ل�سمان • .و�إلى روؤ�ساء �لجل�سات و�لمحا�سرين،
و�لزملء �لذين قدمو� مد�خلت وطرحو�
عا�سر ً� :و�سع وتفعيل �لقو�نين و�لتنظيمات
روؤياهم ،لجهودهم و�سعة علمهم وثقافتهم
�لتي تعزز حقوق �لملكية �لفكرية ،وتحديد
وخبر�تهم ،وقد �أغنو� بها �لدر��سات
�لطرق �لعلمية �لقابلة للتطبيق وتحديد قيمتها
و�لأبحاث و�لمو��سيع �لتي تناولها �لموؤتمر.
�سمن �لموجود�ت غير �لمادية في �لبيانات وفي �لختام نتوجه بال�سكر �إلى نقابة خبر�ء
�لمالية.
�لمحا�سبة �لمجازين في لبنان نقيب ًا ومجل�س ًا
وفريق عمل متكامل لجهودهم ومثابرتهم
�إن �لم�ساركين في هذ� �لموؤتمر يتوجهون بال�سكر وح�سن تنظيمهم �سك ًل وم�سمون ًا لإنجاح هذ�
�إلى دولة رئي�س مجل�س �لوزر�ء �لأ�ستاذ تمام �لموؤتمر.
�سلم لرعايته �لموؤتمر وح�سوره ممث ًل ب�سعادة
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ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺭﻴﺒﺘﻴﻙ ﺵ.ﻡ.ﻝل
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 2014/12/31
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ) ﻝل .ﻝل(

ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ) ﻝل .ﻝل(

ﺴﻨﺔ 2014

96,779,010

ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ )ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ( 30,000,000

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤــــﺎﻝل

10,000,000

ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ

3,669,308,969

ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭﺓ

504,171,556

ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ /ﺘﻤﻭﻴﻝل

4,521,415

ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ

270,802,909

ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ

 4،448،804،849ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ

4،448،804،849

ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ

ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ:

ﻤﻔﻭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ:

 1,669,840,689ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ

240,332,149

ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ

 2,481,853,001ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ

ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ :ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻤﻨﺎﺕ ﺸﻌﻴﺎ

ﺴﻨﺔ 2014

ﻀﺎﻫﺭ ﻭﺸﺭﻜﺎﻩ ﻟﻠﺘﺩﻗﻴﻕ JPA /

ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ:

ﻤﻔﻭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻀﺎﻓﻲ:
ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺸﺭﺒﻝل ﺍﻨﻁﺎﻨﻴﻭﺱ ﻁﻭﻕ.

ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻜﺎﺭﻭﻝل ﺸﻌﻴﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻓﺎﺩﻱ ﺸﻌﻴﺎ

)CP WORLD LEVANT S.A.L.(HOLDING
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 2014/12/31
ﺍﻷﺼﻭﻝل
301.500.000
27.300.000

150.750.000
75.375.000
227.522

ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ
ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ

30.000.000

ﺫﻤﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ

203.663.095

ﺫﻤﻡ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ

96.264.427

ﺫﻤﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ

1.800.000

223.425.000

555.152.522

555.152.522

ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ

ﻤﻔﻭﻀﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ

ﻤﻨﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﻭ ﻋﺯﻩ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ
ﻓﺅﺍﺩ ﻨﺼﺭﻱ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ
ﻋﺒﻴﺭ ﻓﺅﺍﺩ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ
ﺠﻭﺍﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ
ﻫﺒﺔ ﻓﺅﺍﺩ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ
ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻫﻭﻟﺩﻴﻨﻎ ﺵ.ﻡ.ﻝل.

ﺍﻟﺭﻴﺱ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻩ

ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻝل
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭﺓ
ﺫﻤﻡ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨﻝل
ﺫﻤﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺫﻤﻡ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﻘﺭﺒﺔ

المؤتمر العشرين

Opening remarks
Amir Ghandar

Senior Policy Advisor, International Federation
of Accountants )IFAC(*:
Firstly

thank

enormous

you

for

your

hospitality,

the

for businesses and governments

the global financial crisis.

all around the world, financial

LACPA staff have really done a

At IFAC, we’ve recently undertaken

reporting enables a view into

wonderful job. It’s a great honor

a study on the global accounting

increasingly intangible business

to be here, personally, and on

profession, and its contribution to

and organizational models, and

behalf of IFAC.

the global economy.

insights that help guide in an
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uncertain future.
LACPA has been an important

To put it simply, the profession

member, a treasured member,

is

of IFAC and the international

prosperity

to

The challenging context tests

global

the profession, and these are

accounting profession for many

economy. Where the IFAC has

challenges the profession takes

years, not just for the effective

member organizations in over

on with vigor.

work and vision being brought

130 countries and jurisdictions,

into the Lebanese profession, but

together representing around 2.8

It is fantastic that LACPA is

also as a strong connection with

million accountants worldwide.

convening this very relevant event

the whole region.

In gross value added terms, the

and the Lebanese accountants

accounting profession brings to

should

The topic for the Congress

the table $575 billion each year -

profession, and the excellence

-

that’s approximately equivalent to

and vision being demonstrated by

the economy - could not be

the 27th largest country by GDP.

the LACPA.

more relevant globally, and the

The wider economic benefits of

excellent lineup of speakers is

course are far greater, and this

Congratulations on the positive

on par with major accounting

is well illustrated in a strong

steps

conferences all around the world.

correlation found between the

adoption

Economically, in so many ways,

number of accountants in the

of international standards in

we are heading into uncharted

workforce, and higher standards of

many areas, and recent work

waters. This includes the extent

living measured by GDP per capita

on the development of a quality

of globalization, the impact of

and human development Index.

assurance program, and in public

financial

reporting

serving

absolutely
in

central
that

be

being
and

of

taken

their

toward

implementation

sector accounting.

technology, which is transforming
business and our lives in so many

Quality financial reporting is at

ways. And also the challenges

the center of that picture. In an

I

of getting investment ,trade, and

environment

informative,

growth back on course following

making is challenging at best
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proud

where

decision

wish

you

a
and

successful,
enriching

Congress.

* IFAC speech during the LACPA 20th Congress. November 2015.

CP WORLD S.A.L.
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 2014/12/31
ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ

ﺍﻷﺼﻭﻝل
250.858.976
14.890.545
4.895.624

9.191.320

3.330.323

16.769.180

ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭﺓ

30.000.000

ﺼﺎﻓﻲ ﺍﺼﻭﻝل ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

34.164.032

ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

4.275.750

ﺫﻤﻡ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ

1.220.125

ﺫﻤﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

ﺫﻤﻡ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﻘﺭﺒﺔ

229.771.980

299.935.968

299.935.968

ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ

ﻤﻔﻭﻀﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ

ﻤﻨﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﻭ ﻋﺯﻩ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ

ﺫﻤﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺫﻤﻡ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨﻝل

504.081

ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ

ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻝل
ﻤﺅﻭﻨﺔ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ

ﺫﻤﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

ﺍﻟﺭﻴﺱ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻩ

ﻓﺅﺍﺩ ﻨﺼﺭﻱ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ
ﻋﺒﻴﺭ ﻓﺅﺍﺩ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ
ﺠﻭﺍﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ
ﻫﺒﺔ ﻓﺅﺍﺩ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ
)CP WORLD LEVANT S.A.L.(HOLDING

ﻨﻘﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺵ.ﻡ.ﻝل
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 2014/12/31
ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ

ﺍﻷﺼﻭﻝل
644.307.816

ﺼﺎﻓﻲ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﺜﺎﺙ ﻭﺍﺩﻭﺍﺕ

100.000.000

4.549.109.400

ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭﺓ

3.021.326

ﺫﻤﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

2.334.163.274

91.266.274

2.672.514.384
156.501.210

386.225.100

ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ

372.023.316

1.263.958.777
995.478.415

3.228.306.891

167.144.316
35.827.869
8.499.924.184

8.499.924.184

ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ

ﻤﻔﻭﻀﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ

ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻝل
ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ
ﻤﺅﻭﻨﺔ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﺫﻤﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺩﺍﺌﻨﺔ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ
ﺫﻤﻡ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﻘﺭﺒﺔ
ﺫﻤﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺫﻤﻡ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨﻝل

ﻤﻨﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﻭ ﻋﺯﻩ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ

ﺍﻟﺭﻴﺱ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻩ

ﻓﺅﺍﺩ ﻨﺼﺭﻱ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ

ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻻﻀﺎﻓﻲ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﻬﺒﺭﻱ

ﻋﺒﻴﺭ ﻓﺅﺍﺩ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ
ﺠﻭﺍﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ
ﻫﺒﺔ ﻓﺅﺍﺩ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ
ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻫﻭﻟﺩﻴﻨﻎ ﺵ.ﻡ.ﻝل.

ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻫﻭﻟﺩﻴﻨﻎ ﺵ.ﻡ.ﻝل
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 2014/12/31
ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ

ﺍﻷﺼﻭﻝل
321.254.202

618.742.500
1.874.319

ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭﺓ
ﺫﻤﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺭﺴﺎﻤﻴﻝل ﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺫﻤﻡ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ

ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻝل

150.750.000

ﻤﺅﻭﻨﺔ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ

120.381.040

ﺫﻤﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ

12.149.088

ﺫﻤﻡ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨﻝل

41.143.000

ﺫﻤﻡ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﻘﺭﺒﺔ

409.582.828

ﺫﻤﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

207.865.065

941.871.021

941.871.021

ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ

ﻤﻔﻭﻀﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ

ﻤﻨﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﻭ ﻋﺯﻩ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ

ﺍﻟﺭﻴﺱ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻩ

ﻓﺅﺍﺩ ﻨﺼﺭﻱ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ
ﻋﺒﻴﺭ ﻓﺅﺍﺩ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ
ﺠﻭﺍﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ
ﻫﺒﺔ ﻓﺅﺍﺩ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ

ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻭﻓﺭﺴﻴﺯ )ﺍﻭﻑ ﺸﻭﺭ( ﺵ.ﻡ.ﻝل
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 2014/12/31
ﺍﻷﺼﻭﻝل
2.914.525

112.565.854

5.263.189.261
1.093.083.103

4.516.910.504

444.812.116

118.497.125

ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ
ﺍﺼﻭﻝل ﻤﺎﺩﻴﺔ/ﺍﺠﻬﺯﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ

150.750.000

ﺫﻤﻡ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ

3.670.511.293

ﺫﻤﻡ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﻤﻘﺭﺒﺔ

29.477.355

ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺩﻭﺭﺓ
ﺫﻤﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ

50.251.005
89.926.482
4.155.000

2.602.766.014

387.432.757

1.306.417.559

3.260.285.023
11.551.972.488

11.551.972.488

ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ

ﻤﻔﻭﻀﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ

ﻤﻨﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﻭ ﻋﺯﻩ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ
ﻓﺅﺍﺩ ﻨﺼﺭﻱ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ
ﻋﺒﻴﺭ ﻓﺅﺍﺩ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ
ﺠﻭﺍﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ
ﻫﺒﺔ ﻓﺅﺍﺩ ﺒﻭﺍﺭﺸﻲ
ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻫﻭﻟﺩﻴﻨﻎ ﺵ.ﻡ.ﻝل

ﺍﻟﺭﻴﺱ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻩ

ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻝل
ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭﺓ
ﻤﺅﻭﻨﺔ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﺫﻤﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺫﻤﻡ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨﻝل
ﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ
ﺫﻤﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ

منتدى الخبرة المحاسبية

منتدى الخبرة المحاسبية في القضاء والتحكيم

افتتاح منتدى الخبرة المحاسبية في
القضاء والتحكيم:
لالستقامة والشفافية وإحقاق الحق
والتعاون في خدمة المصلحة العامة
�قيم في بيت �لمحامي في بيروت ،ونتيجة
لبروتوكول �لتعاون �لموقع بين نقابة خبر�ء
�لمحا�سبة �لمجازين في لبنان ونقابة
�لمحامين في بيروت ،منتدى �لخبرة
�لمحا�سبية في �لق�ساء و�لتحكيم يومي
�لخمي�س  25و�لجمعة � 26سباط .2016
ح�سر حفل �فتتاح �لمنتدى عدد من
�لممثلين عن �لوزر�ء و�لنو�ب وق�ساة
�سابقون وعدد من �أع�ساء �لنقابتين
و�لمهتمين وممثلون عن عدد من روؤ�ساء
�لأحز�ب وروؤ�ساء �لأجهزة �لأمنية �لع�سكرية.
بد�ية �لن�سيد �لوطني ،فكلمة تقديم من
�لأمينة �لعامة لنقابة خبر�ء �لمحا�سبة نادين
عون �لتي �أ�سارت �إلى “�إن �لخبرة �لمحا�سبية
�لتي يطلبها �لقا�سي عندما يتم �لنظر في
دعاوى �لمنازعات �لتجارية و�لمالية تكون
ناتجة عن حاجته لمطالعة علمية ومهنية
لإ�سد�ر حكمه في ق�سية ما .حاجة للحكم
حول مدى �سحة �لأور�ق و�لم�ستند�ت وك�سوف
�لح�سابات ،وخا�سة �إذ� تعلقت وقائع �لنز�ع
باأمور فنية محا�سبية متخ�س�سة».

ونقابة خبر�ء �لمحا�سبين �لمجازين في
لبنان بروتوكول تعاون في �سهر ت�سرين �لثاني
من �لعام  ،2015تاأتي �لأهمية للم�ساهمة
في رفع م�ستوى �إعد�د �لتقارير �لمهنية �لتي
تقدم �إلى هيئات �لتحكيم �لمكلفة بالف�سل
في �لمنازعات �لتجارية ب�سورة تتو�فق مع
متطلبات تقديم �لأدلة و�لإثبات ح�سب �لمعايير
�لدولية قي �إعد�د �لتقارير �لمحا�سبية .من
هنا جاء �نعقاد منتدى �لخبرة �لمحا�سبية في
�لق�ساء و �لتحكيم».
ثم تحدث نقيب خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين
�يلي عبود فقال�“ :أقف �ليوم �أمامكم في
�فتتاح هذ� �لمنتدى �لذي جاء كاأول عمل
م�سترك بين نقابة �لمحامين في بيروت ونقابة
خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان بموجب
بروتوكول �لتعاون �لموقع بين �لنقابتين
و�لذي يعقد في �لأمتار �لمئة �لأخيرة من
�سباق �ل�سرعة �لذي تميز به عمل مجل�س
نقابتنا خلل وليته �لتي بد�أت في ني�سان
 2014و�لتي تميزت بارتقائها بنقابتنا �لى
�أعلى �لم�ستويات �لعلمية و�لتثقيفية و�سول
�لى رفع م�ستوى �متحانات �لدخول �ليها
لتو�زي �متحانات �أرقى �لنقابات �لعالمية».

المحاسب المجاز العدد 2016 - 54

و�أ�سافت“ :وحتى ل يتهم �لقا�سي باإنكار
�لعد�لة ،فقد خوله �لقانون �للجوء �إلى �لخبر�ء
لم�ساعدته في �إثبات �لوقائع وفك طل�سم ��ساف“ :قد ي�سعب على �لمرء �أن يح�سي،
�لأرقام �لمقدمة .وبالتالي �لو�سول �إلى قناعة دون �لرجوع �لى مفكرته ،عدد �لموؤتمر�ت
و�لمنتديات �لتي نظمتها نقابتنا خلل �لأ�سهر
معينة تمكنه من �إ�سد�ر �لحكم �لمنا�سب.
�لإثنين و�لع�سرين �لمن�سرمة و�لتي تخللها
وبعد �أن وقعت نقابة �لمحامين في بيروت موؤتمر�ن دوليان ومنتديات وندو�ت متخ�س�سة
38

�جلل�سة �لفتتاحية

�لنقيب �يلي عبود

�لنقيب �أنطونيو �لها�سم

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

�أهمها مع وز�رة �لمالية بالن�سبة لتطبيق معايير
�لمحا�سبة �لدولية للقطاع �لعام في لبنان
وفق ما يطلب منه من قبل مختلف �لجهات
�لعالمية �لمقر�سة و�لد�عمة ومع هيئة �لتحقق
�لخا�سة بالن�سبة لمكافحة تبيي�س �لأمو�ل».
وتابع�“ :إننا �ليوم ،على �لرغم من �لفر�غ
�لم�ست�سري في �لموؤ�س�سات �لد�ستورية ،وعلى
�لرغم من تغلب لغة �لتطرف و�لتقوقع على
لغة �لعلم و�لنفتاح في �لحياة �ل�سيا�سية
�للبنانية ،ومن كون �ل�سعب �للبناني �أ�سبح
�أ�سير �ل�سيا�سة �ل�سيا�سية في معي�سته �ليومية
و�سلمته و�سحته ،فنحن مزمعون على �لم�سي
في تر�سيخ �لعلم لدى �أبناء نقابتي �لمحامين
في بيروت وخبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في
لبنان� ،إيمان ًا منا باأن �أبناء هاتين �لنقابتين
حملة ر�سالة مهنية ووطنية ،فر�سالتهم
هي �لإ�ستقامة و�لعلم و�ل�سفافية و�إحقاق
�لحق وهو و�جب وطني و�جتماعي ،وبهما
�ستنه�س �لبلد و�سي�ستجيب �لقدر وينجلي
ليل �لجهل ليبزغ فجر �لرقي و�لعلم و�لثقافة.
وقال“ :قد يظن �لبع�س �أن مو�سوع هذ�
�لمنتدى ب�سيط و�سهل� ،إنما �لو�قع غير
ذلك!!! ،فالو�قع هو �أنه يقت�سي� ،إنطلقا من
هذ� �لمنتدى م�ساعدة �لق�ساة و�لمحامين
وخبر�ء �لمحا�سبة في قر�ءة وفهم �ل�سفحة
ذ�تها وبالطريقة نف�سها حفاظا على حقوق
�لمو�طنين و�سون ًا لها لأن مكونات �لمنتدى هذ�
�لثلثة ت�سكل ركائز �لعد�لة و�أ�سا�س �لملك،
فالق�ساء يحكم بما يتر�فع به �لمحامون
ويتجلى من تقارير خبر�ء �لمحا�سبة».
وتابع“ :فاإن �سقطت �إحدى ركائز �لعدل يقع
�لعدل معها ،وهذ� �أمر لم نكن لنقبله في نقابة
خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان ،ل �ليوم
ول في �لم�ستقبل لأن نقابتنا ما�سية بالتميز
بكونها نقابة مهنية علمية بامتياز ي�سكل عملها
�أحد ركائز �لمو�طنية �ل�سالحة و�لعدل».
ودعا �لى”�لتمح�س بكل �أعمال هذ�
�لمنتدى �لقيم لأنه ل يمكن لأحدنا �أن يدعي

�لعلم �إذ يكون قد حفظ منه �سيئا وغابت
عنه �أ�سياء كثيرة .و�ساأغتنم هذه �لفر�سة
لأحيي وز�رة �لعدل ممثلة بمديرها �لعام
�لرئي�سة مي�سم �لنويري �لتي لم تتو�ن يوما
عن دعم ورعاية �أعمال ون�ساطات وندو�ت
ومنتديات نقابتنا بما في ذلك مباركتها
وح�سورها حفل توقيع بروتوكول �لتعاون مع
تلك �لموؤ�س�سة �لنقابية �لر�ئدة و�لر�قية،
عنيت بها نقابة �لمحامين في بيروت».

�إلى خلفات ت�ستدعي تدخل �لق�ساء،
كما �ن �إد�رة �لمال وحمايته ،تحتاج �إلى
�إخت�سا�سي يقدم �لإ�ست�سارة �للزمة ،وهذ�
بالتحديد من مهام خبر�ء �لمحا�سبة».

وتابع�“ :إذ ً� لقد فر�ست ظروف �لحياة
�لحاجة �إلى جهاز متخ�س�س ينظر في
�لخلفات �لحتمية �لتي تقع بين �لمتعاملين
(وكان �لحاكم �أو رجل �لدين هو من يقوم
بهذه �لمهمة �سابق ًا) ب�سبب �زياد �لأعمال،
وختم�“ :إن كنتم ترغبون باأن تبقى بيروت وبالتالي �لخلفات ،فكان �لق�ساء �لذي
�أم �ل�سر�ئع ،فكثفو� من م�ساركتكم في لعب دوره ب�سكل م َّكن من �لحد من �لفلتان
�لمنتديات �لعلمية كافة وثقفو� �أنف�سكم ول �لذي كان �سائد ً� في تلك �لمجتمعات».
تظنو� باأنكم تعلمون ،لأنه كما قال �لإمام
علي (حاججت �أهل �لعلم فغلبتهم وما ��ساف“ :ومع تو�سع مجالت �لتعامل بين
حاججت �أحد� من �أهل �لجهل �إل وغلبني)� ،لنا�س �زد�دت �لأعمال فبرزت �لحاجة �إلى
فكونو� يا �أ�سدقائي من �أهل �لعلم وكونو� �لمزيد من �لتنظيم ،فظهرت �خت�سا�سات
�أنتم �لغالبون ول تدعو� �لجهل و�أهله جديدة كالمحا�سبة و�لتدقيق �للذين كانا في
يغلبونكم ويودون بكم وبالوطن �لى �لهاوية»� .لبد�ية حكر ً� على �لعمليات �لتجارية ،وكان
دور هذين �لإخت�سا�سين �لجديدين ،يهدف
ثم تحدث نقيب �لمحامين �نطونيو �لها�سم �إلى تنظيم �لح�سابات �لمالية للتجار».
فقال“ :يعتبر نظام �لنقود من �أقدم �لنظم وتابع“ :بمرور �لوقت ظهر للق�ساء �نه لتحقيق
�لإقت�سادية �لتي عا�سرت �لإن�سان منذ �لعد�لة ،ل بد من �لإ�ستعانة باأهل �لإخت�سا�س
�آلف �ل�سنين فمرت خلل تاريخها �لطويل في ميادين متنوعة ت�سمل �لمو��سيع �لمتنازع
بتطور�ت تدريجية بالغة �لمدى ،حتى بلغت عليها لت�سليط �ل�سوء على بع�س �لجو�نب
�ل�سورة �لتي نعرفها �ليوم متاأثرة بذلك �لتي ل خبرة للق�ساء بها فظهر عالم خبر�ء
بتطور �لظروف �لإقت�سادية و�لإجتماعية �لمحا�سبة».
�لتي تز�ول فيه ن�ساطها في �أيامنا هذه،
وموؤثرة في �آن معا باتجاهات ذلك �لتطور» .وقال�”:سادت �لفو�سى جو�نب هذ� �لميد�ن
في بد�ية �لأمر لكن مع مرور �لوقت برزت
��ساف”:و�إذ� نظرنا �إلى �لمجتمع �لذي نعي�س �لحاجة �لملحة �إلى �لتنظيم ،فولدت نقابة
فيه �ليوم لوجدنا �أن �لنقود طرف في كل ما للمحا�سبين ر�سمي ًا بتاريخ 17/12/1962
يدور بيننا من معاملت ،من هنا ن�ستخل�س بموجب �لقر�ر رقم  518/1في عهد وزير
�ن للنقود من �لأهمية ما هياأ لها �لإ�ستقللية �لعمل �آنذ�ك فوؤ�د بطر�س و�أطلق عليها
بو�حد من فروع �لدر��سات �لإقت�سادية ،ت�سمية نقابة �أ�سحاب مكاتب �لمحا�سبة
وكان �إح�سان �إد�رة �لنقود هدف جوهري و�لتدقيق في بيروت ثم عدلت �لت�سمية
من �أهد�ف �ل�سيا�سة �لإقت�سادية �لر�سيدة» .وتحولت �إلى نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين
في لبنان وبموجب �لقر�ر رقم .»246/1
وقال“ :وهكذ� ،ومن خلل هذه �لمقدمة
�لموجزة ،ندرك �ن للنقود �رتباط بمجالي ��ساف“ :ولأن علقة �لق�ساء وخبر�ء
�لق�ساء و�لتحكيم وخبرة �لمحا�سبة� ،لمحا�سبة تكاملية فقد نظم قانون �أ�سول
ذلك �ن طبيعة �لعلقات �لعملية قد توؤدي �لمحاكمات �لمدنية في لبنان ،في �لف�سل
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�لثامن منه ،كيفية �لإ�ستعانة بهم ،وخ�س�س ر�سم �إطار �لعلقة ما بين �لمحكمين وخبر�ء
لهذ� �لمو�سوع ،نظر ً� لأهميته ،خم�سون مادة �لمحا�سبة».
موزعة على �أربعة �أق�سام ،وكان من نتيجة ذلك
�أن �نعك�س �لأمر �إيجاب ًا على �أحكام �لق�ساة في و��سار �إلى “�إن للخبرة �لمحا�سبية �لدور
�لمنازعات �لمرتبطة بالأمور �لمالية».
�لموؤثر على نتيجة �لمنازعات ذلك �أن تقرير
خبير �لمحا�سبة من �ساأنه �إنارة �لطريق �مام
وتابع“ :لأن �لحياة �لب�سرية هي في حالة �لقا�سي �أو �لمحكم ليتمكن من �تخاذ قر�ره.
تطور م�ستمر ،ل �سيما �أن �أبو�ب �لعمل تت�سع و�إن �لقا�سي و�لمحكم وخبير �لمحا�سبة هم
ب�سكل م�سطرد ،كان من �لطبيعي �أن تزد�د ثالوث �إلز�مي ينعك�س تناغمه مع بع�سه �إيجاب ًا
�لخلفات �لب�سرية �ي�س ًا ،وتكثر بالتالي ملفات على م�سالح �لمتنازعين ولأننا نرى �لأمر على
�لتقا�سي ،فانعك�س �لأمر �سلب ًا ببطء في �سير هذ� �لنحو نقترح �لأتي:
�لمحاكمات .وكعادته فان �لعقل �لب�سري �لذي • عدم �ل�سماح بالإنت�ساب �إلى نقابة خبر�ء
ل يتوقف عن مو�كبة كل ما هو جديد ،فقد �لمحا�سبة �إل لمن ي�ستحق ذلك.
��ستنبط �لحل وتو�سل �إلى مبد�أ �لتحكيم»� • .لت�سدد عند قبول خبير �لمحا�سبة �لمعتمد
من قبل �لق�ساء.
وقال“ :كما �ن علقة �لق�ساء وخبر�ء • �لت�ساور �لد�ئم بين �ل�سلطة �لق�سائية
�لمحا�سبة هي علقة تكاملية ،فانه من ونقابة خبر�ء �لمحا�سبة و�لم�سرفين على
�لطبيعي �أن تكون �لعلقة بين خبر�ء مر�كز �لتحكيم ونقابة �لمحامين للبحث
�لمحا�سبة و�لتحكيم تكاملية هي �أي�س ًا ،وذلك في كيفية تطوير �لعلقة بينهم نحو �لأف�سل
لتجنب �لذهاب �إلى �لق�ساء ،مما ي�سهل حل وبذلك يتلقى �ل�سكل مع �لم�سمون فيتحقق
�لم�ساكل �لمالية ،بين جميع �لأطر�ف �لمعنية �لتكامل هنا �أي�سا ويتج�سد �لعدل باأبهى
بهذه �لنز�عات ويحد من تر�كمها ،مع �لإ�سارة �سورة».
�إلى �ن �لقانون هو �لذي يحدد �لم�سائل �لتي
يجوز �لنظر فيها عن طريق �لتحكيم �لخا�س ،وختم“ :ل بد من �ن نتذكر �لكلم �ل�سائد حالي ًا
وهي �لم�سائل �لتجارية و�لمدنية �لتي ل تخرج من �ن �لكون �أ�سبح قرية �سغيرة ،ولأن لبنان
عن نطاق مهنة �لمحا�سبة و�لتدقيق �لمالي» .يعتبر منارة �ل�سرق ،فاإنه من �ل�سروري �ن
نو�كب �لتطور�ت �لعلمية ،لكي نبقى منارة لهذ�
��ساف�“ :ن قانون �أ�سول �لمحاكمات �لمدنية �ل�سرق ،وبالتاأكيد فاإن �لتعاون بين �لأقانيم
نظم مو�سوع �لتحكيم ،فتناوله في  47مادة �لتي ذكرناها ،و�لإر�دة �ل�سلبة ،وطموح
وزعها على ثلثة �أق�سام ،وبذلك يكون قد �لإن�سان �للبناني� ،ستبقينا �سعبا طليعي ًا».
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ثم تحدثت ممثلة � ،لمديرة �لعامة لوز�رة
�لعدل �لقا�سية مي�سم نويري ،فقالت�”:ن هذ�
�لمنتدى يتمحور حول �لعلقة بين �لقا�سي
و�لخبير �لمحا�سب وبين �لخبير و�لمحكم”،
م�سيرة �لى “�أهمية هذه �لعلقة و�لتي يجب
�أن ت�ستند �لى �لجدول �لذي يعده مجل�س
�لق�ساء �لأعلى».
�أ�سافت“ :لهذ� �لجدول �أهمية كبرى،
و�لنت�ساب له �سروط (تلتها تباع ًا) ،ومن
�برزها �لتمتع بالإخت�سا�س و�لعلم و�لتجرد
و�لأمان .وركزت على �سرورة و�سع �آلية معينة
للمميز�ت �لتي يجب �أن يتمتع بها �لخبير»،
ولفتت �لى «�إن �ل�سعوبات �لتي تو�جهها �أحيان ًا
في تعيين �لخبير �لملئم».
و�سددت على “�سرورة و�سع �آلية معينة نتيجة
تن�سيق بين �لجهات �لمعنية ،وك�سفت عن
وجود �أكثر من �سبعة �آلف خبير” ،مت�سائلة
عما “�إذ� كان لبنان بحاجة لهذ� �لعدد؟ وهل
تتو�فر بكل هوؤلء �لخبر�ء كل �لميز�ت؟».
ودعت “نقابتي �لمحامين وخبر�ء �لمحا�سبة
�لمجازين �لى �لتعاون في �إعد�د �لجدول
�لمنا�سب و�لتقدير�ت �لمنا�سبة و�لتقييم
�لمنا�سب تمهيد ً� لإنجاز �لهدف �لم�سترك في
خدمة �لم�سلحة �لعامة».

