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وفي �سياق خطة عمل �لمجل�س و�سمن �إلتز�مات 

�لنقابة بتطبيق برنامج �لرقابة �لنوعية ومر�جعة 

�لنظير، وبعد �أن تّم �إعد�د دليل �لرقابة �لنوعية 

ودليل  �لنظير  مر�جعة  ودليل  �لتدقيق  لمكاتب 

ملف �لتدقيق وتدريب ما يقارب 600 زميل و�إن�ساء 

�لهيئة �لم�سرفة على �لرقابة �لنوعية.

وبهدف ت�سكيل نو�ة من �لمهنيين �لخت�سا�سيين 

لبنان  في  �لح�سابات  مدققي  �أد�ء  لمر�جعة 

�ستين  �لنقابة  دعت  �لعربية،  و�لمنطقة 

�لعام  �لإتحاد  و�أع�ساء  �لنقابة  �أع�ساء  من 

للمحا�سبين و�لمر�جعين �لعرب �إلى ور�سة عمل 

�لتدقيق  مكاتب  على  �لنوعية  �لرقابة  لمر�جعي 

 Training Workshop for Quality

 Control Reviewers on Audit Firms

�لرقابة  برنامج  على  �لمر�جعين  لتدريب 

�لنوعية �لمزمع تطبيقه على مكاتب �لتدقيق في 

�لمحا�سبين  هيئة  مع  بالإ�ستر�ك  وذلك  لبنان، 

�لأميركية  �لمتحدة  �لوليات  في  �لقانونيين 

 American Institute of Certified

يومي   Public Accountants - AICPA

�لأربعاء و�لخمي�س 4 و 5 ت�سرين �لثاني 2015 في 

�لمعهد �لمالي - معهد با�سل فليحان وبالتعاون 

مع �لبنك �لدولي.

ح�سابات  مدققي  هذه،  �لعمل  ور�سة  في  �سارك 

وقدمها  و�لردن  وم�سر  لبنان  من  معتمدين 

�لرئي�س  نائب  بر�كينز،  جيم  �لمدربين 

للأخلقيات وجودة �لد�ء في هيئة �لمحا�سبين 

�لأميركية  �لمتحدة  �لوليات  في  �لقانونيين 

ومايكل بر�ند، رئي�س لجنة مر�جعة �لنظير في 

فريق  ومن  �لقانونيين  للمحا�سبين  �لباما  هيئة 

عمل معايير مر�قبة �لجودة في هيئة �لمحا�سبين 

�لقانونيين في �لوليات �لمتحدة �لأميركية.

�لم�ساركين  تزويد  �لعمل  ور�سة  نهاية  في  وتم 

فيها ب�سهادة تجيز �عتمادهم �سمن �لمر�جعين 

برنامج  تنفيذ  في  �لنقابة  قبل  من  �لمعتمدين 

�لرقابة �لنوعية ومر�جعة �لنظير في لبنان ودول 

عربية �أخرى.

ب 
ري

تد
ال

استكمال تنظيم 
ورش عمل دليل 

ملف التدقيق

ورشة عمل مراجعي الرقابة النوعية على مكاتب التدقيق

اطالق الدورة األولى من الدورات المهنية للعام ٢٠١6

��ستكملت �لنقابة برنامج ور�س �لعمل حول دليل 

�أول  قدمت   حيث   2016 للعام  �لتدقيق  ملف 

ور�سة تدريبية يومي 18 و19 �آذ�ر 2016. 

ي�سكل �لدليل نموذجًا للإ�ستر�ساد به في مر�حل 

�إلى  �لمهمة  قبول  من  �بتد�ًء  �لمختلفة  �لتدقيق 

من  �لمختلفة  و�لجو�نب  بالمهمة  �لإ�ستمر�ر 

�لتدقيق  �إجر�ء�ت  و�إ�ستكمال  وتنفيذ  تخطيط 

�لبيانات  حول  �لمدقق  ر�أي  �إبد�ء  �إلى  و�سوًل 

للتدقيق  �لدولية  �لمعايير  على  بناًء  �لمالية 

باللغتين  �لعمل  لأور�ق  �لنموذجي  و�لملف 

�لعربية و�لنكليزية. 

يمتد برنامج �لتدريب حول دليل ملف �لتدقيق، 

و�لذي ياأتي في �طار �لإجر�ء�ت �لمهنية �لعملية 

برنامجي   تطبيق  لبدء  �لتح�سير  �أجل  من 

نهاية  حتى  �لنظير،  ومر�جعة  �لنوعية  �لرقابة 

برنامج  روزنامة  على  بناًء  وذلك   2016 �لعام 

�لتدريب �لتي تجدونها في هذ� �لعدد.