�جلل�سة �لثانية

جلسات منتدى الخبرة
المحاسبية
*
في القضاء والتحكيم
ناق�س �ملنتدى خلل خم�س جل�سات عمل �متدت
على مدى يومني و�لذي �أتى كاأول عمل م�سرتك
بني نقابة خرب�ء �ملحا�سبة �ملجازين يف لبنان
ونقابة �ملحامني يف بريوت مبوجب �تفاقية
�لتعاون �ملوقعة بينهما ،مو��سيع قانونية و�سكل
فر�سة لتبادل �خلرب�ت �ملهنية بني خرب�ء
�ملحا�سبة و�ملحامني وذلك ت�سهي ًل وتفعي ًل
لعمل �لق�ساء ملا فيه من م�سلحة عامة .حا�سر
خلل �أعمال �ملنتدى �أ�سحاب �خلربة من ق�ساة
وحمامني وخرب�ء حما�سبة وخمت�سني.
خلل جل�سة �لعمل �لأولى �للجوء �لى �لخبرة
في �لنز�عات �لق�سائية� ،أ�سبابها ومب ّرر�تها
لدى ق�ساء �لعجلة ولدى محاكم �لأ�سا�س.
و�لتي هدفت �لى عر�س ومناق�سة �آلية �لتنفيذ،
موجبات �لخبير ورده ،تقديم تقرير �لخبير
ومفاعيله وحقوق �لمتنازعين و�سلحية �لق�ساء
بال�سافة �لى �لتطرق �لى �ل�سرية في معر�س
تنفيذ �لمهمة وبعد تقديم �لتقرير.
�فتتح هذه �لجل�سة �لنقيب �ل�سابق فريد جبر�ن
�لذي ��ساء على �للجوء �لى �لخبرة في �لنز�عات
�لق�سائية بالجمال حيث �جاز �لم�سرع للقا�سي
�ل�ستعانة بالخبرة �لمتخ�س�سة و�لتي تعتبر
�لرديف في كل نز�ع .وحتى ل ينحرف عن
�لمهمة �لتي يكلف بها ،ل بد من �سو�بط
حددتها �لمو�د � 313لى  362من قانون ��سول
�لمحاكمات �لمدنية.
ثم عر�س �لدكتور �لمحامي �لك�سندر �سقر
مو�سوع طلب رد �لخبير و�لعتر��س على تقريره،
حيث �ن �لرد (رد �لقا�سي �أو �لخبير) ياأتي عند
رف�س �أحد �لمتقا�سين باأن يتولى �لخبير مهمته
للأ�سباب �لمعددة في �لقانون و�لتي تندرج عادة
في �إطار �ل�سك في حياد �لخبير .كما ��سار
�لدكتور �سقر �إلى �أن دور �لخبرة �لفنية �أ�سحى
مركزي ًا في �لعمل �لق�سائي ،فهو يعطي للقا�سي
دور ً� �أكبر في تحقيق �لدعاوى و��ستك�ساف

�جلل�سة �لثالثة

�جلل�سة �لر�بعة

�جلل�سة �خلام�سة

�لحقيقة و�إد�رة �لملفات.
ثم تطرق �لقا�سي �لرئي�س حبيب مزهر �لى
�ل�سباب �لتي تدعو �لقا�سي �لى �ل�ستعانة باأهل
�لخبرة .حيث �ن �لخبيرهو من له �لقدرة و�لعلم
و�لمعرفة ولي�س وكي ًل �أو تابع ًا لأي من �لخ�سوم.
كما �أكد �لقا�سي مزهر على ��ستقللية �لخبير
و�لتي ل تعني زو�ل �لتبعية �لق�سائية حيث يبقى
�لخبير طيلة �لفترة �لتي يقوم بها بمهمته يخ�سع
لإ�سر�ف فعلي من قبل �لقا�سي �لذي عينه.

وم�سوؤولية مفو�س �لمر�قبة بين متطلبات قانون
�لتجارة �للبناني ومعايير �لتدقيق �لدولية
بال�سافة �إلى م�سوؤوليات مفو�س �لمر�قبة
�لأخرى بموجب قانون �لتجارة �للبناني
و�لتعديلت �لمقترحة من قبل �لنقابة على
قانون �لتجارة �للبناني �سمن جل�سات عمل لجنة
�لد�رة و�لعدل حول تعديل �حكام قانون �لتجارة
�للبناني.

�أما مدير عام وز�رة �لعدل �لقا�سية مي�سم
ثم عر�س �لقا�سي �لرئي�س �نطو�ن طعمه �لنويري فقد تناولت �لعلقة بين �لخبير
مو�سوع �للجوء �إلى �لخبرة في �لنز�عات و�لمحامي و�لقا�سي وم�سوؤوليات كل منهم في
�لق�سائية�:أ�سبابها ومبرر�تها لدى ق�ساء �سوء �لقو�نين و�لجر�ء�ت وتكاملها.
�لعجلة .حيث يجوز لمن يخ�سى �سياع معالم
و�قعة يحتمل �أن ت�سبح مو�سوع نز�ع �أمام ثم تناول �لدكتور �لمحامي �سلح �لدين �لدباغ
�لق�ساء �أن يطلب من قا�سي �لأمور �لم�ستعجلة مو�سوع م�سوؤولية مفو�سي �لمر�قبة �لم�سلكية
�لنتقال للمعاينة .ويجوز لقا�سي �لأمور و�لمدنية و�لجز�ئية .حيث �أن �لقانون يرتب على
�لم�ستعجلة عندئذٍ �أن ينتدب �أحد �لخبر�ء مفو�س �لمر�قبة م�سوؤوليات عديدة ومتنوعة،
للنتقال و�لمعاينة و�سماع �ل�سهود بغير يمين .ونظر ً� لتنامي �لمهمات �لملقاة على مفو�س
�لمر�قبة وتو�سعها ،فان �لتجاه �ليوم هو �لت�سدد
خلل جل�سة �لعمل �لثانية �لخبرة وفق ًا لأحكام في تطبيق هذه �لم�سوؤوليات.
قانون �لتجارة وم�سوؤولية مفو�س �لمر�قبة و�لتي
هدفت �لى عر�س ومناق�سة �لمقدمات �لعينية �أما جل�سة �لعمل �لثالثة �لخبرة في حالت
وزيادة ر�أ�س �لمال وم�سوؤولية مفو�س �لمر�قبة �لت�سفية و�لإفل�س و�لتي هدفت �لى عر�س
�لأ�سا�سي و�لإ�سافي بالإ�سافة �لى م�سوؤولية ومناق�سة �لمرجع �ل�سالح لتعيين �لخبير
�لخبير �لمعين من قبل �لق�ساء .تناول بد�ية و�لمهام و�آلية تنفيذها و�سو ًل �لى تقرير �لخبير
لحود
�لنقيب عبود مو�سوع �لخبرة في �لمحا�سبة ومفاعيله بد�أها �لأ�ستاذ �لمحامي عبده ّ
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�لق�ساء وذلك كتدبير وقتي و�حتياطي تقت�سيه
�سرورة �لمحافظة على حقوق �أ�سحاب �ل�ساأن
وم�سالحهم ودفع �لخطر عنها.
�ما جل�سة �لعمل �لخام�سة و�لخيرة تناولت
مو�سوع �لتحكيم و�لتي هدفت �لى عر�س
ومناق�سة �لتحكيم و خ�سائ�سه ومهام
وم�سوؤوليات �لخبير �إذ� كان �لخبير محكم ًا.
�ملحا�سرين� :لها�سم ،طعمه ،عبود ،مزهر� ،سقر ،جرب�ن

عر�س في بد�ية هذه �لجل�سة �لأ�ستاذ م�سباح
مجذوب ع�سو مجل�س نقابة خبر�ء �لمحا�سبة
�لمجازين في لبنان �أهد�ف �لتحكيم و�سروطه
ومز�ياه من حيث �سرعة �لت�سدي للمنازعات
و�لمحافظة على �لعلقات بين �لخ�سوم
و�لأقت�ساد في �لتكلفة .كما �سرح �لدكتور
�لمحامي و�ئل طبارة �سخ�سية �لمحكم
�لمحا�سبي و�جر�ء�ت �لمحاكمة �لتحكيمية
و�لقر�ر �لتحكيمي .كما تناولت �لقا�سية
�لرئي�سة جمال �لخوري �ل�سيغة �لتنفيذية للقر�ر
�لتحكيمي وطرق �لطعن بالقر�ر �لتحكيمي
و�لخ�سائ�س �لقانونية لنظام �لتحكيم وللقر�ر
�لتحكيمي.

حول �لت�سفية و�لإفل�س و�لعلقة بين �لخبير تمحورت جل�سة �لعمل �لر�بعة حول �لحر��سة
�لق�سائية و�لتي هدفت �إلى عر�س ومناق�سة
و�لمحامي وو�جبات كل منهما.
�لأ�سباب �لموجبة لتعيين �لحار�س �لق�سائي
�أما �لأ�ستاذ حبيب حاتم فقد طرح �لأ�س�س �لعامة ومهام �لخبير وم�سوؤوليته �إذ� كان حار�س ًا
في �لخبرة وخا�سة في �لخبرة �لمحا�سبية ق�سائي ًا.
�لق�سائية .مو�سح ًا �إن �لخبرة �لمحا�سبية في
حالت �لت�سفية و�لإفل�س �لق�سائية لها �أهميتها حا�سر في هذه �لجل�سة �لدكتور �لمحامي
�لكبرى فهي تمثل عن�سر �أ�سا�سي لإد�رة وتح�سير عبده جميل غ�سوب حول �إجر�ء�ت �لحر��سة
�لمعلومات �للزمة لإتخاذ �لم�سوؤولين في �لق�ساء وموجبات وحقوق �لحار�س �لق�سائي� .ما
و�لتحكيم �لقر�ر �لمنا�سب و�لمبني كون �لخبير �لدكتور د�وود يو�سف �سبح فقد ��ستعر�س
منتدب من �ل�سلطة �لق�سائية �أو �لمحكم في مفهوم خبير �لمحا�سبة ودعوى �لحر��سة
مهمة فنية محددة للإطلع ومر�جعة �لو�سعيات �لق�سائية حيث �أن �أعمال �لحر��سة �لق�سائية
ثم عر�س �لأ�ستاذ �أ�سرف �لزعيم من بر�ي�س
�لو�قعية و�لم�ستند�ت �لمبرزة.
هي في �سلب �أعمال خبير �لمحا�سبة.
و�تر هاو�س كوبرز دبي موؤهلت �لخبير في
ثم عر�ست �لقا�سية �لرئي�سة هالة �لحجار �أنه تله �لقا�سي �لرئي�س محمود م َكية� ،لذي �لتحكيم وم�سوؤولياته تجاه �لعميل� ،لمحامي
في �أحيان كثيرة ،في حالت �لت�سفية و�لإفل�س�� ،ستعر�س �لن�سو�س �لقانونية �لتي تعطي و�لأطر�ف �لأخرى وم�سوؤولياته تجاه �لمحكمة/
يجد �لقا�سي �أن �لف�سل بالنز�ع يتوقف على �لقا�سي �لحق باتخاذ جميع �لتد�بير �لموؤقتة لجنة �لتحكيم .بال�سافة �لى �أهد�ف تقرير
معارف فنية ت�ستوجب �لإ�ستعانة بالخبرة �لفنية و�لحتياطية �لتي من �ساأنها حفظ �لحقوق �لخبرة في �لتحكيم .كما عر�س �مثلة عملية
لإي�ساحها مث ًل في �لأمور �لهند�سية �أو �لطبية ومنع �ل�سرر ،وعددت على �سبيل �لدللة حول �سهادة �لخبير في ق�سايا �لتحكيم.
�أو �لمحا�سبية .ولذلك� ،أعطى �لقانون للمحكمة و�لمثال �لبع�س من هذه �لتد�بير ومنها فر�س
حق �لإ�ستعانة بخبير في �لحالت �لتي ي�ستوجب �لحر��سة �لق�سائية .حيث تفر�س �لحر��سة عند �نتهاء �أعمال �لمنتدى ،عر�س �لمحامي
�لق�سائية ،وكما تدل عليها ت�سميتها ،من قبل جورج فيكان باتانيان �لبيان �لختامي و�لتو�سيات.
فيها ف�سل �لنز�ع �للجوء �إلى �لخبرة.
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�ملحا�سرين� :لها�سم ،عبود� ،لدباغ� ،لنويري
42

�ملحا�سرين :حامت ،عبود ،حجار ،حلود

البيان الختامي والتوصيات
المنتدى المتخصص بـ”الخبرة
المحاسبية في القضاء والتحكيم”
يقت�سي �لتنبه للم�سوؤوليات
�أيها �لحفل �لكريم،
�ليوم وقد �نتهت �أعمال هذ� �لمنتدى ي�سعدنا� :لملقاة على عاتق خبير
�أو ًل ،باإن نتقدم با�سم �لم�ساركين بال�سكر �لمحا�سبة في �أي من �لمهام
و�لتقدير �إلى نقابة �لمحامين في بيروت ممثلة �لتي يكلف بها.
�ملحا�سرين� :سبح ،عبود ،غ�سوب ،م ّكية
بالنقيب �لأ�ستاذ �أنطونيو �لها�سم و�أع�ساء
مجل�س �لنقابة و�إلى نقابة خبر�ء �لمحا�سبة ندعو �إلى:
�لمجازين في لبنان ممثلة بالنقيب �لأ�ستاذ �إيلي • تفعيل �لتعاون بين مجل�س
�لق�ساء �لأعلى ونقابة
عبود و�أع�ساء مجل�س �لنقابة.
�لمحامين ونقابة خبر�ء
كما نتقدم بال�سكر و�لتقدير �إلى مدير عام �لمحا�سبة �لمجازين في
وز�رة �لعدل �لرئي�سة مي�سم �لنويري لدعمها لبنان لتو�سيع �آفاق �لخبرة
وم�ساركتها في هذ� �لمنتدى ،و�إلى جميع في �لأعمال وتعميق ثقافة
�لمحا�سرين من ق�ساة ومحامين وخبر�ء �لتكامل ت�سهي ًل لتحقيق
�ملحا�سرين� :لزعيم ،طبارة ،عبود� ،خلوري ،جمذوب
محا�سبة مجازين �لذين �أغنو� هذ� �لمنتدى �لعد�لة.
• تطوير وتحديث �لأنظمة و�لإجر�ء�ت
بعلمهم وثقافتهم وخبرتهم.
و�لمعايير كافة بما ي�سمن ح�سن ت�سمية و�نتقاء
وثاني ًا ،لقد تناول هذ� �لمنتدى في جل�ساته �لخبر�ء و�لتعاون بين مجل�س �لق�ساء �لأعلى
�لخم�س مو��سيع متعددة ذ�ت �أهمية بالغة ونقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان،
لجميع �لم�ساركين لما ت�سمنته من تحليل هذه �لأخيرة �لمرجع �ل�سالح لمتابعة �سوؤون
وبحث في �لأمور �لتي ت�سكل قا�سم ًا م�سترك ًا �لخبر�ء في ت�سميتهم وتنفيذ مهامهم ومعالجة
بين �لق�ساء و�لمحاماة و�لخبرة في �لمحا�سبة ،كل ما يعنيهم� ،سيما لجهة �لتنقيح �لدوري
ونرفع �لتو�سيات �لتالية:
لجد�ول خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين �لو�جب
�لتو�سيات من �ملحامي فيكان باتانيان
�عتمادها من قبل �لمر�جع �لق�سائية كافة.
�إن �لتكامل بين �لقا�سي و�لمحامي وخبير • تو�سيع قاعدة �لتعاون و�لتفاعل بين • وتحقيق �لعد�لة.
�لمحا�سبة �لمجاز ،كل �سمن ر�سالته �لإخت�سا�سات �لمختلفة لت�سمل �لخبرة • �لتو��سل �لد�ئم بين �لنقابتين و�لج�سم
�لق�سائي لمو�كبة �لتطور�ت وتحديث �لأنظمة
و�خت�سا�سه ،يفر�س �لتنبه �إلى �لمهام �لتي باأ�سكالها �لمختلفة و�لإ�ست�سار�ت و�لتحكيم.
توكل �إلى خبر�ء �لمحا�سبة و�لتقيد بها �سمن • �إقامة حلقات تدريبية حول مهام و�لإجر�ء�ت.
�إطار �لقو�نين و�لأنظمة �لمرعية �لإجر�ء ل وم�سوؤولية �لخبر�ء تو�س ًل لتح�سين �لأد�ء في
�سيما تلك �لمتعلقة بقو�عد �لإثبات �سيما و�أن �طار �لخبرة �لق�سائية و�لتحكيمية.
تقرير �لخبير يعتبر من قو�عد �لإثبات �لحر • .دعوة �لمعنيين �إلى �لتعاون.
يقت�سي مر�عاة �لأ�سول �لو�جب �تباعها في • �لتن�سيق بين �لجهات
تنفيذ �لمهام بح�سب طبيعتها.
�لثلثة لو�سع جدول عادل
لأتعاب خبر�ء �لمحا�سبة
يقت�سي تطبيق �لمعايير �لمهنية و�لتقيد بقو�نين �لمجازين في �لملفات �لتي
وقو�عد �ل�سلوك �لمهني في معر�س تنفيذ تعهد �إليهم من قبل �لق�ساء
�لمهمة ،و�لتقيد بال�سرية �لمهنية وعدم �إف�ساء و�لتحكيم بما يتنا�سب مع
�إل ما هو مطلوب �سمن �لمهمة ولحاجاتها دورهم وجهدهم في �إظهار
�خلتام
وللمرجع �لمعني بالمهمة.
�لحق
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اطالق دورة تدريبية
لمراجعي الرقابة النوعية على
مكاتب التدقيق
وتوقيع بوتوكوالت تعاون مع
هيئة المحاسبين القانونيين
في الواليات المتحدة األميركية

خلل �لتوقيع

�أطلقت نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان ،بالتعاون مع �لبنك �لدولي ،في  3ت�سرين �لثاني  ،2015ور�سة عمل لمر�جعي �لرقابة �لنوعية على
مكاتب �لتدقيق ،برعاية وزير �لمالية علي ح�سن خليل ممث ًل بالمدير �لعام للوز�رة �آلن بيفاني ،في فندق هيلتون متروبوليتان بال�س � -سن �لفيل،
في ح�سور ممثل هيئة �لمحا�سبين �لقانونيين في �لوليات �لمتحدة �لأميركية AICPAجايم�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.
�ما بلحاج فاأكد �أن �لبنك �لدولي ملتزم
بال�سر�كة مع �لنقابة من �أجل تقوية ج�سم
�لمحا�سبة �لمهني ودعم �ل�سلحات في
هذ� �لمجال ،وم�سدد ً� على تحقيق �لهد�ف
�ل�ستر�تيجية �لمحددة لهذه �لمنطقة لما في
ذلك من �إنعكا�س على �ل�سفافية وتاأثير على
�لنمو �لجتماعي و�لقت�سادي.
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كما تم خلل هذه �لمنا�سبة توقيع بروتوكولت
تعاون مع معهد �لمحا�سبين �لقانونيين
�لمعتمدين في �لوليات �لمتحدة AICPA
ي�ستفيد بموجبه جميع �ع�ساء �لنقابة من
بر�مج تدريب و�سهاد�ت متخ�س�سة من خلل
�لربط �للكتروني �لمبا�سر في� :لمعايير �لدولية
للتقارير �لمالية (IFRS Certificate
 ، )Programتقييم �لأعمال (Business
�لق�سائي �أما �لنقيب عبود فقد قال :قد يرى �لبع�س �أنه
� ،لتدقيق
)Valuation
( )Forensic Accountingوغيرها من لمن �لغر�بة �أن نلتقي �ليوم في �إطلق هذه
بر�مج �لتدريب �لمتخ�س�سة وباأ�سعار خا�سة� .لدورة �لمتخ�س�سة لتدريب مر�جعي �لرقابة
�لنوعية على مكاتب �لتدقيق في لبنان حيث
بعد �لن�سيد �لوطني تحدث بر�كينز ،ف�سدد على ل ح�سيب ول رقيب على عمل و�أد�ء �لطبقة
�أن لبنان “لي�س فقط بلد ً� مهم ًا بالن�سبة للهيئة �ل�سيا�سية .فمع ��ستمر�ر �ل�سغور �لرئا�سي
فح�سب ،بل هو �سريك ديناميكي مهم للوليات و�نعاك�سه على عمل كل �لموؤ�س�سات و�لى ما
�لمتحدة نظر ً� لأهمية �ل�سوق �ل�سرق �أو�سطية و�سلنا �ليه من �سلل في عمل �لد�رة و�ل�سلطات
م�سير ً� �لى �أن �لمتحان �لذي يجرى في لبنان �لر�سمية و�لموؤ�س�سات �لد�ستورية وعدم معالجة
منذ �لعام  ،2011يلقي �لنجاح نف�سه في �لمور و�لملفات �لملحة �لتي تهم �لنا�س
�لكويت� ،لبحرين و�لمار�ت �لعربية �لمتحدة .بمعي�ستهم ،وفي ظل هذ� �لقلق من �لتحديات
�لقت�سادية و�لموؤ�سر�ت �ل�سلبية للمالية �لعامة
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حيث بلغت ن�سبة �لعجز  %10ون�سبة �لدين �لعام
�لى �لناتج �لمحلي  %134وو�سل م�ستوى �لدين
�لعام لما يقارب  70مليار دولر �ميركي وفي
ظل تباطوؤ �لقت�ساد وتر�جع �لنمو و�ن�سد�د
�لفق �ل�سيا�سي و�لقت�سادي ،يبقى �لمل بقدرة
�للبنانيين ونخبهم بان يخرجو� من �لمحن �كثر
قدرة على �لعطاء و�لتجدد من �أجل بناء دولة
ع�سرية وعادلة.
فلبنان ،و�ن �فتقد �لى �لمو�رد �لطبيعية فاإن
ثروته �لب�سرية في �لد�خل و�لخارج م ّكنته من
�ل�ستمر�ر و�لتطور .وما لقاوؤنا �ليوم �إل خير
دليل على وجود نخبة مهنية نقابية في هذ�
�لمجتمع �أبت على نف�سها �إل �أن تكون نقابة ر�ئدة
متطورة و�أن تاأخذ دورها �لمنتظر على م�ساحات
�لوطن فانبعثت منذ عام ونيف و�نتف�ست على
ذ�تها ونفخت عن نف�سها غبار �لك�سل و�ل�سلل.
�ل�سيد�ت و�ل�سادة� ،لزميلت و�لزملء،
كان ل بد للمجل�س �لحالي بعد �إيلئه �لثقة من

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
�لنظير على مكاتب �لتدقيق في لبنان وذلك
من �أجل تح�سين �آد�ئهم و�لتاأكد من �لتز�مهم
بالمتطلبات �لمهنية �لدولية و�لرتقاء بمهنة
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
�لتدقيق ودليل مر�جعة �لنظير و�عتماد ترجمة
�لمعيار �لدولي للرقابة �لنوعية  ISQC1للمكاتب
�لتي توؤدي مهمات �لتدقيق ومر�جعة �لبيانات
�حل�سور
�لمالية ،ومهمات �لتاأكيد �لخرى و�لخدمات ذ�ت
�لعلقة ،وبعد �أن تم �إعد�د دليل ملف �لتدقيق مهنية للبدء بالتعاون مع هذه �لهيئة وهي �لهيئة
وتدريب ما يقارب �ل�سبعماية زميل �بتد�ء ً� من �لمهنية �لر�ئدة في �لعالم من دون منازع ،فبعد
�أن وقعت �لنقابة بروتوكولي تعاون خلل �لعام
بد�ية هذ� �لعام،
�لمن�سرم مع هيئة �لمحا�سبين �لمجازين في
قمنا موؤخر ً� باإن�ساء �لهيئة �لم�سرفة على �لرقابة بريطانيا  ACCAوهيئة �لمحا�سبين �لد�ريين
�لنوعية وفق متطلبات نظامنا �لد�خلي برئا�سة  IMAو�لتي بموجبهما بد�أ معهد �لتدريب �لتابع
�ل�ستاذ عرفان �يا�س وع�سوية كل من �لدكتور للنقابة بتقديم بر�مج تدريب مهنية ع�سرية
د�وود �سبح و�ل�ستاذ غر�هام لوكا�س ،وهم من ك�سهادة  DIPIFRو�سهادة �لدبلوم في معايير
�لمهنيين �لم�سهود لهم بخبرتهم ومناقبيتهم �لتقارير �لمالية �لدولية و�سهادة في معايير
و��ستقلليتهم.
�لتدقيق �لدولية و�سهادة في علوم �لمحا�سبة
�لد�رية .تعلن نقابتكم �ليوم توقيع بروتوكول
�أما �ليوم فتقيم �لنقابة برعاية كريمة و�حت�سان �لتعاون مع هيئة �لمحا�سبين �لمجازين في
من معالي وزير �لمالية �ل�ستاذ على ح�سن �لوليات �لمتحدة و�لذي بموجبه ي�ستفيد كافة
خليل وبالتعاون مع �لبنك �لدولي �لد�عم �لد�ئم �ع�ساء �لنقابة من بر�مج تدريب و�سهاد�ت
لن�ساطات �لنقابة خلل �لعامين �لمن�سرمين ندوة متخ�س�سة من خلل �لربط �للكتروني
متخ�س�سة لمدة يومين لمر�جعي �لرقابة �لنوعية �لمبا�سر على بر�مج تدريب متخ�س�سة
على مكاتب �لتدقيق بم�ساركة ما يقارب �ل�ستين وبح�سومات خا�سة بن�سبة .%35
مهني ًا من لبنان وم�سر و�لردن حيث �أردناها عم ًل
مهني ًا جامع ًا على م�ستوى �لمنطقة �لعربية وتفعي ًل وفي �لختام� ،أكرر با�سمي وبا�سم مجل�س �لنقابة،
لدور �تحاد �لمحا�سبين و�لمر�جعين �لعرب وذلك تقديم جزيل �ل�سكر �لى معالي وزير �لمالية
من خلل ت�سكيل نو�ة مهنية على م�ستوى �لوطن �ل�ستاذ علي ح�سن خليل لرعايته �لكريمة لهذه
�لعربي لتقوم باأعمال �لمر�جعة على �أد�ء مكاتب �لدورة �لمتخ�س�سة و�لى �ل�ستاذ فريد بلحاج
�لتدقيقفيلبنانو�لمنطقة.
ممثل �لبنك �لدولي لمو�كبة �لنقابة في ن�ساطاتها
وتقديم لها كل �لدعم �للزم لها و�تمنى
�لزميلت و�لزملء �ل�سيد�ت و�ل�سادة،
للم�ساركين في هذه �لدورة �لتوفيق و�لنجاح.
في ظل �لعمل �لدوؤوب و�لمتو��سل مع هيئة
�لمحا�سبين �لمجازين في �لوليات �لمتحدة ع�ستم وعا�ست نقاية خبر�ء �لمحا�سبة
للتح�سير لهذ� �لحدث� ،أردناه �أي�س ًا محطة �لمجازين في لبنان نقابة مهنية ر�ئدة في

�لنقيب �يلي عبود

بر�كينز يلقي كلمة �لهيئة �لمريكية
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لبنان و�لمنطقة وعا�س لبنان
ثم �ألقى بيفاني كلمة وزير �لمالية ،قال فيها:
“�إن تطبيق مو�سوع �لرقابة �لنوعية ومر�جعة
�لنظير من قبل نقابة خبر�ء �لمحا�سبة
�لمجازين خطوة تلقي م�سوؤولية كبيرة على
مكاتب �لتدقيق ،وذلك من خلل �إعارة �أهمية
كبيرة لمر�جعة تقاريرهم من قبل جهة م�ستقلة
لتقييم ما �إذ� كان نظام رقابة �لجودة �لد�خلية
م�سمم ب�سورة منا�سبة ويعمل بكفاءة بحيث
يزود �لجهات ب�سمان منا�سب حول مدى �تباع
�لجهات لل�سيا�سات و�لجر�ء�ت و�لمعايير
�لمطبقة.
و�أردف�“ :أما من ناحية وز�رة �لمالية ،فقد
عمدنا �لى �ل�سير باإ�سلحات بنيوية كبيرة
وباأعمال تاأ�سي�سية �سوف ت�سمح للدولة بالنهو�س
و�لبناء على هذه �لخطو�ت ،و�أذكر منها �عادة
تكوين �لح�سابات �لمالية للدولة �للبنانية منذ
عام  .1993ونحن في طور �إنجاز ما تبقى
منها” .و�علن عن �نجاز �لعديد من �ل�سلحات
في �إطار �إعد�د �لمو�زنة �لعامة و�آلية تنفيذها،
وهي معتمدة �لآن رغم عدم �لت�سويت على
�لن�س ،كما �أدخلنا ت�سميات جديدة و�لتح�سينات
في مر�قبة �لنفاق ،وطورنا �لنظمة �لمعلوماتية
للإنفاق و�ل�سر�ئب على حد �سو�ء ،حتى
�أ�سبحنا من �أكثر �لوحد�ت تطور� في �لبلد لهذه
�لناحية ،ول �سيما �أن �لوز�رة با�سرت منذ فترة
باأنظمة �لت�سريح و�لت�سديد �للكتروني ،وهي
تعد لتطوير�ت جديدة”.

فريد بلحاج �ملدير �لقليمي للبنك �لدويل

�آلن بيفاين مدير عام وز�رة �ملالية

بلحاج ،عبود ،بيفاين ،بر�كينز

وفي �لختام ،وقع �لنقيب عبود وبر�كينز
بروتوكول تعاون بين نقابة خبر�ء �لمحا�سبة
�لمجازين في لبنان وهيئة �لمحا�سبين
�لقانونيين في �لوليات �لمتحدة �لأميركية
 ،AICPAو�أقيم كوكتيل للمنا�سبة.
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وفي  4و 5ت�سرين �لثاني تم تنظيم ور�سة عمل
لمر�جعي �لرقابة �لنوعية على مكاتب �لتدقيق
في �لمعهد �لمالي  -معهد با�سل فليحان.
بر�كينز و�سميث مع �لنقيب و�أع�ساء من جمل�س �لنقابة
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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.
جاء هذ� �لجتماع في �سياق زيارة �لأ�ستاذة تم خلله تدريب  150محا�سب ًا من �لقطاع �لعام
م�سادق �لى لبنان للتو��سل مع م�سوؤولين من و�أع�ساء من نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين
وز�رة �لمالية ،مجل�س �لنو�ب ،ديو�ن �لمحا�سبة ،في لبنان.
م�سرف لبنان� ،لمعهد �لمالي ونقابة خبر�ء
�لمحا�سبة �لمجازين في لبنان ،بهدف تقييم كما �أثنت على مبادرة �لنقابة على ّ
ح�س
�لتقدم �لذي جرى حول تعزيز �إعد�د �لتقارير �ل�سلطتين �لت�سريعية و�لتنفيذية للبدء بتطبيق
�لمالية و�لم�ساءلة و�لتقارير في �لقطاعين �لعام هذه �لمعايير و�لتي تتطلب �إعد�د ح�سابات
و�لخا�س و�لعمل على �لتفاق على �إجر�ء�ت تهدف �لدولة على مبد�أ �ل�ستحقاق لما له من �أهمية
�لى ت�سريع دعم برنامج �لأ�سلح في لبنان.
لتعزيز مبد�أ �لم�ساءلة و�لمحا�سبة وم�ساركة
�لر�أي �لعام في مالية �لدولة مما ي�ساعد في
وتقدمت م�سادق خلل �لجتماع باقتر�ح با�سم �إ�سد�ر بيانات مالية �سفافة .كذلك تم �لتطرق
�لبنك �لدولي من �أجل م�ساهمة �لنقابة ،من
خلل لجنة متخ�س�سة م�ستقلة ،في �لتعاون مع
وز�رة �لمالية في �لقيام بدر��سة متخ�س�سة
تهدف �إلى تقييم �لأ�س�س و�لقو�عد �لتي بموجبها
تم تح�سير ح�سابات �لدولة عن �ل�سنو�ت �ل�سابقة.
حيث �أكد �لنقيب على ��ستعد�د �لنقابة �لد�ئم
و�سع كل طاقاتها في خدمة �لقطاع �لعام.
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و�أثنت م�سادق على دور �لنقابة �لذي تقوم به
لناحية تطوير �أد�ء �لمالية �لعامة و�لذي تجلى
بتنظيم �لنقابة للموؤتمر �لعلمي حول تطبيق
معايير �لمحا�سبة �لدولية للقطاع �لعام و�لذي
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�لى ما قامت وتقوم به �لنقابة من عمل لتح�سين
�أد�ء �أع�ساءها بهدف �لإرتقاء بالمهنة،
بال�سافة �لى �لتن�سيق مع كافة �لهيئات �لرقابية
و�لمهنية �لمحلية و�لقليمية ،ولما تقوم به من
دور محوري على �ل�سعيدين �لمحلي و�لعربي
لتطوير �لمهنة.
كما �سكر �لنقيب عبود �لأ�ستاذة م�سادق على
مو�كبة ودعم مجموعة �لبنك �لدولي �لد�ئم
لن�ساطات �لنقابة �لمهنية �إن في لبنان �أو على
م�ستوى �لمنطقة.
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بمناسبة صدور كتابه:
مهنة خبراء المحاسبة في لبنان
النقابة تكرم النقيب وائل ابو شقرا

�لنقيبني �أبو �سقر� وعبود مع �لرئي�س ح�سني �حل�سيني و�لزملء

المحاسب المجاز العدد 2016 - 54

�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.
بعد �لن�سيد �لوطني� ،لقى رئي�س �تحاد �ليه كل دولة ع�سرية ،فتر�سخ لدي قناعة
�لم�سارف �لعربية �ل�سابق رئي�س جمعية بتعاون �لدولة مع �لقطاع �لخا�س ،هذ� �لتعاون قيادي نقابي مهني بامتياز �أعطى �لمهنة وبيئة
�لم�سارف �لدكتور جوزف طربيه كلمة� ،أكد فيها �لذي �عطى مثاله بعد �ن نجح في حملة توعية �لعمال و�لقت�ساد �لوطني من دون ح�ساب،
�أن “و�ئل �بو �سقر� �سعلة لن تنطفئ ،ونحتفل لهد�ف وثقافة مهنة �لمحا�سبة و�لتدقيق و�سطر بممار�سته لم�سوؤولياته �لنقابية نهج ًا
بكتابه �لمرجعي عن مهنة خبر�ء �لمحا�سبة �لتي ودورها �لفعال في �لمجتمع»
وفكر ً� نقابي ًا من خلل روؤية و��سحة وهادفة
و�لهم من ذلك �سمن �طار �خلقي و�سلوك
كر�س لها �لجزء �لكبر من حياته ،حيث كان
نقيبا لمدة  17عاما ،و�أول رئي�س لنقباء خبر�ء وتحدث حم ّيه عن “�لأنظمة �لمحا�سبية مهني ر�قٍ يتحدى به ورفع �ساأن م�ستوى مهنة
و�لنجاز�ت �لتي �وردها �أبو �سقر� في كتابه ،تدقيق �لح�سابات في لبنان و�لمنطقة.
�لمحا�سبة �لدوليين �لناطقين بالفرن�سية»
و�لتي �ساعدت في تاأمين �إح�سائيات و�سعت
وعدد طربيه �لكثير من �لمر�حل �لتي عمل في خدمة �لدولة ،و�لوقوف على حقيقة �لو�قع عندما �سوؤل �لنقيب �بو �سقر� من قبل وزير
فيها �بو �سقر� على تنظيم �لمهنة ،و�لنجاز�ت �لمالي و�لقت�سادي ،و�أمنت معلومات تحتاجها �لمالية في �لعام  1996وذلك قبل �أول �نتخابات
�لتي حققها ،وو�سفه بـ”�ل�سخ�سية �لغنية �لتي �لدولة لو�سع محا�سبتها �لوطنية ،كما خلقت جرت بعد تنظيم �لمهنة بموجب قانون ،364
ل يمكن و�سعها �سمن �إطار ،فهو مبادر �سار فر�سا �يجابية �ساعدت �لم�ستثمرين في �عد�د ما هو م�سروعك �لنقابي؟؟ فكان �لجو�ب
على �لو�قع و�لفكار �لموروثة ،و�أر�د لمهنته �ن در��سات �لجدوى �لقت�سادية».
تطبيق برنامج �لرقابة �لنوعية ومر�جعة �لنظير
ترتقي وعرف �نها لن تنجح �ن لم تتعاون مع
من �أجل تح�سين �أد�ء مكاتب �لتدقيق و�سر�ء
�لدولة ،فكانت فاتحة �سل�سلة من �لت�سريعات و�لقى �لنقيب �يلي عبود كلمة ،قال فيها� :لقيادة قطعة �أر�س م�ستقلة للنقابة من �أجل بناء بيت
بنيناها �سوي ًا حتى �إكتمل �ل�سرح نظام ًا �أكانت وطنية �أو نقابية �أو غيرها تعمل في خدمة �لمحا�سب �لمجاز  /بيت مدقق �لح�سابات.
محا�سبي ًا م�سرفي ًا نقل �لبلد من عهد محا�سبة �لعموم وللم�سلحة �لعامة هي فكر وعلم وروؤيا،
�لب�سطاء �إلى عهد خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين» .وقبل �أي �سيء هي �للتز�م بالمبادئ و�لقيم في ظل �لتحديات �لإقت�سادية و�لإجتماعية،
و�لخلق في ممار�سة �لم�سوؤولية و�لقدرة على تُ�س ّر نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين على
و�إ�ستعر�س �لوزير �ل�سابق عادل حم ّيه �لفترة ممار�سة هذه �لم�سوؤولية �لنقابية �أو �لوطنية من بناء نقابة ع�سرية تلبي طموحات �أع�سائها
�لتي كان فيها وزير ً� للمالية ،و�لتقى بالنقيب �بو دون �أي خلفية طائفية �أو مذهبية �أو م�سلحة وتو�كب متطلبات �لمهنة عالمي ًا .
�سقر� ،و”جرى �لتعاون في �لقطاع �لم�سرفي حزبية �سيقة وما �أحوجنا �ليوم �لى هذه �ل�سفات و�أ�ساف :وعلى �ثر نيل �لمجل�س �لحالي ثقة
و�لت�سريعي و�لمحا�سبي ،وكل ما تفتقر �ليه �لقيادية على كافة �لم�ستويات وخا�سة في �د�رة �لجمعية �لعمومية منذ حو�لي �لع�سرين �سهر ً�
�لدولة على هذ� �ل�سعيد ،وكانت له تطلعات �سوؤون �لبلد و�لعباد ،وهي �ل�سبيل �لوحيد لبناء وفي �طار �لخطة �لهادفة �لى تطبيق برنامج
�لرقابة �لنوعية على �أد�ء �أع�سائها ،قامت
تنظيمية و�هد�ف من �ساأنها �ن تحقق ما تتطلع دولة ع�سرية وقوية وعادلة تلبي طموحاتنا.
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�لنقابة بعدة خطو�ت �برزها تاأمين تدريب
مهني حول دليل ملف �لتدقيق لما يقارب ال750
محا�سبا مجاز ً� ،وت�سكيل �لهيئة �لم�سرفة على
�لرقابة �لنوعية بنا ًء على متطلبات �لنظام
�لد�خلي�� ،سافة �لى تدريب �ستين مر�جع ًا
معتمد� للقيام باأعمال مر�جعة �لنظير من
لبنان وم�سر و�لردن ،من قبل �خت�سا�سيين
من معهد �لمحا�سبين �لقانونيين �لمعتمدين في
�لوليات �لمتحدة (.)AICPA
وبادرت �لنقابة �أي�س ًا �لى تاأمين بر�مج تدريب
علمية حديثة لمتدرجيها و�أع�سائها بنا ًء على
عدة بروتوكولت �لتعاون وقعتها �لنقابة مع
�لهيئات �لمهنية �لدولية.
وبهدف خلق دينامية جديدة في �لت�سريع
و�سر�كة حقيقية بين �ل�سلطتين �لت�سريعية
و�لتنفيذية من جهة و�لمهن �لحرة في لبنان
من جهة �أخرى ،عملت �لنقابة على توقيع
بروتوكول تعاون مع نقابة �لمحامين في بيروت
ل�سم جهود �لنقابتين وللم�ساهمة في تطوير
ّ
�لت�سريع في مجالت �لمالية �لعامة و�ل�سر�ئب
و�لتجارة و�لقت�ساد و�لأ�سو�ق �لمالية وغيرها،
وذلك في ظل �لغمو�س �لذي ّ
يلف �لعديد من
م�ساريع �لقو�نين وغياب �لروؤية �لو��سحة �لتي
ل تتما�سى مع متطلبات �لع�سر .و�هم هذه
�لقو�نين قانون �لتجارة �للبناني حيث ت�سارك
�لنقابة وبكل فعالية بمناق�سة م�سروع تعديل
هذ� �لقانون �سمن �عمال �للجنة �لفرعية
�لمنبثقة عن لجنة �لد�رة و�لعدل ،هكذ�،
بالعمل و�لتو��سل �لف ّعال و�لم�ستمر ،تم تفعيل
دور �لنقابة و�إعادة �لثقة بها دولي ًا من خلل
ممار�ستها �لمهنية و�لتز�مها ب�سروط ع�سويتها
في �لإتحاد �لدولي للمحاسبني، IFAC
وما موؤتمرينا �لدوليين �لتا�سع ع�سر و�لع�سرين
�لذين نظما خلل �لعام �لحالي و�لفائت
و�لم�ساركة �لدولية و�لعربية �لكثيفة بهما �ل
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