عن   �لعلن  �سابقًا  تم  قد  �نه  نذكركم  كما 

�أ�سبوع من �ل�ساعة  تحديد يوم �لخمي�س من كل 

�لثانية وحتي �ل�ساعة �لر�بعة بعد �لظهر موعدً� 

�لدليل  �أعدت  �لتي  �للجنة  �أع�ساء  لجتماع 

�لزملء  �لأ�ساتذة  �إ�ستف�سار�ت  ل�ستقبال 

تر�سل  �أن  على  �لتدقيق  ملف  دليل  تطبيق  حول 

�ل�ستف�سار�ت خطيًا  في وقت �سابق على �لبريد 

.h.zeidan@lacpa.org.lb :للكتروني�

�لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء  نقابة  �طلقت 

من  �لأولى  �لدورة   2016 �سباط  في  لبنان  في 

دور�تها �لمهنية للعام 2016 وهي: 

�لدولية �لمالية  �لتقارير  معايير  في  دبلوم   •
تهدف  و�لتي  تدريب.  �ساعة   78  )DipIFR(

هذه �لدورة �لى تطوير �لمعرفة و�لفهم لمعايير 

�لتقارير �لمالية �لدولية. حيث يتعلم �لم�سارك 

كيفية تطبيقها ف�سًل عن فهم �لمفاهيم و�لمبادئ 

�لتي تقوم عليها هذه �لمعايير. في نهاية �لدورة، 

يمكن للطلب �إجر�ء �متحان جمعية �لمحا�سبين 

 ،)ACCA( لقانونيين �لمعتمدين في بريطانيا�

و�لح�سول على دبلوم �إعد�د �لتقارير و�لبيانات 

.)DipIFR( لمالية �لدولية�

و�لتقارير 51 �ساعة  �لإد�رية  �لمحا�سبة  • دورة 
تدريب و�لتي توفر معرفة و��سعة من مفاهيم 

�لوظيفية  و�لمجالت  �لإد�رية  �لمحا�سبة 

وتعزز  و�لإد�رة  و�لتمويل،  �لمحا�سبة،  من 

�لأعمال  مفاهيم  معرفة  تطبيق  على  �لقدرة 

و�لوظائف بطريقة متكاملة.

�ساعة  42 �لدولية  �لتدقيق  معايير  دورة   •
 تدريب و�لتي تقدم �لمعايير �لدولية للتدقيق، 

بهدف تطوير �لمعرفة و�لفهم و�لتطبيق �لعملي 

تمّكن  و�لتي  �لخارجي  �لتدقيق  عملية  لجوهر 

كمدققين،  كفاء�تهم  �إظهار  من  �لم�ساركين 

وتطوير قدر�تهم على تطبيق معرفة �لمعايير 

�لدولية للتدقيق )ISAs( عمليًا.

تدريب �ساعة   44 و�لقانون  �ل�سر�ئب  دورة   •
�لتي  �للبنانية  �لقو�نين  �لدورة  هذه  وت�سمل 

يتعين على �لمدقق �للمام بها خلل ممار�سته 

�لفعلية للمهنة.

�لجدير بالذكر �ن هذه �لدور�ت �لمهنية تنظم 

�لندو�ت  �لى  بال�سافة  �لعام  خلل  مرتين 

يمكنكم  و�لتي  با�ستمر�ر  تقدم  �لتي  �لعلمية 

�لطلع على جدولها من خلل �لروزنامة على 

�لنقابة  وتطبيق  للنقابة  �للكترونية  �ل�سفحة 

على �لهو�تف �لذكية. 

�لمدربين

�لم�ساركين خلل �لتدريب

ندوة حول التعديالت في معايير التدقيق الدولية 
ISA 700، 705، 706

نظمت �لنقابة في 3 �سباط 2016 ندوة حول تعديلت ندوة حول �لتعديلت في معايير �لتدقيق �لدولية  : 

معيار �لتدقيق �لدولي 700: تكوين �لر�أي و�لتقرير 

 ISA 700 Forming( حول �لبيانات �لمالية

 an Opinion and Reporting on

)Financial Statements

على  �لتعديلت   :705 �لدولي  �لتدقيق  معيار 

 ISA 705( �لم�ستقل  �لمدقق  تقرير  في  �لر�أي 

 Modifications to the Opinion in the

)Independent Auditor’s Report

معيار �لتدقيق �لدولي 706: فقر�ت تو�سيح م�ساألة 

�لم�ستقل  �لمدقق  تقرير  في  �خرى  �مور  وفقر�ت 

 Emphasis of Matter Paragraphs(

 and Other Matter Paragraphs in

)the Independent Auditor’s Report
�سريك  معلوف،  ندى  �لأ�ستاذة  �لندوة  قدمت 

ديلويت في قاعة �لمحا�سر�ت في �لنقابة. 

هذه  على  �لتعديلت  معلوف  �لأ�ستاذة  عر�ست 

�أعمال �لتدقيق  �لمعايير و�لتي تطبق على جميع 

حول  �لمدقق  تقارير  �أنو�ع  جميع  على  وتوؤثر 

�لبيانات �لمالية.

ندى معلوف



20
16 

- 5
د 4

عد
  ال

از 
مج

ب ال
س

حا
لم

ا

6667

وفي �سياق خطة عمل �لمجل�س و�سمن �إلتز�مات 

�لنقابة بتطبيق برنامج �لرقابة �لنوعية ومر�جعة 

�لنظير، وبعد �أن تّم �إعد�د دليل �لرقابة �لنوعية 

ودليل  �لنظير  مر�جعة  ودليل  �لتدقيق  لمكاتب 

ملف �لتدقيق وتدريب ما يقارب 600 زميل و�إن�ساء 

�لهيئة �لم�سرفة على �لرقابة �لنوعية.

وبهدف ت�سكيل نو�ة من �لمهنيين �لخت�سا�سيين 

لبنان  في  �لح�سابات  مدققي  �أد�ء  لمر�جعة 

�ستين  �لنقابة  دعت  �لعربية،  و�لمنطقة 

�لعام  �لإتحاد  و�أع�ساء  �لنقابة  �أع�ساء  من 

للمحا�سبين و�لمر�جعين �لعرب �إلى ور�سة عمل 

�لتدقيق  مكاتب  على  �لنوعية  �لرقابة  لمر�جعي 

 Training Workshop for Quality

 Control Reviewers on Audit Firms

�لرقابة  برنامج  على  �لمر�جعين  لتدريب 

�لنوعية �لمزمع تطبيقه على مكاتب �لتدقيق في 

�لمحا�سبين  هيئة  مع  بالإ�ستر�ك  وذلك  لبنان، 

�لأميركية  �لمتحدة  �لوليات  في  �لقانونيين 

 American Institute of Certified

يومي   Public Accountants - AICPA

�لأربعاء و�لخمي�س 4 و 5 ت�سرين �لثاني 2015 في 

�لمعهد �لمالي - معهد با�سل فليحان وبالتعاون 

مع �لبنك �لدولي.

ح�سابات  مدققي  هذه،  �لعمل  ور�سة  في  �سارك 

وقدمها  و�لردن  وم�سر  لبنان  من  معتمدين 

�لرئي�س  نائب  بر�كينز،  جيم  �لمدربين 

للأخلقيات وجودة �لد�ء في هيئة �لمحا�سبين 

�لأميركية  �لمتحدة  �لوليات  في  �لقانونيين 

ومايكل بر�ند، رئي�س لجنة مر�جعة �لنظير في 

فريق  ومن  �لقانونيين  للمحا�سبين  �لباما  هيئة 

عمل معايير مر�قبة �لجودة في هيئة �لمحا�سبين 

�لقانونيين في �لوليات �لمتحدة �لأميركية.

�لم�ساركين  تزويد  �لعمل  ور�سة  نهاية  في  وتم 

فيها ب�سهادة تجيز �عتمادهم �سمن �لمر�جعين 

برنامج  تنفيذ  في  �لنقابة  قبل  من  �لمعتمدين 

�لرقابة �لنوعية ومر�جعة �لنظير في لبنان ودول 

عربية �أخرى.
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تد
ال

استكمال تنظيم 
ورش عمل دليل 

ملف التدقيق

ورشة عمل مراجعي الرقابة النوعية على مكاتب التدقيق

اطالق الدورة األولى من الدورات المهنية للعام ٢٠١6

��ستكملت �لنقابة برنامج ور�س �لعمل حول دليل 

�أول  قدمت   حيث   2016 للعام  �لتدقيق  ملف 

ور�سة تدريبية يومي 18 و19 �آذ�ر 2016. 