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

�ل�سخ�سية �ل�س ّيقة� ،نتف�ست نقابة خبر�ء �ل�سيا�سية �لوطنية.
�لمحا�سبة �لمجازين على ذ�تها� ،سمن روؤية
وممار�سة مهنية نقابية ووطنية ،لتكون موؤ�س�سة وكانت كلمة للنقيب �لمكرم �بو �سقر� ،قال فيها:
نقابية بامتياز ،ر�ئدة ومتطورة ،ومثال يحتذى «�لعطاء و�جب وطني ،و�لإنجاز�ت هدف للبناء،
به في �لقطاعات �لخرى .و�ست�ستمر في �لنهج ولكل قطاع دوره في ذلك ،وقطاعنا �لمهني �لذي
�لذي ر�سمته  ،من �جل تفعيل دورها ولكي �نتف�س من و�قعه �لأليم �إلى �لأنظمة و�لت�سريعات
يم ّثل �أع�ساوؤها قيمة م�سافة خلقة على كافة �عتبار� من تاأ�سي�س �أول نقابة عام  ،1964وذلك
بهدف تحقيق بناء �لذ�ت و�ل�ستفادة من غنى
م�ساحات �لوطن.
علومه و�أهد�فه .كانت �أ�س�س نجاحنا تكمن في
وختم عبود قائ ًل  :و�ئل �بو �سقر� ،لقد خ�سرتك حب �لمهنة و�تباع �لم�سار �لمبرمج لتعميم �لفكر
�لجمعية �لعمومية ،لقد خ�سرتك �لنقابة في �لمحا�سبي وثقافته ،وما يحملن في طياتهما من
�نتخابات �لنقابة للعام  ،1996فاأنت ديمقر�طي �لعمل �لبناء و�لإر�دة �لثابتة كثبات �لأرقام �لتي
لبق �لى �بعد �لحدود لكنك متطرف حتى �لعظم ل تتغير ،و�لمفعمة بالو�سائل �لد�عمة لعالمي
في �لدفاع عن �لمهنة و�لنقابة و�أع�سائها.
�لمال و�لقت�ساد .هذ� ما ت�سنى لي ولزملئي
نعم� ،يها �لديمقر�طي لقد خ�سرتك �لنقابة �لذين ر�فقوني في هذه �لم�سيرة في تحقيقه».
خلل ذ�ك �لعام وبر�أيي �لمتو��سع ،خ�سرتك
�لندوة �لبرلمانية و�ل�سلطة �لتنفيذية خلل و�أ�ساف“ :كانت �أولى �نطلقتي معهم ،يوم
تلك �لحقبة وهي حقبة �لو�ساية على مقدر�ت تحملت م�سوؤوليات في �لنقابة �عتبار� من عام
ومفا�سل �لبلد ،حقبة �لزلم و�ل�ستزلم و�لتي  1965ولغاية �أو�ئل عام  ،1977حيث �أولني
ل نز�ل حتى �ليوم نعاني من مفاعيلها �ل�سلبية زملئي ثقتهم و�نتخبت نقيبا في هذ� �لعام،
على مجتمعنا �للبناني ،لكنك ربحت نف�سك و��ستمريت في حمل هذه �لم�سوؤولية لغاية عام
ومار�ست قناعاتك و�أر�ئك �لحرة ،فما نفع  ،1994و�تبعت �سيا�سة �نطلقت من روؤيتي وقربي
�لن�سان �إذ� ربح �لعالم كله وخ�سر نف�سه .فبعد لهذه �لمهنة ،عبرت عنها في مقال كتبته بهذ�
ما يقارب �لعقدين �أيقن �لقربون و�لبعدون باأن �لمنحى ون�سر في حينه ،ت�سمن مدى تعاطفي
�لفكر �لمهني �لنقابي �لوطني �لذي يتحلى به معها ،وكان بعنو�ن “�لمحا�سبة جماد �أم جمال”،
�أمثال �لنقيب و�ئل �أبو �سقر� هو �لفكر �لكثري �قتطفت منه بع�س �لفقر�ت لهذه �لمنا�سبة،
في نقابتنا ،هذ� �لفكر �لذي لن يقبل بعد �ليوم ت�سمنت �لآتي :دعيت لأقول في �لمحا�سبة ما
�أن ي�ستلم زمام �لقيادة �ل �لخامات �لمهنية يتذوقه من يجهلها ،وينفر �إذ� �سمع بها .فكتبت
�لنقابية �لتي تتمتع بروؤية و��سحة ومتجردة عن �إليهم هذه �لكلمة لأدعوهم �إلى �لتقرب من هذه
كل ما هو �سيا�سي وفئوي �سيق ،فل تعمل �ل �لمهنة �لمرهفة �لتي تمتاز بتعاطفها وقربها
للنقابة وللنقابة فقط.
منهم .و�أقول لهم�“ :إن مهنة �لمحا�سبة هي
�لأكثر �ندفاعا في مجالت �لخلق و�لإبد�ع ،لأنها
وعلى �مل تعميم تجربة هذ� �لفكر �لى �لحياة نظريات بنيت على �لعمليات و�لتطبيق .وهي
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وقال�“ :أخت�سر تعريف �لمهنة على �أنها
لي�ست قيود� ونتائج فح�سب ،بل هي ركيزة بنية
لإقت�ساد مزدهر ومالية فاعلة ،وروؤية و��سحة
لخطة �إنمائية م�ستد�مة� .نطلقت من هذ�
�لتعاطف ،وقررت تحقيق كل ما يلزم بالعمل
�لدوؤوب ،وعدم �لملل مهما طالت �لم�سيرة
�إر�ساء لل�سمير و�لو�سول �إلى كامل حقوق
�لمهنة و�أبنائها في لبنان ،وم�ساركتها عربيا
ودوليا .ولم يكن ذلك حلما بقدر ما هو �سعور
قادني مع زملئي �إلى تحقيق �إنجاز�ت تجاوزت
�لنقيب �بو �سقر�
�أكثرهم قابلية للتعديل و�لتجديد ،ومجار�ة للتطور كل �لعقبات و�ل�سعوبات و�لإعتر��سات ،وباإيمان
منا �أن ل �سيء يمنعنا من �لو�سول �إلى �لهدف،
�لقت�سادي �لد�ئب».
فكانت رحلتنا مع �لمهنة رحلة �لعطاء و�لبناء
وتابع“ :هذ� ما �أعطى مز�ولها ميزة �أكبر في و�لإنجاز حتى في زمن �لحرب و�ل�سقاء ،رحلة
مجالت �لعطاء ،وما فر�س عليه �سروطا للنجاح� ،لو�جب و�لأد�ء بالإيمان �لم�سوؤول».
وما وجب �أن يتحلى به من ذكاء و�أخلق وحب
لها ،وتاأهيل بعلومها �لعالية وخبرتها �لمو�كبة ،و�أ�ساف“ :كان لنا ما �أردنا من خلل �لقفز�ت
ما وفر لها �لمناخات �لتي �أخرجتها من عزلة و�لمر�حل �لتي �أوردتها في �لكتاب ،و�لتي �متدت
وجمود �ت�سفت بهما عن جهل لحقيقتها وعن منذ عام  1964لغاية  1995وكان فيها:
�سيق لمفهوم مهماتها ،وح�سرها في عملية • نجاح حملة �لتوعية و�لتعريف عن �أهمية
كتابة �لح�سابات� ،لأمر �لذي جعل �لمحا�سب في �لمهنة في �لمجتمعات ،ومن �أنها حاجة
زمن مر �أن ينطوي على نف�سه ول يعي�س �إل عالمه مطلوبة لهم وللدولة ولأبناء �لمهنة معا.
�لدفتري” ،معتبر� �ن “�لمفهوم �لحقيقي للمهنة • تحقيق �لأنظمة و�لمعايير و�لقو�نين و�سو�ها،
�لذي ي�سود �لعالم �لمتح�سر �ليوم ،يكمن في �لتي كانت تفتقر �إليها �لمهنة في لبنان رغم
�لنظرة �لمتقدمة �إليها و�إلى مهماتها ونتائجها ،كثرتها عربيا ودوليا
باعتبارها علم يو�كب �لتقدم �لع�سري للقطاعات • خلق �أجو�ء �لتعاون وتحقيق �لتكامل في
�لمكونة للقت�ساد �لقومي ،ولأن �أهد�ف �لأدو�ر بين �لنقابة و�لدولة و�لقطاعات
�لمحا�سبة تتلخ�س بالك�سف و�لتحليل �لو�قعي �لقت�سادية و�لمالية.
• �لم�ساركة �لعربية و�لدولية ،و�لتعاون بين
للو�سع �لمالي ولنتائج �لأعمال».
وز�رتي �لمالية و�لإقت�ساد ،ووز�رة �لمال
و�أردف“ :ما �أك�سب �لمحا�سبة �لأهمية �أي�سا� ،لفرن�سية ونقابة خبر�ء �لمحا�سبة في
هو �عتبارها �سمام �لأمان و�لعين �ل�ساهرة ،فرن�سا ،و�لإنت�ساب �إلى �لإتحاد�ت �لعربية
ومن �أنها م�سدر للر�حة و�لثقة في �لموؤ�س�سة .و�لدولية ،وعلى �لأخ�س منها �لتحاد
وهذ� �لمفهوم �ل�سليم �أخرج �لمحا�سب من �لدولي للمحا�سبين  - IFACنيويورك،
عزلته ودفع بالمهنة �إلى �إ�سعار �لمجتمع بقربها و�لتحاد �لدولي لخبر�ء �لمحا�سبة �لناطقين
�إليه ،وباأنها جمال ير�فق �لإن�سان .وما د�مت بالفرن�سية « - »FIDEFباري�س .و�آخر
�لمحا�سبة بهذه �لطر�فة و�لمرونة ولطف �لمطاف ،تم تتويج هذه �لإنجاز�ت باإقر�ر
قانون مز�ولة �لمهنة في لبنان رقم 364/94
�لملقى ،لم يعد من �لجائز �لإ�ساءة �إليها و�لنفور
منها” ،م�سير� �إلى �أن “علومها و�أ�ساليبها �لذي �سدر عام  1994و�لذي �أخذ منا جهد�
و�أدو�تها تجمعت لخدمة �لمجتمع ورفاهيته ،ومتابعة وملحقة ��ستمرت ثلثين عاما».
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و�أ�ساد بـ”�لدور �لفعال و�لم�سكور للذين �أ�سهمو�
في ت�سريع وتحقيق هذ� �لإنجاز في عهد �لرئي�س
�لمرحوم �ليا�س �لهر�وي ،وعناية �أ�سحاب
�لدولة �لرئي�س نبيه بري ،و�لرئي�س �لمرحوم
رفيق �لحريري ،و�لرئي�س فوؤ�د �ل�سنيورة ووزير
�لمالية في حينه ،و�لوزر�ء بهيج طبارة و�أنور
�لخليل ،مرو�ن حمادة ،عادل حمية و�لمرحوم
علي �لخليل” ،وم�سيفا“ :كما �أتوجه بتحياتي
وتقديري و�سكري للرئي�س ح�سين �لح�سيني على
مو�قفه و�إيجابيته وتفهمه لأهمية تنظيم �لمهنة
وتاأييده لق�ساياها في مر�حل عديدة �سابقة
لإقر�ر قانون �لمهنة .و�لتحية لروح �لمرحوم
زكي مزبودي �سديق �لمهنة �لذي �ساركنا في
�لعديد من �لمنا�سبات �لمحلية و�لعربية وحمله
لو�ء �لمهنة �أينما وجد».
وتابع“ :ل بد لي �أن �أ�سكر جميع �لذين كان لهم
وقفة دعم وتعزيز في تعجيل �إ�سد�ر �لقانون
قبل �نعقاد �لهيئة �لعامة لمجل�س �لنو�ب بتاريخ
�إقر�ر �لقانون عام  ،1994ومن بينهم رئي�س
لجنة �لإد�رة و�لعدل في حينه �أوغ�ست باخو�س،
ومقرر �للجنة ع�سام نعمان ،رئي�س لجنة �لمال
و�لمو�زنة في حينه �سمير عاز�ر ،حيث تحقق
هذ� �لإنجاز �لقانوني في ظل م�سوؤولياتهم
و�إيجابيتهم وتح�س�سهم باأهمية تنظيم �لمهنة.
ولن �أن�سى �أن �أبعث بالتحية لروح �لمرحوم
خطار �سبلي �لذي كانت له �لأيادي �لبي�ساء على
�لمهنة وت�سريعاتها ،و�لب�سمات �لهامة �لتي
تركها �أثناء توليه مهام مديرية �لمالية �لعامة».

و�أردف قائل� :لمطلوب من �لوز�رة �لكثير من
�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
بما يتو�فق مع قانون تنظيم �لمهنة رقم
 364/94و�سمان حقوق �أع�ساء �لنقابة.
• ��ستكمال تطبيق �لمادة  59من 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
نحتاج �إليه على �ل�سعيدين �لمحلي و�لعالمي،
�أما ما هو مطلوب �ليوم يتمثل بالمحافظة
على هذه �لإنجاز�ت وتاأمين مو�كبتها �لد�ئمة
لتطور�تها وفقا للأحد�ث �لمالية و�لقت�سادية
�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».
وتوجه �إلى �لنقيب بالقول“ :تعمل جاد�
مع �أع�ساء �لمجل�س لإعادة �لثقة بنقابتنا
�لتي �أدى �لإ�ستهتار و�لممار�سات �ل�سيا�سية
و�لطائفية� ،إلى تجاوز قانونها مع نظامها
�لد�خلي وم�سلحتها وحقوقها محليا وعالميا.
�إنها م�سوؤوليتنا �لمهنية و�لوطنية تجاه زملئنا
و�أجيالهم وتجاه مجتمعنا في �لعمل �لدوؤوب لرفع
ر�ية �لعلم و�لثقافة ،و�لق�ساء على �آفة �لجهل
و�لحقد .وكلي ثقة بك �أيها �لنقيب وباأع�ساء
�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�أ�ساف�“ :إن �أرقى و�سائل �لبناء و�أنجحها
تنطلق من �لعمل �لجماعي �لموؤمن بالهدف
�لو�حد �ل�سامي .وزملئي مدعوون �إلى تكثيف
�لجهود ور�س �ل�سفوف ،وحمل �لم�سوؤولية بقوة
�لإيمان بالهدف و�لم�سير �لو�حد ،ودعم �لنقيب
و�أع�ساء �لمجل�س في م�سارهم .وبذلك نحقق

تح�سين �لعلم بالثقافة بكل معانيها �لإن�سانية �سكر وتقدير ومحبة و�عتز�ز ب�سد�قته� .أما
و�لحياتية و�لإجتماعية و�لأخلقية ،و�لت�سامي �أنت �أيها �لنقيب و�أع�ساء مجل�س �لنقابة فاإن
في �لتعاطي ،و�لتعالي في
�لممار�سة �لبناءة و�لم�سوؤولة.
�إنها ح�سانة �لمجتمع،
�إنها �لح�سارة �لر�قية بكل
معانيها .كما علينا �أن ندعم
حريتنا بالنظام �لذي ي�سمن
معاني هذه �لحرية ،وتتويج
�لإ�ستقلل با�سترد�د �لقر�ر
�حل�سور
�لذ�تي و�لإر�دة �لفاعلة».
عملكم �لجاد لهو �أكبر دليل على قدرتكم على
تحملكم �لم�سوؤولية ،رغم ما يو�جه ن�ساطاتكم
وتابع�“ :إن ما تف�سل به طربيه بكلمته �لتي �أ�سهب من �سعوبات ،و�سعيكم �لد�ئم لإعادة �لثقة
فيها عر�سه لأعمالنا �لم�ستركة ،و�لتي د�مت ما بالنقابة �أول وتحقيق �إنجاز�تكم ثانيا �لمتمثلة
يزيد عن  35عاما� ،سكلت لي تاريخا ل ين�سى باأعمال �لتاأهيل �لم�ستمر ،و�لرقابة على �لأد�ء،
مع رجل علم ووفاء ومكانة رفيعة .لم يبخل علينا و�لتو�جد �لمحلي و�لعربي و�لدولي ،وتعاونكم
في حينه بتقديم �لأبحاث �لمهنية و�ل�سر�ئبية وتوقيع �لبروتوكولت مع �لهيئات �لمعنية �لتي
في موؤتمر�ت عقدناها ،و�أذكر منها م�ساركته في فيها م�سلحة �لنقابة و�أع�سائها في �إبقاء
موؤتمر �لإتحاد �لعام للمحا�سبين و�لمر�جعين لبنان على �لخارطة �لعالمية في حقلي �لمال
�لعرب في تون�س ،وعودتنا عن طريق قبر�س و�لقت�ساد .و�ل�سكر �لكبير لجميع من تف�سل
لنقطاع و�سائل �لنقل �لجوي �إلى لبنان ب�سبب و�ساركنا هذه �لمنا�سبة �لتي �أكرمتموني فيها
�لإجتياح �ل�سر�ئيلي ،ويوم كانت رحلتنا �ل�ساقة و�أنا ل �أز�ل على قيد �لحياة».
بين قبر�س وبيروت على متن �سفينة نقل ب�سائع ،ثم وقع �لنقيب �أبو �سقر� �لكتاب خلل حفل
و�عتر��س �لطر�د �ل�سر�ئيلي لنا في عر�س كوكتيل.
�لبحر ،وتاأخيرنا مدة ز�دت عن �ل�ساعتين قبل
�ل�سماح لل�سفينة بدخول مرفاأ �سبية
�لخا�س في بيروت .وم�ساركة طربيه
�لآن في هذ� �لحفل هي �سهادة �أعتز
بها .و�أعجز بال�سكر عن �إيفائه حقه
ومنزلته».
وختم�“ :أما ما �أكرمني به حمية في
كلمته وح�سوره يوؤكد مدى �لتعاون
�لذي كان بيننا طو�ل فترة حمله
م�سوؤولية وز�رة �لمالية ،ودعمه
�لد�ئم �لذي �سكل ج�سر تو��سل
مع هذه �لوز�رة ،وكانت له مو�قف
م�سرفة و�إيمان ب�سرورة �لتقيد
بالت�سريعات �لمهنية وعدم تهاون
�لوز�رة في حال مخالفتها�،نطلقا
مما يتمتع به من ح�س بالم�سوؤولية
وقدرة على تحملها ،م�سجل له كل
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مشاركة النقابة في المؤتمر العربى المهنى األول
التحاد المحاسبين والمراجعين العرب
�ساركت نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في
لبنان �سمن وفد من �لنقابة برئا�سة �لنقيب
�أيلي عبود ت�سمن �أع�ساء من مجل�س �لنقابة
و 45زمي ًل في فعاليات �لموؤتمر �لعربى �لمهنى
�لأول لتحاد �لمحا�سبين و�لمر�جعين �لعرب
بعنو�ن :مهنة �لمحا�سبة و�لمر�جعة فى �لعالم
�لعربى �لو�قع و�لمرتجى يومي  20و� 21سباط/
فبر�ير  2016في فندق ماريوت �لقاهرة.
هدف �لموؤتمر �لى تطوير وتنمية �لمهار�ت
وتبادل �لخبر�ت و�لمعرفة وتعزيز �لعلقات
�لمهنية بين �لمحا�سبين و�لمر�جعين �لعرب
للم�ساهمة في تلبية متطلبات �لتنمية �لقت�سادية
وت�سجيع �ل�ستثمار في �لعالم �لعربي و�سارك
فيه ممثلين عن �لمنظمات �لمهنية �لدولية.

�سارك �لنقيب عبود في �لموؤتمر بورقة عمل
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
دور �تحاد �لمحا�سبين و�لمر�جعين �لعرب،
و�لذي هو �لهيئة �لر�سمية �لمعتمدة لجميع
�لمهنيين �لعرب فى �ستى �أنحاء �لدول �لعربية،
بهدف �لإرتقاء بالمهنة و�لتي تبد�أ بتح�سين
�أد�ء �لمهنيين من خلل �لتدريب و�لتطوير
�لم�ستمر و�للتز�م ببر�مج �لرقابة �لنوعية على
مكاتب �لتدقيق .هذ� �ل�سعي لتح�سين �لد�ء
من خلل بر�مج �لرقابة �لنوعية كانت نقابة
خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان قد بد�أت

مشاركة النقابة في مؤتمر
جمعية المحاسبين
القانونيين االردنيين الحادي عشر

بو�سع �لأ�س�س له من خلل تنظيم ور�سة عمل
في بيروت لأع�ساء من �لتحاد بهدف ت�سكيل
نو�ة من �لمهنيين �لخت�سا�سيين لمر�جعة
�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
�لرقابية و�لمهنية و�لدولية �لمختلفة وخلق
دينامية جديدة من �لتعاون بينها هو حجر
�لز�وية للنجاح �لمهني مما يحقق �لم�سلحة
�لمهنية لدى جميع �أع�ساء �لأتحاد.

�لنقيب عبود يت�سلم �لدرع من
رئي�س �لحتاد حامت �لقو��سمي
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�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  9و� 10أيلول  2015في 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.
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بروتوكول تعاون بين نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان
ونقابة المحامين في بيروت
�نكباب ًا على �لمعرفة ،و�لتدريب �لم�ستد�م،
و�لمتثال للمعايير �لمهنية ،وور�س�لعمل و�ل�سر�كة
�لعلمية مع نقابات خارجية وهيئات دولية .ولكل
من نقابة �لمحامين ونقابة خبر�ء �لمحا�سبة
معهد تابع لها .و�حدى م�سوؤولياتنا تجديد �لعقد
�لجتماعي وتنقيته وتفعيلهRenewing the ،
� ،social contractأي بكلم �آخر م�سالحة
�لمو�طن و�لدولة ،وهذ� يبد�أ من فوق ،من �لقوى،
من �لدولة �لتي عليها �ثبات وظيفتها �لحا�سنة،
�لر�عية� ،لحامية ،بل �لخادمة� .عطو� خدمات
للمو�طن وخذو� منه �ل�سر�ئب و�لر�سوم».
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وقعت نقابتا �لمحامين في بيروت وخبر�ء
�لمحا�سبة �لمجازين في لبنان بروتوكول تعاون
بينهما في  6ت�سرين �لثاني  ،2015في �حتفال
جرى في قاعة �لمحا�سر�ت في بيت �لمحامي،
في ح�سور وزير �لعالم رمزي جريج ممث ًل
رئي�س �لحكومة تمام �سالم� ،لنائب زياد �لقادري
ممثال �لرئي�س �سعد �لحريري� ،لعقيد ��سكندر
تقل ممث ًل قائد �لجي�س� ،لمديرة �لعامة لوز�رة
�لعدل �لقا�سية مي�سم �لنويري ،ممثلة �لمدير
�لعام لوز�رة �لمالية رئي�س د�ئرة �لتن�سيق
�لإد�ري منير بردويل ،رئي�س غرفة �لتجارة
و�ل�سناعة و�لزر�عة في بيروت وجبل لبنان
محمد �سقير� ،أع�ساء مجل�سي نقابتي �لمحامين �أ�ساف« :من حق �لمو�طن �ن يعرف وجهة �نفاق
وخبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين ومهتمين.
�لمال �لعام ،ولي�س مطلوب ًا من نقابة �لمحامين
ً
�ن تكون م�سرفا على �عادة تكوين �لح�سابات
بعد كلمة تقديم من ع�سو مجل�س نقابة �لمحامين �لمالية للدولة �للبنانية وقد بد�أت بها وز�رة
�سميح ب�سر�وي� ،ألقى نقيب �لمحامين جورج �لمال ،ولي�س مطلوب ًا من نقابة خبر�ء �لمحا�سبة
جريج كلمة قال فيها:
�ن تكون مدقق ًا في هذه �لح�سابات ،بل مطلوب
ً
“�أرحب بكم في بيت �لمحامي� ،لبيت �لوطني منا نقابيين ومو�طنين ومجتمعا مدنيا� ،لعمل
�لمفتوح خدمة للجمهورية و�لن�سان ،ونقابة و�ل�سغط لوقف منظومة �لف�ساد و�لهدر وتر�سيد
خبر�ء �لمحا�سبة لي�ست �سيفا بل تعرف �لمكان �لحياة �لمالية في هذه �لجمهورية».
جيد� و�لعلقة ثابتة على �لدو�م ،يحدوها هم
م�سترك ،و�أمل م�سترك� ،ما �لهم فهو تحرير و�ساأل« :هل يعقل �ن تعي�س دولتنا من دون �ثنين:
�لوطن من كل �لموروثات �لقاتلة وفي مقدمها رئي�س للجمهورية يدير �لبلد ،ومو�زنة عامة
�لف�ساد� .ما �لأمل فت�سميم على �لمهمة .وما ت�سبط �لنفاق؟».
بروتوكول �لتعاون �سوى وجه من وجوه �لتعاون
�لموؤ�س�ساتي خدمة للبلد وللمو�طن� ».أ�ساف�« :إن قال نقيب خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين �إيلي
ثقافة م�ستركة تجمع نقابتينا �للتين تتناف�سان عبود بدوره“ :في ظل �لتحديات �لقت�سادية
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و�لموؤ�سر�ت �ل�سلبية للمالية �لعامة وفي ظل
تر�جع �لنمو و�لظروف �ل�سعبة �لتي يمر
بها لبنان ،بدء ً� من �ل�سلل في عمل �لد�ر�ت
و�لموؤ�س�سات �لد�ستورية و�سو�ل �لى عدم
معالجة �لمور �ل�سا�سية و�لملفات �لحياتية،
ياأتي لقاوؤنا �ليوم في بيت �لمحامي ليعك�س
�لر�دة �لقوية وفعالية �لطاقات �لمهنية
وتعاونها و�سم جهودها �لى بع�سها �لبع�س مما
يعزز قدرة �للبنانيين على تخطيهم �لمحن
و�لم�ساعب �لتي يو�جهونها وذلك من خالل
تعميم تجربة �لقطاع �لخا�س و�لمهن �لحرة
وهي ع�سب �لحياة �لوطنية� ،لى �د�رة �لقطاع
�لعام وخلق دينامية جديدة في عملية �لم�ساركة
لتطوير �لنظمة و�لقو�نين .عندما �أتكلم عن
�د�رة �لقطاع �لعام ،ل ي�سعني �ل �أن �أثني على
�لممار�سة �لد�رية �لروؤيوية �لر�قية لمدير
عام وز�رة �لمالية ومدير عام وز�رة �لعدل
�لموجودين معنا �ليوم� .إنها �سهادة مهنية
مو�سوعية عن دورهما �لحيوي و�لجهود �لتي
يبذ�لنها و�لمناقبية �لتي يتحلون بها».
�أ�ساف« :تت�ساءلون لماذ� هذ� �لتعاون بين نقابة
�لمحامين في بيروت ونقابة خبر�ء �لمحا�سبة
�لمجازين في لبنان في هذ� �لتوقيت بالذ�ت
وما هي �أهد�فه؟ فبعد �لتجربة �لتي خ�ست
غمارها خلل �ل�سنة و�لن�سف مع فريق عمل
من �لزملء ممثل نقابتي في مناق�سة م�سروع
تعديل قانون �لتجارة �للبناني وو�سع ملحظات

�لنقابة حول دليل �لنظمة �لمتعلقة
بعمل �ل�سو�ق �لمالية و�لم�ساركة
في لجنة �لمال و�لمو�زنة لمناق�سة
مقترحات م�سروع �لقانون �لر�مي
�لى تعديل بع�س بنود قانون
�لجر�ء�ت �ل�سريبية .تبين لنا
�ن بع�س م�ساريع �لقو�نين يفتقد
�لى روؤية و��سحة �أو تعتريه بع�س
�ل�سو�ئب ول تتما�سى ومع متطلبات
�لع�سر ،مع �لخذ بالعتبار
خ�سو�سية وم�سلحة لبنان ،تو�سلت
�لى قناعة ر��سخة لجهة �همية �سم جهود نقابة
�لمحامين في بيروت ونقابة خبر�ء �لمحا�سبة
�لمجازين في لبنان لبع�سها �لبع�س ،للعمل
كجبهة موحدة حيث لكل من �لنقابتين �سفة
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
و�لمر��سيم و�لقر�ر�ت و�لتعليمات �لوز�رية في
مجالت �لمالية �لعامة و�ل�سر�ئب و�لتجارة
و�لقت�ساد و�ل�سو�ق �لمالية وغيرها .كل ذلك
من �جل خلق دينامية جديدة في �لت�سريع
و�سر�كة حقيقية بين �ل�سلطتين �لت�سريعية
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».
وتابع“ :من هذه �لمنطلقات كان �قتر�حي
ل�سعادة نقيب �لمحامين في بيروت باإبر�م
بروتوكول تعاون بين �لنقابتين فتبنى �لنقيب
�ل�سديق �ل�ستاذ جورج �قتر�حي م�سكور� ودفع
باتجاه و�سعه قيد �لتنفيذ قبل �نتهاء وليته،
�يمان ًا منه باأهمية �لعمل �لم�سترك و�لتكامل
بين �لنقابتين ،فل عجب من ذلك لأنه نقيب
�لمهن �لحرة و�ساحب روؤية ثاقبة وحركة د�ئمة
ومتجددة .فنقابتي تبدي ر�أيها وملحظاتها
معللة باأ�سباب مو�سوعية �آخذة بالعتبار تطور
ومتطلبات بيئة �لعمال في لبنان و�لعالم
و�ل�ستر�ساد بالت�سريعات �لمعتمدة في �لدول
�لمتقدمة عربية كانت �م �جنبية ،وذلك �سمن
�لطار �لت�سريعي �لذي يحافظ على �لم�سلحة
�لعامة� ،ي م�سلحة �ل�سعب �للبناني .ولكن

دون �ن يكون ذلك على ح�ساب فئة من �ل�سعب
�كانت مهنية �و غيرها وتحميلها �أعباء وتبعات
ل تندرج �سمن �سلحياتها وم�سوؤولياتها فهذ�
لي�س عد ًل و�لعدل �أ�سا�س �لملك”.
وختم“ :هدفنا و�حد وم�سوؤوليتنا و�حدة فلنعمل
معا من �أجل ممار�سة مهنية ووطنية».
�أما �لمديرة �لعامة لوز�رة �لعدل �لقا�سية
مي�سم �لنويري ،فقالت« :ي�سر وز�رة �لعدل
م�ساركة نقابة �لمحامين في بيروت ونقابة
خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان �لحتفال
بتوقيع برتوكول �لتعاون بينهما و�لر�مي �إلى
توحيد �لجهود و�لم�ساهمة في تطوير �لت�سريع
في مختلف مجالته ل �سيما �لمجالت �لمالية
�لعامة و�لمور �ل�سريبية و�لتجارية و�ل�سوؤون
�لرقابية و�ل�سو�ق �لمالية ،لما لهذ� �لتعاون
�لبناء من وقع �يجابي في تبادل �لخبر�ت
و�لمهار�ت و�لتجارب في �لمو��سيع �لمرتبطة
باخت�سا�س �لنقابتين .و�إنه من �ل�سروري �يجاد
مثل هذ� �لتعاون وت�سجيعه بين �لنقابات كافة
و�لهيئات �لمهنية لتطوير �لعلقات على جميع
�ل�سعد تو�سل لخدمة م�سلحة �لقطاعين �لعام
و�لخا�س وبالتالي �لمجتمع ب�سورة عامة».

�لنقابتين �لحا�سرتين ووز�رة �لعدل ،من خلل
�لوحدة �لتابعة لها �أي معهد �لدرو�س �لق�سائية.
�إذ بال�سافة �إلى �لخبرة �لعلمية �لناتجة عنه ل
يمكن نفي �أهمية �لتو��سل من ناحيته �لن�سانية
 �أي تو��سل �أفر�دهما مهما كانت �سفتهم �أو�أهليتهم – كونه (�أي �لتعاون) يجري من خلل
�للقاء�ت �لعلمية ويوؤدي �لى ت�سهيل �لعلقات
�لمهنية بكل ما يمكن �ن تثيره من ��سكالت عند
غيابه».
وختمت�« :إن وز�رة �لعدل د�ئمة �ل�ستعد�د
لت�سهيل �لتعاون بين وحد�تها و�لنقابات
و�لهيئات �لمهنية� ،لوطنية و�لجنبية ،من �أجل
�ن�ساء بيئة علمية تخدم �لمجتمع ،وهو باأ�سد
�لحاجة �إليها».
ثم �أعلن بردويل عن« :دعم وز�رة �لمالية
لبروتوكول �لتعاون بين �لنقابتين ومباركتها
وت�سجيعها لهذه �لخطوة ل �سيما �أن �لوز�رة ترى
باأن �لوقت قد حان ليكون في لبنان محامون
�سريبيون كما في معظم بلد�ن �لعالم».
وقال« :لقد �سبق �أن وقعت وز�رة �لمالية
بروتوكول تعاون مع نقابة خبر�ء �لمحا�سبة
�لمجازين في لبنان للم�ساعدة في و�سع
�لت�سريعات لأن م�سلحة �لخزينة ل تكمن فقط
في تح�سيل �ل�سريبة وفي بع�س �لحيان في
�إفل�س �ل�سركات� .إنما هذه �لم�سلحة تكون
بازدهار �ل�سركات وتطورها».

�أ�سافت“ :في هذ��ل�سياق �أ�سير �إلى �تفاق �لتعاون
بين معهد �لدرو�س �لق�سائية ومعهد �لمحاماة
تاريخ� ،1/10/2015لذي ن�س على تنظيم �أن�سطة
علمية وتدريبية �سنوية بين �لمعهدين ،وكذلك
�عد�د در��سات قانونية م�ستركة بال�سافة �إلى
م�ساركة �لطرفين في �لموؤتمر�ت �لعلمية و�لتبادل
�لدوري لمن�سور�تهما و�أبحاثهما .فلم ل يمتد هذ� ثم وقع جريج وعبود بروتوكول �لتعاون بين
�لتعاون بين �لهيئات �لثلث �لمعنية حالي ًا؟ �أي �لنقابتين.
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توقيع بروتوكول
تعاون بين نقابة خبراء
المحاسبة المجازين في
لبنان وغرفة التجارة
والصناعة والزراعة في
بيروت وجبل لبنان
تم في � 22آذ�ر  2016توقيع بروتوكول تعاون
بين نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان
وغرفة �لتجارة و�ل�سناعة و�لزر�عة في بيروت
وجبل لبنان.
وقع عن �لنقابة �لنقيب �يلي عبود وعن �لغرفة
نائب �لرئي�س محمد لمع ممث ًل رئي�سها محمد
�سقير ،في ح�سور م�ست�سار وزير �لقت�ساد
و�لتجارة جورج خوري ممث ًل �لوزير �ألن حكيم،
وح�سد من �لفاعليات �لر�سمية �لقت�سادية
و�لنقابية و�لع�سكرية ورجال �لعمال.

خلل �لتوقيع

وقال“ :خلل �ل�سنو�ت �لما�سية ،وقعت �لغرفة
�لكثير من �تفاقات �لتعاون ،ويمكن ذكر بع�سها،
ول �سيما �لخيرة منها� :لتفاق مع �لجامعة
�للبنانية� ،لتفاق مع هيئة �د�رة قطاع �لنفط
و�لغاز� ،لتفاق مع نقابة ��سحاب �لمطاعم في
لبنان” ،موؤكد ً� م�سي �لغرفة “في هذه �ل�سيا�سة،
�نطلق ًا من قناعتنا بالعمل �لجماعي ،لذلك
فج�سور �لتو��سل و�لتعاون �ستبقى مفتوحة �إلى
�أق�سى �لحدود لأن �قت�سادنا �لوطني في حاجة
�إلى خبر�ت �لجميع وطاقاتهم».
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ويهدف �لتفا ًقتوحيد �لطرفين في �سبيل
تحديث �لت�سريع في �لمجالت �لمالية
و�ل�سريبية و�لتنظيمية و�لإد�رية و�لرقابية وبذل
�لجهود لتنظيم �لموؤتمر�ت �لهادفة لتثقيف
�لمكلف و�لعمل على حماية حقوقه في �لمجالت
�لمذكورة.

ولفت �إلى �أن “لبنان تاأخر كثير� عن ركب
�لتطور ،فهناك دول �قليمية �سبقتنا باأ�سو�ط
لجهة حد�ثة �قت�ساد�تها وتناف�سيتها .وهنا
يمكن �لقول �ن �لكثير من �لت�سريعات �للبنانية
�لمعمول بها على �لم�ستويين �لقت�سادي
و�لمالي باتت متخلفة جد� عن مو�كبة متطلبات
�لع�سر».

بد�ية �لقى محمد لمع كلمة �عتبر فيها �ن
“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
تقوية قدر�ت �قت�سادنا �لتناف�سية ،ورفع كفاءة
موؤ�س�ساتنا وكادر�تنا �لب�سرية وتطوير �آليات �لعمل
�لمتعلقة بمختلف �لن�ساط �لقت�سادي خدمة
للدولة و�لمجتمع �لعمال في �آن».

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
في تقوية قدر�ت �قت�سادنا �لتناف�سية وتحقيق
�لنمو �لقت�سادي و�لجتماعي �لم�ستد�م”،
معتبر� �ن “�لتفاق ياأتي تح�سير ً� لهذه �لور�سة
�لتي نتمنى �طلقها قريبا ،وكلنا �أمل �ن تثمر
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�لجهود �لمخل�سة �لتي تبذل لنتخاب رئي�س
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
يعزز قدرة �للبنانيين على تخطيهم �لمحن
و�لم�ساعب �لتي يو�جهونها وذلك من خلل
تعميم تجربة �لقطاع �لخا�س و�لمهن �لحرة
وهي ع�سب �لحياة �لوطنية� ،إلى �د�رة �لقطاع
�لعام بروؤية و��سحة وخلق دينامية جديدة في
عملية �لم�ساركة لتطوير �لنظمة و�لقو�نين”،
معتبر ً� �أن “هذ� �لتعاون يهدف �إلى �لم�ساهمة
في �قتر�ح ودر��سة م�ساريع �لقو�نين و�لمر��سيم
و�لقر�ر�ت و�لتعليمات �لوز�رية في مجالت
�لمالية �لعامة و�ل�سر�ئب و�لتجارة و�لقت�ساد
و�ل�سو�ق �لمالية وغيرها ،كل ذلك من �جل
خلق دينامية جديدة في �لت�سريع و�سر�كة
حقيقية بين �ل�سلطتين �لت�سريعية و�لتنفيذية
من جهة و�لمهن �لحرة و�لهيئات �لقت�سادية
في لبنان من جهة �أخرى لما فيه من م�سلحة
للقطاعين �لعام و�لخا�س و�لمجتمع ب�سورة
عامة” ،م�سدد ً� على �سرورة “�لبدء بت�سكيل
نو�ة وقوة �سغط �قت�سادية ومهنية لتحقيق �لحد

�لأدنى من �لهد�ف �لوطنية ،ل �سيما �قر�ر
�لمو�زنة �لعامة للعام � 2016سمن روؤية �إنمائية،
تر�سيد �لنفاق و�لحد من هدر �لمو�ل �لعامة،
تفعيل عمل �لهيئات �لرقابية ،تعزيز �ل�سر�كة
بين �لدولة و�لقطاع �لخا�س ،تفعيل عمل دور
�لمجل�س �لوطني �لقت�سادي و�لجتماعي».
ودعا عبود �لجميع �إلى “�لتن�سيق مع �لنقابة
لمو�جهة كل ما ي�سمى بمكاتب �لمحا�سبة
غير �ل�سرعية �لمنت�سرة في لبنان �لتي تنتحل
�سفة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان،
وي�ستجرون بالطرق �لإحتيالية �ل�سركات
و�لموؤ�س�سات لتكليفهم بمهام تدقيق �لح�سابات
و�لخدمات �لأخرى ذ�ت �لعلقة».
و�ألقى جورج خوري كلمة �لوزير حكيم رحب
فيها بهذ� �لتقارب بين غرفة بيروت وجبل لبنان
ونقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان لما
ي�سكله �لتدقيق �لمالي من �سرورة ق�سوى في
ع�سرنا �ليوم”.
وقال“ :في �لو�قع ،ت�ستند هذه �ل�سرورة �إلى
ثلثة �أ�سباب هي� :سمان حقوق �لم�ستهلك،
�سمان حقوق �لدولة� ،سمان �لإد�رة �لر�سيدة،
وبالتالي ،تتجلى �أهمية هذ� �لتعاون في فتح

�حل�سور

�لباب �أمام �لمزيد من �ل�ستثمار�ت خا�سة و�أن �سمانة في لجم �لف�ساد و�لهدر �لم�ست�سري في
�لبروتوكول يت�سمن توقيع �تحاد �لغرف بما كافة دو�ئر �لدولة».
يمثله مما يبين رغبة �أرباب �لعمل بالمزيد من
�لزدهار وبتعزيز �ل�ستثمار في لبنان على �لرغم وختم“ :مبروك للجميع ،و�إننا نتطلع �إلى مزيد
من كل �لتحديات و�لم�ساعب �لمحيطة بنا» .من �لزدهار في �لقت�ساد مع �تحاد �لغرف في
لبنان ونقابة خبر�ء �لمحا�سبة».
وتابع خوري“ :لقد �أ�سبح �لتدقيق �لمالي من
�لمعايير �لعالمية لما يوؤمنه من �ل�سفافية ثم وقع لمع وعبود بروتوكول �لتعاون ،ومن ثم
�لمالية ومن ردع للمخاطر .وعليه ،نحن كوز�رة �نتقل �لجميع �إلى نادي �لأعمال في �لغرفة حيث
للقت�ساد و�لتجارة ندعم هذ� �لتفاق ونتمنى �أقيم غد�ء في �لمنا�سبة.
تعميمه على �لقطاع �لعام لما في ذلك من

مشاركة النقابة في ندوة الوساطة والتحكيم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
الحجم في لبنان هيئة التمويل واالستشارات المتوسطية FCM

�ساركت نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان في �أيلول  2015في 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
أ�س�س
فرن�سا ولبنان عبر تنظيم عدد من �لندو�ت حيث �أن �لتحكيم �أ�سحى ،في �لعلقات �لتجارية ،عام ًل �أ�سا�سي ًا لإر�ساء �لعقد �لتجاري على � ٍ
قانوني ٍة و��سح ٍة و�سريع ٍة تتو�فق مع مو�سوعه ومع عامل �ل�سرعة في ح ّل �لنز�عات ،مما ي�س ِّهل ويدعم �لعلقات �لتجارية �سيما �لدولية منها.
�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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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
عقد نقيب خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان،
�لأ�ستاذ �إيلي عبود موؤتمر ً� �سحافي ًا في مقر
�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:
لما كان �لقانون رقم  364/94ينظم مهنة
خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان و�لذي
ع ّرف خبير �لمحا�سبة �لمجاز باأنه كل �سخ�س
طبيعي يز�ول باإ�سمه �أو لح�ساب �سخ�س معنوي
وعلى م�سوؤوليته مهنة تدقيق وتقييم �لح�سابات
على �ختلف �أنو�عها و�إبد�ء �لر�أي حول �سحة
�لبيانات �لمالية،
وحيث ل يحق لأحد �أن يز�ول مهنة خبير محا�سبة
مجاز ما لم يكن م�سج ًل على جدول �لنقابة �لعام
�لمحدث بموجب هذ� �لقانون،
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وبعدما ��ست�سرت �لتعديات على مهنة خبر�ء
�لمحا�سبة �لتي تت�سمن تدقيق �لح�سابات
و�لبيانات �لمالية و�لخدمات ذ�ت �لعلقة من
ِقبل مجموعة من منتحلي �سفة خبير �لمحا�سبة
�لمجاز �لذين ي�ستجرون بالطرق �لإحتيالية
�ل�سركات و�لموؤ�س�سات لتكليفهم بمهام تدقيق
�لح�سابات و�لخدمات �لأخرى ذ�ت �لعلقة،
في حين �أنه لي�س لديهم � ّأي حق �أو �سفة لذلك،
فيلحقون �ل�سرر بالمجتمع �للبناني وبيئة �لأعمال
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و�لإقت�ساد �لوطني و�لمالية �لعامة و�أ�سحاب �أ�سحاب �لنفوذ �سيا�سي ًة كانت �أو غير �سيا�سية،
�ل�سركات و�لموؤ�س�سات وخبر�ء �لمحا�سبة و�ست�ستمر بمنع �لمعتدين على �لمهنة و�لنقابة
و�أبنائها و�لمالية �لعامة و�لقت�ساد �لوطني ،من
�لمجازين.
�لتمادي باأفعالهم غير �لقانونية و�لجرمية لأننا
�إ�سطرت �لنقابة ،وهذ� و�جبها� ،إلى ملحقة جميع ًا تحت �سقف �لقانون.
هوؤلء �أمام �لق�ساء �لجز�ئي عم ً
ل بالمادة 17
من قانون تنظيم �لمهنة معطوف ًة على مادتين و�ستتابع �لنقابة عملية مقا�ساة هوؤلء �لمعتدين
من قانون �لعقوبات وهما �لمادة �( 393لمتعلقة على �لمهنة من خلل �لتن�سيق و�لتو��سل
باإنتحال �ل�سفة �لمهنية) و�لمادة � 655لمتعلقة مع مجل�س �لق�ساء �لأعلى ومع كل من وز�رة
بالإحتيال� ،إ�سافة �لى ملحقة بع�س �لزملء �لمالية ووز�رة �لعدل ووز�رة �لإقت�ساد و�لهيئات
�لمتورطين بهذه �لفعال �لجرمية و�إحالتهم �لى �لقت�سادية ،ومن له �أذنان �ساغيتان فلي�سمع.
�لمجل�س �لتاأديبي بالنقابة.
ثم �سكر عبود �ل�سحافة معلن ًا �ن هذ� �لملف
وفي هذ� �ل�سياق يهم �لنقابة �أن تعلم �لجميع باأن �سوف تتم متابعته و�تخاذ �لجر�ء�ت �سمن
�ل�سكاوى �لمقدمة بحق منتحلي �ل�سفة �أ�سبحت �لأ�سول �لقانونية وبالتن�سيق مع رئي�س مجل�س
تتو�رد �إلى �لنيابات �لعامة في جميع �لمناطق �لق�ساء �لأعلى �يمان ًا م ّنا بالق�ساء �لعادل.
�للبنانية وهي لن تخ�سع �إلى �أية �سغوطات من

وقوف ًا للن�سيد �لوطني

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
�لأ�ستاذ نبيل �سجاع رئي�س مجل�س �لق�ساء
�لأعلى �لقا�سي جان فهد في � 31آذ�ر .2016
خلل �لجتماع� ،سلم �لنقيب عبود �لقا�سي فهد
ن�سخة عن �لبيان �لختامي وتو�سيات منتدى
�لخبرة �لمحا�سبية في �لق�ساء و�لتحكيم و�لذي
جرى بالتعاون مع نقابة �لمحامين في بيروت
في �سباط  2016لما من �أهمية لدور خبير
�لمحا�سبة �لمجاز في م�ساعدة �لق�ساء و�إحقاق
�لحق .وطرح �لنقيب �أهمية عدم �عتماد ما
ي�سمى بالخبير �لمالي وح�سرية تعيين �لخبر�ء
من جدول خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان
وطلب من �لقا�سي فهد فتح دورة قبول طلبات
�إنت�ساب لخبر�ء �لمحا�سبة �لمحلفين لدى
�لمحاكم.
كذلك �طلع �لنقيب رئي�س مجل�س �لق�ساء �لأعلى
على ما قامت به �لنقابة بوجه منتحلي �سفة

خبير �لمحا�سبة
�لمجاز حيث
تقدمت بعدة
دعاوى جز�ئية
لحماية �لمهنة
و�بنائها
و�لمالية �لعامة
و�لقت�ساد
�لوطني.
كما ��ستعر�س
�لنقيب عبود مع
�لقا�سي فهد عمل �لنقابة وتعاونها مع �لهيئات
�لرقابية ووز�رة �لمالية ودور خبير �لمحا�سبة
�لمحوري لإعطاء �لم�سد�قية للبيانات �لمالية
في �لقطاع �لخا�س �لذي يمثل ع�سب �لقت�ساد
�للبناني.
كما �طلع �لنقيب عبود �لقا�سي فهد على
�قتر�حه �ن�ساء هيئة عليا رقابية م�ستقلة �أو
مجل�س �أعلى للمحا�سبة و�لم�ساءلة� ،سمن مبد�أ

دورة امتحانات التدرج
في النقابة
نظمت نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في
لبنان في  17 ،16 ،15و 18كانون �لأول 2015
�لدورة �لثانية للعام  2015من �لمتحانات
للمتدرجين �لم�سجلين على جدول �لنقابة.
�أ�سرفت على �لمتحانات �للجنة �لم�ستقلة �لتي
ت�سم �لقا�سي غ�سان �لخوري رئي�س ًا و�أربعة
�أع�ساء منتدبين عن وز�رة �لمالية و�لجامعة
�للبنانية ونقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في
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.

تهنئة

ف�سل �ل�سلطات و�ل�سلحيات ،على �أن يكون
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،
�نطلق ًا من �أهمية �لرقابة �لم�سبقة و�للحقة
في �سياق مبد�أ �ل�سفافية في �إعد�د �لبيانات
�لمالية وفي تدقيق ح�سابات �لدولة �للبنانية.

امتحانات دبلوم معايير التقارير
المالية الدولية

يهنئ �لنقيب و�أع�ساء مجل�س �لنقابة �لزملء و�لمتدرجين �لناجحين في
�متحانات جمعية �لمحا�سبين �لقانونيين �لمعتمدين في بريطانيا ()ACCA
وح�سولهم على دبلوم �إعد�د �لتقارير و�لبيانات �لمالية �لدولية ( )DipIFRوهم:
�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
مهني مميز.
فالف مبروك لنجاحهم �لذي هو ثمرة جهد وتعب تله �إنجاز ٌّ
�ن �لمتدرجين �لحا�سلين على دبلوم �إعد�د �لتقارير و�لبيانات �لمالية �لدولية
( )DipIFRيتم �عفاءهم من �متحان �لتدرج في �لمعايير �لدولية للتقارير �لمالية.
نتمنى �لنجاح للمتقدمين �لى �لمتحان في دورة حزير�ن .2016
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محطات نقابية

التواصل النقابي
مع الجامعات
قامت �لنقابة بخطو�ت عديدة في مجال
�لتو��سل �لجامعات في لبنان.
وبعد م�ساركة �لنقيب �يلي عبود في �لعام
 2015في ندوة لقاء مع �لخبر�ء meet the
� expertsلذي نظمته �لجامعة �لعربية في
بيروت و�لذي قدم فيه ورقة حول مهنة �لتدقيق
في لبنان �لتحديات و�ل�ستنتاجات و�لذي �سارك
فيه كذلك �مين �س ّر هيئة �لتحقيق �لخا�سة في
م�سرف لبنان �لأ�ستاذ عبد �لحفيظ من�سور
حيث ناق�سا مختلف �لمور �لمهنية مع تلميذ
مادة �لمحا�سبة في �لجامعة.
كم تم في كانون �لثاني  2016لقاء وفد من
�لنقابة �سم �لنقيب عبود و�أع�ساء مجل�س
�لنقابة غ�سان �لقا�سي وجورج �ل�سرتوني
وم�سوؤولة �ل�سوؤون �لتقنية �ل�ستاذة هانية زيد�ن

مع هيئة �لتطوير في
�لجامعة �لميركية في
بيروت نوق�ست خلله
مناهج مو�د �لمحا�سبة
في جامعة �لروح �لقد�س � -لك�سليك
و�لتدقيق ومقارنتها مع
منهج �لمتحانات في
�د�رة �لأعمال ،فرع �لمحا�سبة تلها حو�ر مع
�لنقابة على �ن يتم �لتعاون بين �لجهتين من �لتلميذ و�ل�ساتذة.
خلل ن�ساطات م�ستركة لحقة.
هذ� و�لتقى �لنقيب عبود و�أمين �سر هيئة
وفي � 24سباط  ،2016وبدعوة من نادي �لعمال �لتحقيق �لخا�سة �لأ�ستاذ عبد �لحفيظ من�سور
في �لجامعة �للبنانية �لميركية ،قدّم ع�سو مع �أكاديميي وخريجي وتلميذ جامعة �لروح
مجل�س �لنقابة �لأ�ستاذ نبيل �سجاع وم�سوؤولة �لقد�س – �لك�سليك في � 3آذ�ر � 2016سمن ندوة
�ل�سوؤون �لتقنية في �لنقابة �ل�ستاذة هانية �لحقائق �لمالية� :لع�سر �لجديد (Financial
زيد�ن محا�سرة بعنو�ن نقابة خبر�ء �لمحا�سبة  )Realities: the New Eraو�لذي نظمته
�لمجازين في لبنان ،موؤ�س�سة نحو �لم�ستقبل كلية �د�رة �لعمال في �لجامعة و�لتي قدم فيها
ح�سرها بال�سافة �لى �ل�ساتذة و�لم�سوؤولين في �لنقيب محا�سرة تناولت �لأ�س�س و�لتحديات
�لجامعة تلميذ �ل�سنة �لنهائية في �خت�سا�س للتقارير �لمالية في �لقطاعين �لعام و�لخا�س.
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في �لجامعة �للبنانية �لميركية
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جمعية عمومية
عادية لصندوق
تقاعد نقابة خبراء
المحاسبة المجازين
في لبنان

خلل �لجل�سة

عقدت نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان جمعية عمومية عادية ل�سندوق �لتقاعد يوم �لثلثاء في� 22آذ�ر  2016ح�سرها �لزملء �لخبر�ء
�لمنت�سبين ل�سندوق �لتقاعد و�لم�سددين ل�ستر�كاتهم �ل�سنوية في �ل�سندوق للعام  2015جرى خللها مناق�سة و�إقر�ر �لبيانات �لمالية �لمدققة
لل�سندوق لعامي  2014و  2015ومناق�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.

جمعية عمومية
عادية في النقابة

خلل �لجل�سة
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عقدت نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان جمعية عمومية عادية في مركز �لنقابة يوم �لخمي�س في � 17آذ�ر  2016ح�سرها �أع�ساء �لنقابة
�لم�سددين ل�ستر�كاتهم �ل�سنوية للعام  .2015تم خللها �لم�سادقة على �لمو�زنة لل�سنة �لمالية  2016ومناق�سة وت�سديق �لبيانات �لمالية �لمدققة
لعام .2014
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تشكيل هيئة اإلشراف على الرقابة النوعية

وفق ًا لمتطلبات �لنظام �لد�خلي للنقابة وبموجب قر�ر �لمجل�س في �لمح�سر رقم  796بتاريخ � 7أيلول  .2015تم 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�س ًا للهيئة.
قامت �لهيئة من خلل عدة لقاء�ت ب�سياغة �لنظام �لد�خلي لهيئة �لإ�سر�ف على �لرقابة �لنوعية ( )QCSCوللجنة �لتقنية للرقابة �لنوعية
( ،)QCTCوو�سعت نماذج ذ�ت �لعلقة بالمعلومات �لو�جب تقديمها من قبل مكاتب �لتدقيق دوري ًا .كما �أع َّدت �لهيئة بع�س �لإقتر�حات �لعملية
�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 � 15آذ�ر
 2016بموجب مح�سر رقم  814على �لنظام �لد�خلي وعلى نماذج �لمعلومات �لو�جب تقديمها من قبل مكاتب �لتدقيق دوري ًا ،وكذلك و�فق على
�لقتر�حات �لمق َّدمة بكامل بنودها با�ستثناء ما يتعلق بالن�سبة �لمقترحة لتق�سيم �لتكلفة �لمبا�سرة لمر�جعة �لنظير بين �لمكتب و�لنقابة.

العشاء السنوي للنقابة
�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.
�ل�ستقبال

معايدة من �لنقيب عبود للزملء

ع�سو مجل�س �لنقابة نبيل �سجاع مرحب ًا بالح�سور
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التدريب

استكمال تنظيم
ورش عمل دليل
ملف التدقيق
��ستكملت �لنقابة برنامج ور�س �لعمل حول دليل
ملف �لتدقيق للعام  2016حيث قدمت �أول
ور�سة تدريبية يومي  18و� 19آذ�ر .2016
ي�سكل �لدليل نموذج ًا للإ�ستر�ساد به في مر�حل
�لتدقيق �لمختلفة �بتد� ًء من قبول �لمهمة �إلى
�لإ�ستمر�ر بالمهمة و�لجو�نب �لمختلفة من
تخطيط وتنفيذ و�إ�ستكمال �إجر�ء�ت �لتدقيق
و�سو ًل �إلى �إبد�ء ر�أي �لمدقق حول �لبيانات
�لمالية بنا ًء على �لمعايير �لدولية للتدقيق

و�لملف �لنموذجي لأور�ق �لعمل باللغتين
�لعربية و�لنكليزية.
يمتد برنامج �لتدريب حول دليل ملف �لتدقيق،
و�لذي ياأتي في �طار �لإجر�ء�ت �لمهنية �لعملية
من �أجل �لتح�سير لبدء تطبيق برنامجي
�لرقابة �لنوعية ومر�جعة �لنظير ،حتى نهاية
�لعام  2016وذلك بنا ًء على روزنامة برنامج
�لتدريب �لتي تجدونها في هذ� �لعدد.

كما نذكركم �نه قد تم �سابق ًا �لعلن عن
تحديد يوم �لخمي�س من كل �أ�سبوع من �ل�ساعة
�لثانية وحتي �ل�ساعة �لر�بعة بعد �لظهر موعد ً�
لجتماع �أع�ساء �للجنة �لتي �أعدت �لدليل
ل�ستقبال �إ�ستف�سار�ت �لأ�ساتذة �لزملء
حول تطبيق دليل ملف �لتدقيق على �أن تر�سل
�ل�ستف�سار�ت خطي ًا في وقت �سابق على �لبريد
�للكتروني.h.zeidan@lacpa.org.lb :

اطالق الدورة األولى من الدورات المهنية للعام ٢٠١6
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�طلقت نقابة خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين
في لبنان في �سباط � 2016لدورة �لأولى من • دورة �لمحا�سبة �لإد�رية و�لتقارير � 51ساعة
دور�تها �لمهنية للعام  2016وهي:
تدريب و�لتي توفر معرفة و��سعة من مفاهيم
�لمحا�سبة �لإد�رية و�لمجالت �لوظيفية
• دبلوم في معايير �لتقارير �لمالية �لدولية من �لمحا�سبة ،و�لتمويل ،و�لإد�رة وتعزز
(� 78 )DipIFRساعة تدريب .و�لتي تهدف �لقدرة على تطبيق معرفة مفاهيم �لأعمال
هذه �لدورة �لى تطوير �لمعرفة و�لفهم لمعايير و�لوظائف بطريقة متكاملة.
�لتقارير �لمالية �لدولية .حيث يتعلم �لم�سارك
كيفيةتطبيقهاف�س ًلعنفهم�لمفاهيمو�لمبادئ • دورة معايير �لتدقيق �لدولية � 42ساعة
تدريب و�لتي تقدم �لمعايير �لدولية للتدقيق،
�لتي تقوم عليها هذه �لمعايير .في نهاية �لدورة،
يمكن للطلب �إجر�ء �متحان جمعية �لمحا�سبين بهدف تطوير �لمعرفة و�لفهم و�لتطبيق �لعملي
�لقانونيين �لمعتمدين في بريطانيا ( ،)ACCAلجوهر عملية �لتدقيق �لخارجي و�لتي تم ّكن
و�لح�سول على دبلوم �إعد�د �لتقارير و�لبيانات �لم�ساركين من �إظهار كفاء�تهم كمدققين،
وتطوير قدر�تهم على تطبيق معرفة �لمعايير
�لمالية �لدولية (.)DipIFR
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�لدولية للتدقيق ( )ISAsعملي ًا.
• دورة �ل�سر�ئب و�لقانون � 44ساعة تدريب
وت�سمل هذه �لدورة �لقو�نين �للبنانية �لتي
يتعين على �لمدقق �للمام بها خلل ممار�سته
�لفعلية للمهنة.
�لجدير بالذكر �ن هذه �لدور�ت �لمهنية تنظم
مرتين خلل �لعام بال�سافة �لى �لندو�ت
�لعلمية �لتي تقدم با�ستمر�ر و�لتي يمكنكم
�لطلع على جدولها من خلل �لروزنامة على
�ل�سفحة �للكترونية للنقابة وتطبيق �لنقابة
على �لهو�تف �لذكية.

ورشة عمل مراجعي الرقابة النوعية على مكاتب التدقيق
وفي �سياق خطة عمل �لمجل�س و�سمن �إلتز�مات لبنان ،وذلك بالإ�ستر�ك مع هيئة �لمحا�سبين
�لنقابة بتطبيق برنامج �لرقابة �لنوعية ومر�جعة �لقانونيين في �لوليات �لمتحدة �لأميركية
تم �إعد�د دليل �لرقابة �لنوعية American Institute of Certified
�لنظير ،وبعد �أن ّ
لمكاتب �لتدقيق ودليل مر�جعة �لنظير ودليل  Public Accountants - AICPAيومي
ملف �لتدقيق وتدريب ما يقارب  600زميل و�إن�ساء �لأربعاء و�لخمي�س  4و  5ت�سرين �لثاني  2015في
�لهيئة �لم�سرفة على �لرقابة �لنوعية.
�لمعهد �لمالي  -معهد با�سل فليحان وبالتعاون
مع �لبنك �لدولي.
وبهدف ت�سكيل نو�ة من �لمهنيين �لخت�سا�سيين
لمر�جعة �أد�ء مدققي �لح�سابات في لبنان �سارك في ور�سة �لعمل هذه ،مدققي ح�سابات
و�لمنطقة �لعربية ،دعت �لنقابة �ستين معتمدين من لبنان وم�سر و�لردن وقدمها
من �أع�ساء �لنقابة و�أع�ساء �لإتحاد �لعام �لمدربين جيم بر�كينز ،نائب �لرئي�س
للمحا�سبين و�لمر�جعين �لعرب �إلى ور�سة عمل للأخلقيات وجودة �لد�ء في هيئة �لمحا�سبين
لمر�جعي �لرقابة �لنوعية على مكاتب �لتدقيق �لقانونيين في �لوليات �لمتحدة �لأميركية
 Training Workshop for Qualityومايكل بر�ند ،رئي�س لجنة مر�جعة �لنظير في
 Control Reviewers on Audit Firmsهيئة �لباما للمحا�سبين �لقانونيين ومن فريق
لتدريب �لمر�جعين على برنامج �لرقابة عمل معايير مر�قبة �لجودة في هيئة �لمحا�سبين
�لنوعية �لمزمع تطبيقه على مكاتب �لتدقيق في �لقانونيين في �لوليات �لمتحدة �لأميركية.

خلل �لتدريب

وتم في نهاية ور�سة �لعمل تزويد �لم�ساركين
فيها ب�سهادة تجيز �عتمادهم �سمن �لمر�جعين
�لمعتمدين من قبل �لنقابة في تنفيذ برنامج
�لرقابة �لنوعية ومر�جعة �لنظير في لبنان ودول
عربية �أخرى.

�لمدربين

�لم�ساركين

ندى معلوف

ندوة حول التعديالت في معايير التدقيق الدولية
ISA 700، 705، 706
نظمت �لنقابة في � 3سباط  2016ندوة حول تعديلت ندوة حول �لتعديلت في معايير �لتدقيق �لدولية :
معيار �لتدقيق �لدولي  :700تكوين �لر�أي و�لتقرير )Independent Auditor’s Report
حول �لبيانات �لمالية ( ISA 700 Formingمعيار �لتدقيق �لدولي  :706فقر�ت تو�سيح م�ساألة
 an Opinion and Reporting onوفقر�ت �مور �خرى في تقرير �لمدقق �لم�ستقل
)Financial Statements
(Emphasis of Matter Paragraphs
معيار �لتدقيق �لدولي � :705لتعديلت على and Other Matter Paragraphs in
�لر�أي في تقرير �لمدقق �لم�ستقل ()the Independent Auditor’s Report ISA 705
 Modifications to the Opinion in theقدمت �لندوة �لأ�ستاذة ندى معلوف� ،سريك

ديلويت في قاعة �لمحا�سر�ت في �لنقابة.
عر�ست �لأ�ستاذة معلوف �لتعديلت على هذه
�لمعايير و�لتي تطبق على جميع �أعمال �لتدقيق
وتوؤثر على جميع �أنو�ع تقارير �لمدقق حول
�لبيانات �لمالية.
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التدريب

خليل زيدان
ندوة في النقابة حول
معيار التدقيق الدولي
الجديد 7٠١
بعد �سدور معيار �لتدقيق �لدولي �لجديد  )Auditor’s Report ،701و�لذي يعني مبا�سر ًة نظمت �لنقابة ندوة يوم �لأربعاء � 10سباط 2016
�لتو��سل حول م�سائل �لتدقيق �لرئي�سية في تقرير �أعمال �لتدقيق على �لمن�ساآت ذ�ت �لمنفعة حول هذ� �لمعيار قدمها �لأ�ستاذ خليل زيد�ن
�لمدقق �لم�ستقل� Communicating Key( ،لعامة� ،أي �لمن�ساآت �لمدرجة بالبور�سة� ،لمدير �لتنفيذي في �أرن�ست �أند يونغ.
� Audit Matters in the Independentلم�سارف� ،لموؤ�س�سات �لمالية و�سركات �لتاأمين.

د .داوود صبح
تعديالت معيار التدقيق
الدولي  57٠االستمرارية
ندوة في النقابة
نظمت �لنقابة ندوة حول تعديلت معيار
�لتدقيق �لدولي � ،570ل�ستمر�رية (ISA 570
 )Going Concernيوم �لأربعاء في � 2آذ�ر
 2016قدمها �لدكتور د�وود �سبح �لم�ست�سار
في كروهوروث بروفا�سيونال �أوديترز في قاعة

�لمالية وت�سمل �سروط جديدة على �لمدقق
�لمحا�سر�ت في �لنقابة.
�لقيام بها لتقييم مدى �مكانية ��ستمر�رية
عر�س �لمحا�سر خلل هذه �لندوة �لتعديلت �لموؤ�س�سة في تقريره.
�لتي طر�أت على �لمعيار  570و�لتي توؤثر على
جميع �أنو�ع تقارير �لمدقق حول �لبيانات

معيار التدقيق الدولي 3٢٠
ندوة في النقابة
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نظمت �لنقابة يوم �لربعاء في � 23آذ�ر 2016
ندوة حول معيار �لتدقيق �لدولي � 320لأهمية
�لن�سبية في تخطيط و�نجاز �لتدقيق قدمها
�لدكتور د�وود �سبح  -م�ست�سار كروهوروث
بروفا�سيونال �أوديترز.
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ناق�س �لمحا�سر خلل �لندوة مفهوم �لأهمية
�لن�سبية و�لتي تاأتي �سمن �سياق �إعد�د وعر�س
�لبيانات �لمالية حيث �ن تحديد �لأهمية
�لن�سبية م�ساألة حكم مهني ،وهو يتاأثر بالحاجة
للمعلومات �لمالية لم�ستخدمي �لبيانات �لمالية

ويتم تطبيقها في كل من تخطيط و�أد�ء �لتدقيق،
وعند تقييم �أثر �لأخطاء �لمحدّدة على �لتدقيق
�لم�سححة“ ،في حال
و�أثر �لأخطاء غير
ّ
وجودها” ،على �لبيانات �لمالية وعند تكوين
�لر�أي في تقرير �لمدقّق.

حسين عيتاني

النزاعات المهنية
ومهارات التواصل
نظمت �لنقابة في � 15سباط  2016ندوة حول �لنز�عات �لمهنية ومهار�ت �لتو��سل �لفعالة في �لموؤ�س�سات.
قدم �لمحا�سرة �لأ�ستاذ ح�سين عيتاني� ،لم�ست�سار في �سوؤون �لتو��سل و�لمدرب في مجال حل �لنز�عات �لموؤ�س�ساتية و�لفردية و�لم�ست�سار في موؤ�س�سة
�أديان �لتي تعنى بمو��سيع �لمو�طنة و�لعي�س �لم�سترك.
تناول �لمحا�سر مو�سوع �لنز�عات �لمهنية و��سبابها وكيفية حلها وتحويلها من حالة �سلبية توؤثر على فعالية �لموؤ�س�سة �لى قوة ب ّناءة تنتج تغيير ً� �يجابي ًا
في �لموؤ�س�سات و�لفر�د د�خل �لموؤ�س�سة.
كما تطرق �لى مفهوم �لتو��سل و�ل�ساليب �لتي يمكن �تباعها لخلق �سبكة �ت�سالت للفرد ي�ستفيد منها مهنياً و�جتماعياً �إن على �سعيد �لفرد �أو�لموؤ�س�سة
على حد �سو�ء.

ندوة حول شركات
الهولدنغ واالوف شور
بنا ًء على بروتوكول �لتعاون بين �لنقابة ووز�رة
�لمالية .وبهدف تطوير خبر�ت �أع�ساء �لنقابة.
�قامت �لنقابة في � 16آذ�ر  2016ندوة حول
�ل�سركات �لقاب�سة (�لهولدنغ) و�سركات �لوف
�سور قدمها رئي�س د�ئرة �سريبة �لدخل في
وز�رة �لمالية �لأ�ستاذ �سلم عيدو.
�أد�ر �لندوة �لنقيب �أيلي عبود و�سارك فيها
�لأ�ستاذ �سركي�س �سقر.
قدم رئي�س د�ئرة �سريبة �لدخل نظام �ل�سركات
�لقاب�سة (�لهولدنغ) و�سركات �لأوف �سور من
حيث �ل�سكل �لقانوني لكل منها وكيفية ت�سجيلها
و�ن�سطتها و�ل�سر�ئب �لخا�سعة ولها وتلك

�لمعفاة منها.
هذ� وتنظم �لنقابة لحق ًا ندو�ت حول �لعناوين
�لتالية:
ً
�ل�سريبة على �لقيمة �لم�سافة وتحديد� �لمادة
 59منه
ر�سم �لطابع �لمالي
�سريبة �لأملك �لمبنية
�لجدير بالذكر �ن
تفا�سيل هذه �لندو�ت
و�وقاتها مدرجة �سمن
هذ� �لعدد وعلى �ل�سفحة
�للكترونية للنقابة.
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روزنامة التدريب للعام  6102والتي تقدم للزمالء والمتدرجين في قاعة المحاضرات في النقابة*.
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الدكتور روجيه لطفي،
وزارة المالية
الدكتورة منال عبد
الصمد ،وزارة المالية
األستاذ أنطوان شلهوب،
وزارة المالية

 6 – 3بعد الظهر

يًكُكى االطالع ػهى انخفاصيم نهذا انبزَايج وححذيثاحه انذوريت ػهى انصفحت االنكخزوَيت نهُقابت وانخطبيق نههىاحف انذكيت .
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effective, security professionals

in the process has the user type

The attacker would then leave the

should

commands that give the attacker

removable media on the floor of

employees

an elevator or somewhere in the

examples, and a “what could

lobby of the targeted company.

happen” scenario.

train

and

by

educate

giving

them

access or launch malware.
In conclusion, humans have
proven to be the weakest link

In case of merely inserting the
disk into a computer to see

There are also technical controls

when it comes to information

the content, the user would

that might be required from

security.

unknowingly install a malware.

the

administrators

awareness and proper diligence

This malware will most likely

to enforce a strict policy on

staying safe is not that hard to

giving an attacker unfettered

removable media.

achieve. Hackers who engage

security

But

with

proper

in social engineering attacks

access to the victim’s PC and
perhaps, the targeted company’s

“Quid pro quo” or “Something

prey off human psychology

internal computer network.

for Something”

and

Something for something is

compromise

Unless computer controls block

an act where an attacker calls

information. With this human-

the infection, PCs set to “auto-

random numbers at a company

centric focus in mind, it is up to

run” inserted media may be

claiming to be calling back from

users and employees to counter

compromised as soon as a rogue

technical

these types of attacks.

disk is inserted.

they will come across someone
with

a

support.
legitimate

Eventually

curiosity

in

order

their

to

targets’

problem,

Protection against baiting:

grateful that someone is calling

It is hard to protect organizations

back to help them. The attacker

against baiting, however to be

will “help “solve the problem and

Boost Your Productivity by Protecting Your Time
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Article

webpage.
Shoulder surfing is an effective
way to get information in crowded
places because it’s relatively
easy to stand next to someone
and watch as they fill out a form,
enter a PIN number at an ATM
machine, or unlock their PC.
Protection

against

shoulder

surfing:
• Ensure that computer monitors
are

positioned

in

a

way

that

prevents

individuals

seeing

confidential

of different levels should be

things in the dumpster.

from

educated about the dangers of

Shoulder Surfing

information.

untracked

Shoulder surfing occurs when

• Educate employees to make

they are mandated to use:

someone may obtain sensitive

sure that no one is watching

Paper shredders: all documents

information just by standing

them

that

close to the victim, skimming

data, even if they consider

and

themselves fast typists

trash.

contain

customer

Accordingly

confidential

information

or

must

scanning

across

desks
•

typing

Educate

confidential

employees

to

be shredded when no longer

where the victim left his PC

required.

and Papers. It is quite notable

refrain from leaving sensitive

CDs,

that “well trained people” may

information spread on their

floppies, USBs, Hard Disks that

stand a little far away facing your

desks.

contain sensitive information should

keyboard and watch you login

be destroyed prior to throwing these

to your email or even e-banking

Sanitization:

all

media

Baiting
In baiting the attacker leaves a
malware infected media device
such as a CD ROM, or USB flash
drive in a location sure to be
found. (Bathrooms, elevators,
parking lots), he also spares
no effort in giving this media
a legitimate look, and simply
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waits for the victim to use the
device. For example, an attacker
might create a disk featuring a
corporate logo, readily available
from the target’s web site, and
sticks an attractive label to
complete his bait on the front.
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some part of the messages;

what time do you usually use

habits, social media profiles and

• You should realize that there is

your computer, what operating

if lucky: bank account numbers.

nothing as “Get Rich Quickly”

system do you have, what is your

These scams can be performed

• You should know that: if the

by the usage of the email system

deal is too good, then it is too

along with link shortners or

good to be true.

such

as

names,

addresses,

antivirus etc…..
Protection

against

Pretext

embedded links that redirect

calling:

users to suspicious websites in

A healthy dose of paranoia is

URLs that appear legitimate.

certainly a good way to fight
pretext calling, you shouldn’t

In their communication messages

answer any question regarding

(emails), social engineers convey

issues that expose your private

the sense of fear, urgency, reward

information and especially to

and even threats in an attempt to

unknown people.

manipulate the user into acting
Dumpster Diving

quickly.

Dumpster diving simply involves
Some phishing emails are more

searching

through

trash

to

poorly crafted than others to

collect sensitive information; the

the extent that their messages

objective is to gather information

often shows generic receivers

Pretext Calling

that has been carelessly thrown

along with incorrect spelling and

Pretext calling is a fraudulent

away. (Awful yet very effective)

grammatical errors, but these

mean of obtaining an individual’s

emails are focused on directing

personal

Armed

Dumpster diving, also known

victims to fake websites where

with limited information, such

as trashing, a huge amount of

hackers are able to steal user

as a name, an address, job

information can be collected

login

position etc… Pretext caller may

through

pose as a client, an employee,

for example: “company phone

a service provider “depending

books,

on the situation”. During this

memos,

phishing scams, you need to:

call the pretext caller attempts

manuals, calendars of meetings,

• Exercise little bit awareness

to convince you into giving him

events and vacations, system

confidential information.

manuals, printouts of sensitive

credentials

and

other

personal information.
To

protect

yourself

against

when you receive unknown

information.

data

email messages;

company

dumpsters

organizational

or

charts,

company

login

policy

names

and

• Show some common sense:

For example: A caller claiming

passwords, printouts of source

come on, you can’t win a

that he is from the Internet

code, disks and tapes, company

lottery that you haven’t even

Service provider tries to distract

letterhead and memo forms, and

participated in!

you by being over friendly in a

outdated hardware.”

looks

effort to change and diverse your

suspicious, do some research,

focus from the fact that he is

Protection against dumpster

Google the parties sending

seeking information about your

diving:

these messages along with

work description, work habits,

Awareness:

• If

the

message

Staff

members
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Social Engineering and Countermeasures
Ahmed Saleh*
CISM, CRISC, PMP, ITIL, COBIT5, CEH
Information Security & Business Continuity Manager

When it comes to hacking, it is a
common assumption to imagine
attackers

who

utilize

their

social media, these attackers

technical expertise to infiltrate

trick people into offering them

protected computer systems

access to sensitive information.

and compromise sensitive data.
We hear about this breed of

What is Social Engineering?

hackers in the news all the time,

Social engineering is the attempt

Phishing scams

and we are urged to counter

to manipulate or trick a person

Phishing scams are without a

their exploits by investing in new

into

confidential

doubt the most common type of

technologies that will harden

information to an individual that

social engineering attacks used

our network defenses.

is not authorized to receive such

today. Most phishing scams are

information. In definition: It is a

characterized by their effort to

However, there are other types

non-technical kind of intrusion

obtain

of attackers who can use their

that relies heavily on human

tactics to avoid our tools and

interaction and often involves

solutions. They are the social

tricking people into breaking

engineers, people who exploit

normal security procedures.

providing

personal

information,
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the one weakness that is found
in each and every organization:

Social engineers rely on the fact

Human Psychology.

that people are not aware of the
value of the information they
possess and are careless about

Using a variety of techniques,

protecting it. Some major social

including phone calls, email sand

engineering techniques include:
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actionnaires, le business plan

probants recueillis au cours

risques liés à la fiabilisation de

apparaît, dans la logique de

de la mission d’audit, dans le

l’information financière selon le

juste valeur, comme un support

contexte des états financiers

référentiel IFRS pour PME aura

essentiel d’évaluation.

pris dans leur ensemble.

une conséquence directe sur le
rôle de l’expert-comptable en

2.5. Évaluation des résultats des

À travers ce qui a été constaté nous

tant que garant de la fiabilité de

procédés de vérification

pouvons conclure que le modèle

cette information. À cet effet de

Cette étape concerne notamment

comptable international nécessite

nouvelles exigences incomberont

l’évaluation :

une

projet

à l’auditeur, auxquelles il doit

ainsi que la revue des aspects

s’adapter rapidement en termes

d’organisation,

système

de compétence et d’organisation

probants recueillis, ainsi que

d’information dans les entreprises,

de ses travaux d’audit. Ses

leur cohérence par rapport

l’adhésion et l’amélioration des

diligences

aux autres éléments probants

compétences de tout le personnel

concerneront, notamment, la

recueillis au cours de la

de l’entreprise.

prise en compte de nouveaux

• du

caractère

adéquat

suffisant

des

et

éléments

vraie

gestion

de

de

supplémentaires

risques inhérents au modèle

mission
Le rôle de l’expert-comptable

comptable à la juste valeur,

l’information et les éléments

s’avère,

très

au concept d’actualisation des

probants recueillis au cours

important,

que

éléments d’actifs et de passifs et

de l’audit des estimations,

professionnel

compétant

l’adoption de nouvelles méthodes

des

juste

prouvant son expérience et son

d’évaluation et d’analyse ayant

informations

conseil dans tous les volets

trait beaucoup plus à la finance

basées sur des actualisations

d’organisation et de formation.

et aux aléas des marchés.

et

En outre, l’accroissement des

• de

la

cohérence

évaluations

valeur,
les

des

autres

en

entre

éléments

dans
en

ce

cas,
tant

Des mesures pour stimuler la croissance des PME / startup
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de sa mission, il doit déterminer
s’il convient de faire appel à un
spécialiste (ISA 620).
Qu’il s’agit d’un recours aux
compétences d’un spécialiste,
tel qu’un évaluateur indépendant,
ou de la vérification des valeurs
déterminées par l’utilisation d’un
modèle d’évaluation, par exemple
un modèle fondé sur la projection
et l’actualisation des flux de
trésorerie futurs, la vérifiabilité
de
est

Aussi, les diligences de l’auditeur

les estimations de la juste

et la validité des hypothèses

vont

valeur comportent souvent une

de travail et l’existence de la

hypothèses

incertitude, tant en matière des

documentation

significatives et le modèle utilisé

montants que de l’échéancier

étayant ces hypothèses.

par la direction pour établir

des flux de trésorerie futurs.

les justes valeurs, contrôler

L’auditeur doit recueillir des

À cet effet, l’avènement de la

les données sous-jacentes, et

éléments

les

juste valeur a contribué au

obtenir des déclarations écrites

intentions et la capacité de la

développement de l’utilisation

de la direction concernant le

direction à mener et à suivre

des

caractère

des

le plan d’action spécifique et

moyen d’appréciation des niveaux

significatives

obtenir une déclaration écrite à

de valorisation dans le sens où

ce propos (ISA 545).

ils permettent l’estimation des

couvrir

essentiellement
des

raisonnable

hypothèses

retenues. Il est à rappeler que

probants

sur

tributaire

business

de

financière

des informations de marché,

l’évaluation

l’existence

nécessaire

plans

comme

cash-flows futurs, en fonction

dans le cadre de sa prise de
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l’information

connaissance de l’entité et de

L’auditeur peut aussi effectuer

des flux de revenus. L’étude

son environnement, y compris de

ses

en

approfondie du business plan

son contrôle interne, l’auditeur

juste valeur en utilisant un

est non seulement indispensable

doit acquérir une connaissance

modèle interne d’évaluation, et

pour déterminer ces cash-flows

suffisante du processus suivi

ce pour corroborer le caractère

futurs, mais elle est également

par l’entité pour procéder aux

approprié des évaluations faites

nécessaire pour relier le risque à

évaluations en juste valeur et

par l’entité. Lorsqu’il juge qu’il ne

la qualité des prévisions.

pour définir les informations à

possède pas les connaissances

fournir les concernant.

et les capacités nécessaires

Instauré au départ comme un

pour planifier et meure en œuvre

support

En effet, et pour le cas des

des procédés d’audit relatifs

pour structurer et présenter la

évaluations

valeur,

aux justes valeurs, l’auditeur

stratégie de l’entreprise lors de

notamment celles où il n’est

doit mettre en œuvre d’autres

la création, le développement

pas possible d’avoir accès à

diligences spécifiques autours

ou la recherche de nouveaux

77

en

juste

propres

évaluations

de

communication

diligences

requises

par

les

normes de l’IFAC, et apprécier
les risques identifiés afin de bien
définir la stratégie d’audit la plus
convenable.
2.1. Exigence d’une meilleure
compréhension des processus
d’évaluation
La Compréhension des processus
d’évaluation constitue une étape
préliminaire de l’audit externe.
L’auditeur s’intéressera à ce
niveau, au degré de complexité

dénouement. Le processus

spécialiste pour établir les

du

d’évaluation

d’évaluation implique dans

évaluations.

établi par la direction générale

ce cas le recours à des

afin de déterminer la nature,

hypothèses

le calendrier et l’étendue des

nécessiter

procédés d’audit.

processus

• Les hypothèses significatives

peuvent

utilisées par la direction pour

l’exercice

déterminer des estimations

d’un jugement, tel que la

ou des projections et la

qui

de

complexité

détermination de la juste

documentation à l’appui des

processus

d’évaluation

valeur en absence de marché

hypothèses de la direction.

augmente lorsqu’il fait appel à

actif, l’actualisation des flux

une évaluation en juste valeur,

futurs ou aussi les tests de

2.2. Accentuation des risques

à des actualisations ou encore à

dépréciations d’actifs.

inhérents suite aux nouvelles

Le

degré

d’un

méthodes d’évaluation

des estimations. La complexité
Il est à signaler que le degré

La

peut être de deux niveaux :

de complexité du processus

l’information

• un niveau simple et fiable

d’évaluation est en étroite

repose, inévitablement, sur la

relation avec :

compréhension et la validation

d’un

processus

d’évaluation

lorsque la direction dispose
d’une

information

externe

• Les

contrôles

internes

vérifiabilité

de
financière

du processus de préparation

et fiable à laquelle elle peut

pertinents mis en place pour

d’une

se référer pour déterminer

établir des estimations ou des

processus est caractérisé par

le

évaluations.

la présomption de continuité

traitement

comptable

adéquat pour la transaction
en question.
• un niveau plus complexe
lorsque

les

évaluations,

les estimations ou le choix
d’une

méthode

comptable

• L’expertise et l’expérience
des

personnes

aux

évaluations

• Les
ou

types

quant

actualisations.

survenance

d’évènements futurs ou à leur

aux

de

évaluations

information.

d’exploitation,

la

Ce

définition

des intentions de la direction,
le caractère raisonnable des
hypothèses

et

l’existence

comptes

d’éléments probants suffisants et

objet

adéquats. Cependant, certaines

d’opérations

des

la

et

estimations.

comportent une incertitude
à

procédant

telle

ou

des

• Le recours au travail d’un

évaluations

et

actualisations

sont, par nature, plus complexes
que d’autres. La complexité
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diversification de l’information

de contrôle interne dans les

Les

qui devrait être assise sur un

entreprises devraient reprendre

portent sur l’abandon du critère

système de contrôle interne

toutes leurs importances en

d’objectivité (coût historique de

efficace et efficient afin de

vue de fiabiliser, protéger et

la transaction) en faveur d’une

garantir en aval une haute

contrôler cette chaine d’action.

valorisation

qualité de reporting financier.

De plus, de tels systèmes de

sur des critères qu’il n’est pas

contrôle interne permettraient

toujours

Par ailleurs, l’appréciation du

aux auditeurs externes de mieux

La direction responsable de

système de contrôle interne dans

cerner les risques inhérents à

l’établissement

la société constitue une phase

l’entreprise auditée.

est amenée à une utilisation

possibles

actuelle
facile

basée

d’apprécier.
des

comptes

accrue de l’estimation et donc

cruciale dans la mission d’audit
externe selon l’approche par les

Section2: Impact de l’adoption de

du

risques telles sera présentée

l’IFRS pour PME sur la stratégie

en faisant plus fréquemment

ci-dessous.

et les travaux d’audit

aux

l’étendue de la mission et du

Les dernières années ont été

et

programme de travail dépend

caractérisées par une évolution

dispositions

fondamentalement de la qualité

très rapide dans la normalisation

l’origine de nouvelles diligences

du système de contrôle interne

en

Cette

professionnelles et techniques

de la société auditée. C’est

évolution

principalement

mises à la charge des auditeurs.

ainsi qu’après l’adoption du

due à l’expansion du référentiel

En

référentiel IFRS pour PME, la

comptable

comptable

mise en place de systèmes de

se base sur le principe de

l’auditeur

contrôle interne efficaces dans

prééminence

réalité

approfondir sa compréhension

les PME serait encore plus

économique

l’apparence

des processus d’évaluation, gérer

nécessaire afin que permettre

juridique et utilise fréquemment

les

aux auditeurs externes de mener

la notion de juste valeur.

veiller

La

définition

de

à bien leur mission.
En
la

résumé,
norme

l’adoption

IFRS

impliquerait

la

pour

de
PME

diversification

des informations et de leur
spécialisation

et

entraînerait

un recours plus fréquent aux
jugements

professionnels

et

aux données externes ce qui
THE CERTIFIED ACCOUNTANT - ISSUE 54

conséquences

nécessitait des améliorations
au

niveau

opérations

des

différentes

de

collecte,

traitement, comptabilisation et
communication de l’information.
Dans ce contexte, les systèmes
79

matière

d’audit.

est

international
de
sur

la

qui

jugement

professionnel

techniques

d’évaluation

d’actualisation.
deviennent

appliquant

risques
à

le

Ces
à

référentiel

international,
est

appelé

à

supplémentaires,
l’application

des

déjà

pointues en matière d’actuariat

première

(avantages au personnel), de juste

section l’adoption du référentiel

valeur (instruments financiers),

Dans le même cadre, l’utilisation

IFRS pour PME est de nature à

d’évaluation d’actifs corporels

d’éléments

basés

augmenter la complexité des

et

sur l’actualisation des flux de

processus de contrôle internes.

incorporels

trésorerie futurs présente un

Le risque lié au contrôle, qui

d’actifs).

risque élevé lié à l’utilisation

dépend de l’efficacité, de la

accrue des estimations. Ces

conception et du fonctionnement

Afin de cerner les diligences

dernières

des

du contrôle interne de l’entité

conséquentes à l’adoption de

une

sera ainsi plus élevé.

l’IFRS pour PME et établir un

procédures de contrôle interne

Comme

nous

l’avons

mises en place dans l’entité.

expliqué

dans

la

probants

reposent

hypothèses

sur

comportant

de

détermination

(dépréciations

programme

combinaison d’estimations des

d’actifs

spécifique

des

flux de trésorerie futurs prévus et

Pour réduire le risque d’audit, il

travaux, l’auditeur doit s’appuyer

d’estimations des valeurs futures

faut alors agir sur le risque de

particulièrement sur les deux

des actifs ou des passifs. Ces

non détection. Ce dernier est lié

axes suivants :

estimations
certaines

requièrent

•Audit des estimations

compétences

comptables (ISA 540) et

spécifiques de l’auditeur

audit

portant

en juste valeur et des

sur

notamment
l’évaluation

caractère

des

évaluations

informations fournies les

du

concernant (ISA 545)

raisonnable

des projections.

• La spécialisation dans les

Suite à l’avènement du

domaines

concept de la juste valeur

ou plus raisonnablement

dans la norme IFRS pour

pour

PME, la part de l’analyse

pointus, faire recours à

particuliers,

des

domaines

des spécialistes (ISA 620).

des coûts historiques et du

à l’étendue des travaux d’audit,

patrimoine de l’entreprise dans

tels

l’audit de ses comptes se rétrécit.

l’auditeur pour réduire le risque

Pour

L’auditeur

d’audit à un niveau acceptable.

comptables, l’auditeur doit revoir

doit

désormais

qu’ils

sont

définis

par
les

estimations

et tester la procédure suivie

être capable de contrôler des
évaluations fondées sur des

2.4. Nouvelles diligences d’audit

par la direction pour procéder

prévisions

spécifiques

à l’estimation et le cas échéant

d’activités

et

de

estimation

ou business plan, devient un

de

couvrent

indépendante pour la comparer

élément

principalement la vérification de

avec celle faite par la direction

l’information financière établie à

ou encore procéder à la revue

la juste valeur ou basée sur des

des événements postérieurs à

2.3. Vérifiabilité de l’information

actualisations ou des estimations.

la date de clôture permettant de

financière selon l’IFRS pour PME

Ces

de

fournir des éléments probants

et son impact sur l’approche

l’utilisation accrue de la part

sur le caractère raisonnable de

d’audit

de la direction des techniques

l’estimation (ISA 540)

du

travail de l’auditeur.

l’auditeur

diligences

particulières

d’une

Les

incontournable

diligences

l’utilisation

résultats. Ainsi le plan d’affaires,

résultent
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résulte soit de la nature de
l’élément évalué, soit de la
méthode

d’évaluation

exigée

par le référentiel comptable ou
choisie par la direction.
Bien

que

la

norme

pour

PME

ait

apporté

simplifications

par

IFRS
des

rapport

au « full IFRS », elle a repris
certains aspects du référentiel
IFRS jugés complexes. Il parait
alors clair que les travaux de
l’auditeur seront plus complexe
et nécessiteront la mise en place
des diligences spécifiques et des

de certains composants des

de routine ou des éléments

investigations

états financiers.

factuels.

plus

étendues

au niveau de certains aspects
ayant trait aux évaluations en

Risques inhérents aux systèmes

Selon l’ISA 545 “Auditing fair value

juste valeur, l’application du

d’information.

measurement and disclosures”,

même, un risque inhérent dont

« la mesure dans laquelle une
évaluation en juste valeur est
susceptible de comporter une
inexactitude constitue un risque
inhérent ». Par conséquent,

Le risque inhérent correspond

l’auditeur doit tenir compte pour

l’auditeur

à la possibilité qu’une assertion

la planification de sa mission.

acquis une compréhension du

comporte

qui

Cette situation est d’autant plus

processus utilisé par l’entité

pourrait être significative, soit

importante en ce qui concerne

pour établir les évaluations et

individuellement, soit cumulée

les évaluations en juste valeur,

informations en juste valeur,

avec

anomalies,

aux estimations et le recours

apprécier le risque inhérent et

contrôles

fréquent à l’actualisation compte

le risque de non contrôle liés à

existants. Ce risque résulte d’un

tenu

des

ces évaluations et informations

ensemble de facteurs propres

processus mis en œuvre. En effet,

afin de déterminer la nature,

à chaque entreprise auditée.

des comptes qui comportent

le calendrier et l’étendue des

Quatre ensembles de facteurs

des

procédés d’audit.

de risques peuvent être cités :

d’estimations

• Risques inhérents à la nature

sujettes

principe de prédominance de
la substance sur la forme et le

La complexité du processus

recours aux actualisations et

de production de l’information

estimations.

financière, constitue, en elle-

une

d’autres

nonobstant
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anomalie

les

de

la

complexité

montants

après

avoir

comptables
évaluations

Afin de maîtriser les incertitudes

d’incertitudes

liées aux évaluations, l’auditeur

• Risques inhérents aux valeurs

importantes entraînent de plus

se base notamment sur son

et à la qualité des dirigeants.

grands risques que ceux qui ne

jugement

• Risques inhérents à la nature

comportent que des opérations

connaissances de l’activité et des

de l’activité.
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à

provenant

doit,

empreintes

des

professionnel,

ses

de

jouer

pleinement

leurs

fait que la mise

rôles en matière d’assurance

en

de la conformité aux lois et

contrôle

règlements, de l’application des

de qualité viserait

instructions et des orientations

d’abord à rétablir

fixées par la direction générale,

la

du

des

bon

fonctionnement

des

œuvre

d’un

interne

confiance
marchés

processus internes de la société,

financiers

notamment ceux concourant à

d’autre

la sauvegarde de ses actifs et

maîtriser

essentiellement de la fiabilité

activités

des informations financières.

en

et

part,

à
les

mises

place

par

l’entreprise.
De ce fait, le contrôle interne est
devenu une véritable technique à

C’est

dans

ce

part entière dont il faut dégager

cadre

que

la

la philosophie et les règles

norme IFRS pour

d’application. Le temps n’était

PME

plus où le chef d’entreprise,

constituer un vecteur important

d’états

même d’importance modeste

pour rétablir et stimuler l’intérêt

davantage

ou moyenne, pouvait s’en tenir

des dirigeants des PME au

comptables. Par conséquent,

à son sens d’équilibre financier

système de contrôle interne.

les PME devraient mettre en

et à ses intuitions personnelles.

Cet

à

place des contrôles plus serrés

C’est désormais une méthode

travers

et

des éléments nécessitant un

ancienne qui avait probablement

la

flux

jugement comptable. Si, d’une

eu ses raisons d’être au temps

d’informations

où les marges de profit étaient

et

lesquelles

d’un jugement comptable est

plus larges et où la vie d’une

le reporting financier devrait

déjà difficile, il le serait encore

entreprise ne comportait pas

dorénavant se baser et que ces

davantage après l’adoption de la

une lutte incessante contre les

dirigeants auront à s’assurer

norme IFRS pour PME. En plus,

pertes par négligence. À cette

de leur fiabilité et leur sincérité

la difficulté ne résiderait pas

époque, un contrôle interne

car c’est sur ce reporting que,

seulement dans l’établissement

systématisé eût été presque

par

superflu et eût constitué sans

fonderaient

devrait

intérêt

s’accentuerait

la

multiplication

décentralisation
verticaux

des

horizontaux
sur

manière

financiers

d’émettre

de

jugements

générale,

l’exercice

les

dirigeants

et le contrôle de l’information liée

leurs

stratégies

au jugement professionnel mais

doute une charge inutile pour

et leurs prévisions et que les

aussi dans sa communication.

l’entreprise.

banquiers

En effet, la relation information/

exemple,

appuieraient

leurs

communication,

décisions d’octroi de crédit.

composante

du système d’information de

Depuis, il y a eu un changement
profond de la perception du rôle

De plus, puisqu’elle était fondée

l’entreprise,

et de l’importance des systèmes

sur des principes généraux,

importance substantielle dans

de contrôle interne. Les raisons

la

PME

le cadre de la norme IFRS pour

de ce changement résidaient au

exigerait

préparateurs

PME suite à spécialisation et la

norme

IFRS
des

pour

prendrait

une
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Article

Impact de l’adoption de l’IFRS pour PME
sur le processus d’audit*
Raouf GHORBEL
Président de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie

des autres utilisateurs

place et/ou du renforcement des

intéressés.

procédures de contrôle interne
Depuis

des

Comme, de nos jours,

scandales financiers de ces

l’approche de l’audit

dernières

par

est

ébranlé la confiance du public

très largement usitée

dans les sociétés et les marchés

par

auditeurs

financiers, l’exigence de la part

externes, la transition

des utilisateurs d’informations

vers le référentiel IFRS

comptables et financières d’une

pour

plus grande transparence s’est

les

risques

les

PME

passerait

inéluctablement par le

années,

qui

ont

amplifiée de façon vertigineuse.

développement dans les PME

Face à ces exigences, aussi

IFRS pour PME aurait certes

de

contrôle

bien les organes de régulations

impact direct sur les méthodes

interne qui constitueraient la

des marchés financiers que les

d’évaluation,

pierre angulaire du travail de

professionnels d’audit ont pris

l’auditeur (section 1).

conscience que la mise en œuvre

L’adoption

du

référentiel

comptabilisation

et communication relatives au

procédures

de

d’un système de contrôle interne

patrimoine de l’entreprise et
ses performances. Mais l’onde

Par ailleurs, en appliquant le

efficace

de

toucherait

référentiel international, basé

pour une bonne gouvernance

partenaires

sur le principe de prééminence

des entreprises.

doivent

de la réalité économique sur

réajuster leurs méthodes de

l’apparence juridique et utilisant

Cette prise de conscience s’était

traitement

interprétation

souvent la notion de juste valeur,

notamment traduite, depuis le

des données comptables et

l’auditeur est amené d’une

début des années 2000, par la

financières

part à changer sa stratégie

multiplication des lois sur la

d’audit afin d’approfondir sa

sécurité financière (Sorbanne-

compréhension des processus

Oxly Act aux États-Unis, Loi sur

Les auditeurs externes sont les

d’évaluation et gérer les risques

la Sécurité Financière en France,

premiers à être concernés par

supplémentaires

engendrés

Kon TraG en Allemagne, Loi sur

ce changement de référentiel

par cette transition et d’autre

le Renforcement de la Sécurité

dans la mesure où ils ont appelés

assurer de nouvelles diligences

Financière en Tunisie, etc.). Ces

à se prononcer sur la fidélité et

conformément aux normes de

lois ont introduit, entre autres,

la sincérité des états financiers

l’IFAC (section 2).

l’obligation de mettre en place

aussi

changement
tous

les

d’entreprise

qui
et
que

l’entreprise

divulgue.
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indispensable

des systèmes de contrôle interne

préparés par l’entreprise, avant
qu’ils soient mis à la disposition

serait

Section1: Exigence de la mise en

fiables,

structurés,

capables

Presenté durant le 20ème congrès de l’OECL. Novembre 2015.

only when there is a change in
use of property supported by
evidence that a change of use
has occurred; and
• Recharacterize the list of
circumstances set out in
Paragraphs 57(a)—(d) as a
nonexhaustive list, instead
of

an

exhaustive

list,

of

examples of evidence that a
change in use has occurred.

as part of its annual
improvements
process.

The IASB also published an

The board is proposing a narrow-

IFRSs 2014—2016 Cycle, which

The amendments to the Standard

scope amendment to Paragraph

proposes amendments to three

follow on from a recommendation

57

standards:

by the International Financial

Property,

Reporting

guidance on transfers to, or

International

from,

Reporting Standards;

periods beginning on or after 1
January 2017. Earlier application
is permitted.

Interpretations

Committee.

of

IAS

40,
which

investment

Investment
provides
properties.

The paragraph currently does
Further information about the

not specifically address whether

amendments can be accessed

a property under construction or

on the IFRS website.

development that was previously

The IASB published
two exposure drafts
proposing a narrowscope amendment
to its investment
property standard
and amendments to
three other standards

ED, Annual Improvements to

• IFRS 1, First-Time Adoption of
Financial

• IFRS 12, Disclosure of Interests
in Other Entities; and
• IAS

28,

Investments

in

Associates and Joint Ventures.

classified as inventory could
be transferred to investment
property when there is an evident
change in use.
Under the proposal, Paragraph
57 of IAS 40 would be amended
to:
• State that an entity shall
transfer a property to, or from,
investment property when and
84

IF R S NEWS

www.ifrs.org

February IFRS
for SMEs Update
published

has today issued amendments to

to improve financial reporting

IAS 7 Statement of Cash Flows.

disclosures.”

29 February 2016

The

to

The IAS 7 amendments become

disclosures

today

mandatory for annual periods

The February 2016 IFRS for SMEs

require companies to provide

beginning on or after 1 January

Update has been published.

information about changes in

2017.

The Update includes information

their financing liabilities and

on:

come as a response to

• Invitation

to

apply

improvements
announced

better understand changes in a

IASB issues narrowscope amendments
to IAS 12 Income
Taxes

company’s debt.

19 January 2016

for

membership of the SMEIG
• IFRS for SMEs translations:
status report
• Where to obtain IFRS for SMEs

requests

from

investors

for

information that helps them

materials

The

February 2016 IASB
Update published
19 February 2016

The

amendments

will

help

Accounting

Standards Board (the Board)

investors to evaluate changes in

today

liabilities arising from financing

to IAS 12Income Taxes. The

activities,

amendments,

from

cash

including
flows

changes
and

issued

amendments
Recognition

non-

of Deferred Tax Assets for

The February 2016 IASB Update

cash changes (such as foreign

Unrealised Losses(Amendments

has been published.

exchange gains or losses).

to IAS 12), clarify how to account
for deferred tax assets related to

The topics for discussion were:
• Insurance Contracts

The improvements are part of the

debt instruments measured at

• Goodwill and Impairment

Board’s Disclosure Initiative—a

fair value.

• IFRS Implementation Issues

portfolio of projects aimed at

• Financial Instruments with

improving the effectiveness of

IAS 12 provides requirements

disclosures in financial reports.

on

Characteristics of Equity
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International

the

recognition

measurement

of

current

and
or

IASB responds
to investors’ call
for improved
disclosures

Hans

“These amendments respond to

assets for unrealised losses to

29 January 2016

calls from investors for enhanced

address diversity in practice.

Hoogervorst,

Chairman

deferred tax liabilities or assets.

of the International Accounting

The amendments issued today

Standards Board, said:

clarify

the

recognition

requirements

on

of

tax

deferred

Accounting

disclosures about changes in a

Standards Board (the Board),

company’s financing liabilities

Entities are required to apply

responsible for IFRS Standards,

and are another step in our work

the amendments for annual

The
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Sound audit quality control
These tips can help firms maintain a system that helps deliver high-quality audits to clients.
By Cheryl Meyer
Cheryl Meyer (meyerwrites@gmail.com), a freelance writer based in California.
March 1, 2016

Following these tips can help

their risks and include them in

before

maintain an audit quality-control

the audit quality-control system.

taking

system that holds your firm to

For instance, the time to perform

certain

professional standards and aids

an engagement could be greater

clients—

in delivery of a top-notch product

than expected, or the engagement

such

to clients, experts say.

could require some technical

usual area of expertise—and in

knowledge that the firm does

ensuring their audit quality-control

Focus on the tone at the top. The

not have, said Ahava Goldman,

system is strong. Firms can

tone established by leadership is

CPA, CGMA, senior technical

use several external resources,

all-important, as it sets the bar

manager—Audit

Attest

including valuation firms, required

for quality within the firm. Leaders

Standards at the AICPA. «We

peer reviewers, AICPA Private

need to send clear messages to

expect our clients to have control

Companies

their staff detailing what “quality”

over financial reporting and over

toolkits, and even retiring Baby

means in-house and do this as

their operations,» Goldman said.

Boomers willing to perform audit

early as possible within the audit

«In the same way, CPA firms

quality control on a part-time basis.

process. Karen Kerber, CPA, a

have to have control over their

partner at KerberRose, said it is

operations—and that›s what a

Take time to reassess. “Firms

critical for leaders to «walk the

system of quality control is.»

have to recognize that public

&

on

as

those

outside

Practice

their

Section

accounting serves the public trust,

walk» and demonstrate by their
client

and they have to be committed

firm’s

to doing quality work,” Goldman

Draft a strong quality-control

reputation is only as good as your

said. Having a good audit quality-

document. Quality-control

least reputable client,” Goldman

control system takes regular

definitions should be detailed in

said. Thus it’s important to

review. It’s important to breathe,

a robust document, which can

assess which clients to take on

step back, and figure out what

keep your firm centered and your

and which ones to avoid. Your

your firm is doing right, how you

employees on the same page.

firm should determine whether

can improve, and how policies

This document also can help your

it has the expertise, the proper

and procedures need to be

firm abide by both professional

staff, and the time to accept an

tweaked to provide and maintain

industry standards and policies

engagement.

good quality control.

actions what quality means as well.

Detail

policies

acceptance.

about
“Your

This checklist is adapted from the

established in-house, Kerber said.
Look to external resources for

article «Concerned About Your

Outline your risks. Firms need

guidance. Small firms in particular

Audit Quality-Control System?” CPA

to be able to accurately assess

sometimes need outside help

Insider, Nov. 23, 2015.
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How expected credit loss standards will challenge auditors
By Ken Tysiac
Ken Tysiac (ktysiac@aicpa.org) is a JofA editorial director.
March 3, 2016

Auditors and others that deal with

how an entity is planning for the

changes. Auditors are advised

a company’s financial statement

adoption and implementation of

to have robust, active, and

will experience new challenges

its ECL models.”

ongoing communication with
management, those charged

as a result of implementation
reporting

The IAASB’s publication explains

with governance, and regulators

standards requiring reporting of

the board’s project to revise

as appropriate. Communication

expected credit losses related to

International

will

financial instruments.

Auditing 540, Auditing Accounting

entities may need to develop or

Estimates, Including Fair Value

change systems and models to

IFRS 9, Financial Instruments,

Accounting

obtain the necessary data and

which will take effect Jan. 1,

Related Disclosures, to help

2018, contains a new expected

auditors handle the changes

credit loss (ECL) model. FASB

related to expected credit losses.

also is working on a financial

The publication, prepared by

provision’s

instruments

an IAASB task force, provides

estimation

uncertainty,

and

has not yet been issued but is

a

materiality

thresholds

may

expected to include requirements

initial thinking on special audit

lead to complex or difficult

to report expected credit losses.

considerations related to ECL

judgments regarding key data

provisions,

and

of

new

financial

standard

The

International

and

Assurance

that

Auditing

detailed

Standard

Estimates,

summary

including

on

and

of

the

related

be

important

because

expertise.
• Be

aware

that

the

ECL

complexity,

assumptions,

creating

significant risks of material

estimation uncertainty.

misstatement.

Standards

Board (IAASB) has issued a

Broadly, the publication advises

new publication to highlight the

auditors,

and

• Be aware that disclosures

challenges IFRS 9 will create

those charged with governance

related to expected credit

for

management,

to act now to understand how an

losses, including transitional

governance bodies such as audit

ECL model can be implemented.

disclosures,

committees, and users.

Auditors also are advised to:

require significant attention

auditors,

management,

are

likely

to
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from auditors because high
“Auditors need to be aware of the

• Prepare for the challenges that

changes related to ECL and the

may arise in an audit as a result

implications for audits,” IAASB

of the new standards.

estimation

uncertainty

is

likely.

Chairman Arnold Schilder said in a
news release. “Auditors will need

• Communicate

effectively

on

to be actively engaged in 2016 and

audits of entities that will be

2017, in particular to understanding

significantly affected by these

87
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“So many people are just talking

mnemonic device to keep tongues

well, because it helps them to

to talk,” Lizotte said. “Think about

in check.

remember that there are times
when it is better to not talk,

the input you’re giving: Is that
going to make a difference in the

“There’s a great acronym that I

and sometimes I’m just talking

outcome of the meeting? Will it

use for my coaching clients who

because it’s my habit. Whereas

help in some way?”

are talkative, and it’s ‘WAIT,’”

it’s much more powerful to not

she said. “It stands for ‘why am I

talk and hear what the other

talking?’ And it really does work

person has to say.”

McLeod

recommends

a

What is Kaizen?

KAI
ZEN

= CHANGE
= GOOD
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CPA insider
How to stand out in meetings
These tips will help you make the most of your next gathering with colleagues around the conference
room table.
By Eddie Huffman
Eddie Huffman is a Burlington, N.C.-based freelance writer.
February 16, 2016

Every time you find yourself in a

So how do you put your best

2. Be prepared.

meeting at the office, you have

foot forward? These tips will

Study the agenda ahead of time.

two choices: stand out or fade

help you make the most of your

Give the issues under discussion

into the background. While it

next gathering with colleagues

some thought before going into

may seem safer to simply listen

around the conference room

the meeting. If you are unfamiliar

and occasionally nod your head,

table:

with any of the issues, do your
homework. If you have relevant

that’s not a promising long-term
strategy. If you want to make
a positive impression on your

1. Get to know your co-workers
before meetings.

statistics

or

documentation,

bring copies for everyone. If you

colleagues and advance your

It’s much easier to speak up

know you will have information to

career, standing out is the only

around people you already know

contribute, prepare a few talking

real choice.

and feel comfortable with.

points. If you have questions,
write them down.

“It’s important to control your

“Practice being a more social

story and how people view you,”

person at work,” McLeod said.

“If you’re stuck on something,

said Robyn McLeod, a leadership

“Meet someone new at the office.

then state that in the meeting,”

consultant.

Go up to their desk and say hello.”

said Joy Lizotte, CPA, a growth
planner and business coach in

with

It’s obviously a good idea to get

Lake City, Fla. “You need to come

Chatsworth Consulting Group in

to know people you will meet

[to the meeting] with answers. If

New York and a leadership coach

with regularly. But McLeod also

you have an issue, who can help

for a variety of organizations. She

recommends talking to people

you with that issue? Think about

considers herself an introvert

all around your workplace as

what will be discussed in advance

and knows standing out doesn’t

a way to get used to speaking

instead of walking in cold and

come naturally to everyone.

up and making your presence

unprepared.”
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McLeod

is

a

principal

known.
3. Don’t speak until you have

“We tend to worry about whether

something to say.

we are going to look stupid, or be

“The more you’re able to deal

embarrassed, or maybe we’re

with people in a casual setting,

While introverts may hesitate to

wrong,” she said. “It’s those

the easier it will be in a more

speak up in a meeting, extroverts

worries that hold us back.”

formal setting,” she said.

often have the opposite problem.
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as

domain-specific

expertise

becomes a significant factor in
the growing startup culture of
corporate America,” he said.
Growth

of

the

sector. CPAs

will

informal
also

have

a greater role to play in the
Today’s

One way CPAs can be more

encompasses forms of work that

businesses are operating in

strategic is by engaging with

do not fall under tight regulatory

a fast-changing and globally

Big Data. The explosion of

control, such as freelance work

integrated environment, and one

data means there is a lot of

such as writing and graphic

where risks are as much about

information available that can be

design, “gig-based” jobs such

missed opportunities as about

translated into valuable business

as Uber driver or Airbnb owner,

unforeseen events.

insights—and who better to do

“informal

sector,”

which

Rapid

change.

so than a numerically literate

or day labor. This sector will

professional such as a CPA?

likely expand as it is driven by

To increase their relevance in

Millennials, who now make up

this climate, CPAs must act as

one-third of the population. The

strategic thinkers for businesses,

According to Zoller, the tools of

informal sector, which is now

Mehta said. Instead of “looking

forensic accounting will allow

more about entrepreneurship

at the past to understand the

CPAs to mine data to examine

than

falls

present,” CPAs will need to act

how enterprises interact with

the

as “fortunetellers” whose role is

one another and how consumers

to anticipate, he said.

make purchasing decisions. Such

survival,

through
tax

the

typically
cracks

regulatory

of

environment.

insights can help CPAs become

However, that is about to change
and the country could soon see

Companies are also going to place

valuable strategic advisers in an

a tightening of the tax regime,

more emphasis on efficiency.

era of rapid change.

Shah said, meaning CPAs may

They’re increasingly going to be

be needed to perform more tax

asking such questions as “Are we

work for people working in this

utilizing labor most efficiently?”—

sector—and the companies that

and they are going to be looking

employ them.

to CPAs for the answer.
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CPA insider
Trends that will shape the CPA profession in 2016
Startups, mergers, and Big Data will all impact CPAs this year.
By Usha Sankar
Usha Sankar is a Cary, N.C.-based freelance writer and editor.
January 25, 2016

How ready are CPAs to help their

micro

businesses—businesses

to do more work with small

clients navigate the uncharted

with fewer than 10 employees—

and midsize businesses. They’ll

waters of 2016? Macroeconomic

has also grown 3.6% over 2014.

need good communication and

trends

such

as

analytical skills, as they will be

increasing

globalization, the slowing of the

In

Zoller

required to interpret companies’

Chinese economy, and growth

predicts, there will be much

financial data for stakeholders

in small and online businesses

more

such as vendors, customers, and

here in the U.S. are changing the

fueled by cash-rich companies,

business landscape. Here are

R&D activity, a desire for a

some of the top economic trends

larger

to be mindful of in 2016, and ways

complementary

they will affect CPAs.

or

the

near

future,

acquisition

market

services,

activity,

and

As startup culture grows in

products

influence, CPAs will need to

share,

among

others.

become

more

nimble,

said

of

Anoop Mehta, CPA, CGMA, vice

economy.

CEOs in the U.S. were eyeing

president and CFO at Science

According to Ted Zoller, Ph.D.,

an acquisition in 2015. That

Systems and Applications Inc.

a professor of strategy and

translates to more business

and a member of the AICPA

entrepreneurship and director

for CPAs, who will be needed to

Business & Industry Executive

of the Center for Entrepreneurial

do due diligence on acquisition

Committee. After all, startups

Studies at UNC-Chapel Hill,

targets,

venture

are characterized by change:

we’re moving toward a “bimodal”

capitalists, and help determine

Most startup founders aim to

economy.

equity

scale their companies up, sell

According
The

bifurcated

Increased

merger-

and-acquisitions activity means

to

PwC,

advise
structure

54%

and

get

companies publicly listed.

them off, and move on to the next
opportunity. CPAs will also need

large companies are getting
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financial institutions.

bigger, while smaller ones are

Further growth of startups. With

to wear more hats, Mehta said,

being

narrower

the U.S. economy in an economic

since, for small businesses, “the

niche segments. Recent data

recovery, people are becoming

CPA is the proxy CFO.”

backs up Zoller’s claims: As

less risk-averse. This should

of May 31, 2015, M&A activity in

result in the founding of more

Mehta also believes that CPAs

the U.S. was worth $875 billion,

startups, said Geeta Shah, a

and other professionals will need

representing

increase

professor of economics at Wake

to have more niche knowledge

over the same period in 2014.

Tech Community College in North

as the economy bifurcates. “You

Meanwhile, the percentage of

Carolina. CPAs should prepare

will see a lot more specialization

91

forced

into

a

9%
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If your customers demand a

major risk is that a simple glitch

close look at every stage of

newer

can

in the supply system can cause

your production and inventory

switch product quite easily,

stock shortages. JIT only works

carrying

without worrying about writing

if you can rely on your suppliers

is a useful exercise that will

off a large stock of obsolete

to deliver when they promise to –

highlight

supplies and finished goods.

otherwise your whole operation

improvement. Ultimately, the

This means that you can meet

may grind to a halt.

more efficient you are and

changing customer needs more

A

quickly.

weather

technology,

you

points.

This

some

alone

areas

for

erratic

the higher quality product you

transportation

provide, the more appealing you

simpler

problems may have delayed

will be to customers and clients.

with a JIT system. Instead of

shipments, causing inventory

the customer’s widget being

to run dry. The more critical the

Essentially,

built six months in advance and

products are to the end buyer,

company

waiting on a shelf, it is built

the more sensitive they are to

products to the right customers

when it’s ordered. By delivering

this precarious situation.

at the right time. In many

Custom

orders

are

supplier

facing

or

Risks Associated with JIT

to

allows

get

the

your
right

industries, this can give you a

product “just in time,” you allow
for last-minute changes.

JIT

What is more, if material costs

huge competitive advantage, at

suddenly increase, then storing

the same time that it helps you

them at a lower rate might

save a large amount of money.

is

have been a more economic

an

option. And JIT is also based

https://www.mindtools.com

efficient inventory management

on historical patterns of need:

https://www.kaizen.com

system. Many suppliers and

If

http://www.investopedia.com

retailers partner in the early

adjusting to the increased need

related

21st century to coordinate their

for supplies may not be easy for

manufacturing,

JIT efforts. This benefits both as

you or your suppliers.

planning, supply chain.

Just

in

generally

time

inventory

regarded

as

orders

increase

sharply,

topics:

lean
inventory

the end customer gets the best
value for the money. However,

The process of implementation

JIT is not without risks. The

requires you to take a very

Hania Zeidan
LACPA
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The most notable is a Kanban .

decreases your storage and

Relationships

This is a Japanese approach to

carrying costs.

With JIT, it is necessary that

ensuring a continuous supply of

Kanban is largely associated

you build strong ties with your

inventory or product. Kanbans

with manufacturing. A major

supply chain. This will ensure

were designed to support the

concern in manufacturing is

that you have access to the

JIT philosophy.

the need to have a ready supply

supplies you need when you

of materials, without incurring

need them. (A side benefit of

The term ‘kanban’ combines the

unnecessary inventory holding

this is that you’re more likely to

Japanese words ‘kan,’ meaning

costs. But it can also be

receive forewarning of shifts in

‘visual’

applied in a nonmanufacturing

supply that may have an impact

‘card’ or ‘board.’ A kanban is

environment,

on your business.)

a visual card or other cue that

efficiency

signals something is needed.

depends on having resources

With

It is a “pull” system, where

available.

supplies, you can continue to

supply is determined by the

By

manufacturer or user.

continuously

Kanban was developed as a

production process. This gives

systems. This helps you to

means of fulfilling a just-in-

you opportunities for making the

increase your responsiveness to

time (JIT) inventory system.

production process smoother

customer demand. If you need

By implementing kanban, your

and more efficient.

to ramp up production, you

and

‘ban,’

meaning

of

applying

where
your

the

workflow
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secure

source

of

you

are

make improvements in your

monitoring

the

production

JIT,

and

inventory

can be confident knowing your

materials and supplies arrive
right when you need them. This

a

JIT

and

Stakeholder

suppliers will help you.

which materials or products
are produced or acquired only
as

demand

requires.

This

approach to managing inventory
has

become

increasingly

popular in the early 21st century
as

suppliers

and

retailers

collaborate to try to control
inventory

costs

while

still

meeting customer demands.
The key benefits of JIT are:
Low inventory
Low wastage
High quality production

particularly

products

you have a warehouse full of

High customer responsiveness.

are improved or changed often

parts that need to be used up.

(many of us can remember

And you have no stake in trying

The JIT Strategy

images

of

to persuade customers to take

By taking a JIT approach to

unwanted, obsolete cars from

an obsolete model just because

inventory and product handling,

the 1970s and 1980s.) All of this

it’s sitting in stock.

companies

represents financial loss to the

costs

can

significantly.

often

cut

Inventory

of

when

airfields

full

The approach to Just in Time

business.

is to evaluate the actual levels

costs contribute heavily to the
company expenses, especially

When items are ready just in

of stock in the supply chain

in manufacturing organizations.

time, they aren’t sitting idle and

and determine optimum stock

By minimizing the amount of

taking up space. This means that

levels; any excessive stock will

inventory you hold, you save

they aren’t costing you anything

then be identified together with

space, free up cash resources,

to hold onto them, and they’re

its cause. Upstream processes

and reduce the waste that

not

or

that are identified as the cause of

comes from obsolescence.

deteriorating. However, without

excessive stock will then become

the buffer of having items in

the focus for optimization under

A buffer of inventory on hand is

stock, you must tightly control

the Just in Time philosophy. A

comforting – and costly. If you

your manufacturing process so

key element of JIT is to make

hold a lot of items in inventory,

that parts are ready when you

clear the relationship between

you’re locking away a huge

need them.

the Customer and Supplier,

becoming

obsolete

and emphasize their roles and

amount of cash unnecessarily.
lost,

When you do (and JIT helps

responsibilities throughout the

stolen, or damaged, or they

you do this) you can be very

entire supply chain.

can deteriorate. They occupy

responsive to customer orders

space, which could otherwise

– after all, you have no stake in

JIT Systems

be devoted to operations. And

“forcing” customers to have one

To facilitate a JIT approach, you

they

particular product, just because

need a variety of systems in place.

These

items

can

can

become

be

obsolete;
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Just In Time (JIT)
Reducing Inventory, Minimizing Waste, and
Responding to Your Customers
When is the best time to have

and External Supply Chains.

where producers carried large

an inventory part ready for

It

inventories in

production? Just in time.

companies employ to increase

demand had to be met. But this

When is the best time to have an

efficiency and decrease waste

method requires that producers

item ready for the next step in

by receiving goods only as they

are able to accurately forecast

production? Just in time.

are needed in the production

demand.

When is the best time to have a

process,

product ready for delivery to a

inventory costs.

is

an inventory strategy

thereby

higher

reducing
In the 1970s, when Japanese
manufacturing companies were

customer? Just in time.

THE CERTIFIED ACCOUNTANT - ISSUE 54

case

A good example would be a car

trying to perfect their systems,

When items are ready just in

manufacturer

Taiichi Ohno of Toyota developed

time, they don’t occupy so much

with very low inventory levels,

a

space. So why do manufacturers

relying on their supply chain to

manufacturing that minimized

build inventory of both finished

deliver the parts they need to

waste and improved quality.

goods and raw materials? Just

build cars. The parts needed

Called Just In Time (JIT), this

in case!

to manufacture the cars do

philosophy advocates a lean

not arrive before nor after they

approach to production, and

Just In Time (JIT) is one of the

are needed, rather they do

uses many tools to achieve this

key tools used in reducing

arrive just as they are needed.

overall goal.

the cost burden related to

This inventory supply system

high

and

represents a shift away from

Just in time (JIT) inventory

Inventory, within both Internal

the older “just in case” strategy

is a management system in

95

levels

of

Stock

that

operates

guiding

philosophy

for

out

meetings in Geneva in 2014.

as

otherwise

a

pioneer

in

challenging

an

major motivational factor. The

time

LACPA was able to become

In an obvious turnaround and

and

environment.

the beam of light projecting

boost in its internal strategy

Meeting the professional and

into a brighter future for the

and vision, the LACPA was

developmental

profession.

able to prosper and stand

members has always been its

economic

goals

of

its

Evaluate your workplace organization by the 5S

The 5 Steps are as follows:

Benefits of 5S workplace organization

To summarize:
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jointly with the Ministry of

partnership between

Finance

the regulators and

the

Specialized

Technical Congress on The

private

Application of the International

The

Public

a

Memorandum

of

Understanding

Sector

Standards

Accounting

(IPSAS)

in

sectors.

LACPA

signed

collaboration with the World

with the Beirut Bar

Bank regarding the application

Association

of

both

the

International

Public

associations

Sector Accounting Standards

contribute

(IPSAS). The three-day congress

proposal

included

study

several

workshops

where
to

the

and

the

of

laws,

which addressed the definitions

decrees,

decisions

and practical applications of

and instructions of

the International Public Sector

ministerial

Accounting Standards (IPSAS)

in the fields of public

and was attended by about 150

finance,

participants including Certified

trade

Accountants, employees from

financial markets, each within

statements

of

the Ministry of Finance and the

its competencies.

obligations

(SMO)

projects
taxation,

and

economy

and

membership
in

IFAC.

Moreover, and in the same

Public Sector.
(iii) LACPA effective presence on

context, it is worth to mention

These professional activities

the regional and international

that the LACPA was ranked first

confirmed the credibility of the

level:

in the MENA region and fifth in

LACPA and its close cooperation

As

the

the top ten countries worldwide

with the governmental and

LACPA took the initiative to

in responding to the IFAC Global

official

spread the peer review vision

SMP Survey in 2014, a survey

where the association used its

regionally

discussed

that the IFAC conducts on

international network to serve

issues related to the regional

annual basis with an objective

Lebanon.

challenges

active

to understand the business

participation with all regional

environment facing small and

events.

medium practitioners (SMPs)

supervisory

Furthermore,
had

THE CERTIFIED ACCOUNTANT - ISSUE 54

and the commitment to the

an

active

the

bodies

LACPA

mentioned

earlier,

and

through

and their SME clients.

participation

in the discussion of the draft

On the other hand, the presence

amendment to the Lebanese

of the LACPA activated and

Moreover, the LACPA was an

Code of Commerce.

strengthened the cooperation

active participant with other

with all international regulatory

international

During these discussions, it

as well as professional bodies:

organizations as for example

was realized that some articles

from active presence in the

by providing work papers in the

lack a clear vision. Therefore, in

International

of

Public Interest Oversight Board

order to create a new dynamism

Accountants (IFAC) meetings,

(PIOB) forum in 2015 and in the

in the legislation and a real

to the professional practice

ISAR-UNCTAD group of experts
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Federation

professional

auditing services provided by

Moreover, the LACPA started

ii) Creating partnership with

the LACPA members and firms,

opening several communication

regulatory authorities

thus serving the public interest

channels

Since

and enhancing the significance

international PAOs whereby it

is closely related to various

of the LACPA membership.

signed cooperation protocols

professional

with

Lebanon, in

with

the

leading

Association

of

the

audit

profession

bodies
the

in

public

and

in

Chartered Certified Accountants

private sectors, the LACPA

related

(ACCA) in England and the

worked on strengthening the

programs.

Association of Accountants and

relationship

Therefore, during 2015, the

the

government

LACPA developed the Audit

in

File Manual and the related

those protocols, the LACPA

relationship was evidenced by

working papers to be used as

members and trainees can

their active participation in all

guidance for small, medium

now benefit from preferential

LACPA activities.

and large practice firms as

rates

well as sole practitioners and

offered by these associations:

Furthermore, the LACPA took

before the application of the

Diploma

International

the initiative in organizing, with

quality control program.

Financial Reporting, Audit and

the cooperation of the Special

Assurance,

Investigation Commission and

This

program

several
events

resulted

subsequent
and

Once works on the manual were

Financial
Business

on

Professionals
(IMA).

the

As

per

with

the

and

regulatory

local

various

bodies.

This

certificates

in
and

Managerial

Accounting certificates.

the Central Bank in Lebanon,

finalized, the LACPA worked on

the

Anti-Money

Laundering

securing a training program

Additionally, in this context, and

Forum which was addressed to

for around 700 of its members

in order to maintain excellence

the regulatory authorities, the

all over the Lebanese territory.

and broaden service offerings

business community and the

In parallel, the Quality Control

of

external auditors.

Supervisory Commission, an

the LACPA signed a cooperation

independent

in

protocol with the American

The

charge of the supervision and

Association of Certified Public

recommendations regarding (i)

implementation of the Quality

Accountants (AICPA) to share

the pursuit of good governance

Control

information, training materials

and the application of global

and expertise with the AICPA.

governance

This cooperation intended to

associated

In November 2015, the LACPA

offer

members

laundering and terrorism financing

organized a training workshop

a wide variety of continuing

and (ii) to speed up the passage of

for 70 peer reviewers from

professional

laws relating to amendment of

Lebanon, Jordan and Egypt

publications,

and

the anti-money laundering and

conducted by trainers from

certificates developed by the

terrorism financing and (iii) the

the American Association of

AICPA as well as to share

money-transfer law and (iv) the

Certified Public Accountants

different

cross-border exchange of tax

AICPA. Hence, the association

articles of the AICPA Journal of

took the initiative to widen the

Accountancy to be published in

peer review vision in the region.

LACPA’s publications.

and

commission

Peer

Review

Program, was formed.

accounting

the

professionals,

LACPA

education
programs

perspectives

from

forum

closed

and
to

with

regulations
fight

money

information.
Moreover, the LACPA organized
98
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The Lebanese Association of Certified Public
Accountants - LACPA
An Active Association with a Clear Vision*
sole

the international professional

international

professional body governing the

requirements to (ii) creating

requirements

public accounting profession

partnership

in Lebanon. It was formed in

authorities and (iii) building

In 2010, the LACPA adopted the

1994 under the decree number

an effective presence within

Quality Control and Peer Review

364/94 issued on August 1st

the regional and international

Manuals: two manuals issued

1994. Qualified persons who

professional

by the association to help

wish to practice the audit

organizations (PAO).

The

LACPA

is

the

with

professional

regulatory

accountancy

monitor the CPA firm’s practice
(“practice

profession in Lebanon should

monitoring”).

The

be licensed from the LACPA

(i) Monitoring the professional

goal of practice monitoring, and

and meeting its professional

development of its members

the program itself, is to promote

requirements. Although it is

and keeping pace with the

quality in the accounting and

a relatively young association
with limited resources, it has
paved its way into becoming
globally

recognized

professional

and

by

the

financial

community as well as an active
member in the International
Federation

of

Accountants

(IFAC).
In May 2014, a new council,
having

a

ambitious

professional
program

well-defined

with

roadmap

and
a
and

vision for the advancement of
the association was elected.
This council’s president, Elie
Abboud, is an MBA and an
American CPA holder with an

THE CERTIFIED ACCOUNTANT - ISSUE 54

institutional vision, leadership
skills and an active personality.
The program of the council
varied from (i) monitoring the
professional development of its
members and keeping pace with
99

* Article appeared in the World Bank Group Publication-Connecting Voices-Issue 5, February 2016. pp. 64, 65. www.cvmena.org
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