ي�سكل �لدليل نموذجًا للإ�ستر�ساد به في مر�حل 

�إلى  �لمهمة  قبول  من  �بتد�ًء  �لمختلفة  �لتدقيق 

من  �لمختلفة  و�لجو�نب  بالمهمة  �لإ�ستمر�ر 

�لتدقيق  �إجر�ء�ت  و�إ�ستكمال  وتنفيذ  تخطيط 

�لبيانات  حول  �لمدقق  ر�أي  �إبد�ء  �إلى  و�سوًل 

للتدقيق  �لدولية  �لمعايير  على  بناًء  �لمالية 

باللغتين  �لعمل  لأور�ق  �لنموذجي  و�لملف 

�لعربية و�لنكليزية. 

يمتد برنامج �لتدريب حول دليل ملف �لتدقيق، 

و�لذي ياأتي في �طار �لإجر�ء�ت �لمهنية �لعملية 

برنامجي   تطبيق  لبدء  �لتح�سير  �أجل  من 

نهاية  حتى  �لنظير،  ومر�جعة  �لنوعية  �لرقابة 

برنامج  روزنامة  على  بناًء  وذلك   2016 �لعام 

�لتدريب �لتي تجدونها في هذ� �لعدد.

عن   �لعلن  �سابقًا  تم  قد  �نه  نذكركم  كما 

�أ�سبوع من �ل�ساعة  تحديد يوم �لخمي�س من كل 

�لثانية وحتي �ل�ساعة �لر�بعة بعد �لظهر موعدً� 

�لدليل  �أعدت  �لتي  �للجنة  �أع�ساء  لجتماع 

�لزملء  �لأ�ساتذة  �إ�ستف�سار�ت  ل�ستقبال 

تر�سل  �أن  على  �لتدقيق  ملف  دليل  تطبيق  حول 

�ل�ستف�سار�ت خطيًا  في وقت �سابق على �لبريد 

.h.zeidan@lacpa.org.lb :للكتروني�

�لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء  نقابة  �طلقت 

من  �لأولى  �لدورة   2016 �سباط  في  لبنان  في 

دور�تها �لمهنية للعام 2016 وهي: 

�لدولية �لمالية  �لتقارير  معايير  في  دبلوم   •
تهدف  و�لتي  تدريب.  �ساعة   78  )DipIFR(

هذه �لدورة �لى تطوير �لمعرفة و�لفهم لمعايير 

�لتقارير �لمالية �لدولية. حيث يتعلم �لم�سارك 

كيفية تطبيقها ف�سًل عن فهم �لمفاهيم و�لمبادئ 

�لتي تقوم عليها هذه �لمعايير. في نهاية �لدورة، 

يمكن للطلب �إجر�ء �متحان جمعية �لمحا�سبين 

 ،)ACCA( لقانونيين �لمعتمدين في بريطانيا�

و�لح�سول على دبلوم �إعد�د �لتقارير و�لبيانات 

.)DipIFR( لمالية �لدولية�

و�لتقارير 51 �ساعة  �لإد�رية  �لمحا�سبة  • دورة 
تدريب و�لتي توفر معرفة و��سعة من مفاهيم 

�لوظيفية  و�لمجالت  �لإد�رية  �لمحا�سبة 

وتعزز  و�لإد�رة  و�لتمويل،  �لمحا�سبة،  من 

�لأعمال  مفاهيم  معرفة  تطبيق  على  �لقدرة 

و�لوظائف بطريقة متكاملة.

�ساعة  42 �لدولية  �لتدقيق  معايير  دورة   •
 تدريب و�لتي تقدم �لمعايير �لدولية للتدقيق، 

بهدف تطوير �لمعرفة و�لفهم و�لتطبيق �لعملي 

تمّكن  و�لتي  �لخارجي  �لتدقيق  عملية  لجوهر 

كمدققين،  كفاء�تهم  �إظهار  من  �لم�ساركين 

وتطوير قدر�تهم على تطبيق معرفة �لمعايير 

�لدولية للتدقيق )ISAs( عمليًا.

تدريب �ساعة   44 و�لقانون  �ل�سر�ئب  دورة   •
�لتي  �للبنانية  �لقو�نين  �لدورة  هذه  وت�سمل 

يتعين على �لمدقق �للمام بها خلل ممار�سته 

�لفعلية للمهنة.

�لجدير بالذكر �ن هذه �لدور�ت �لمهنية تنظم 

�لندو�ت  �لى  بال�سافة  �لعام  خلل  مرتين 

يمكنكم  و�لتي  با�ستمر�ر  تقدم  �لتي  �لعلمية 

�لطلع على جدولها من خلل �لروزنامة على 

�لنقابة  وتطبيق  للنقابة  �للكترونية  �ل�سفحة 

على �لهو�تف �لذكية. 

�لمدربين

�لم�ساركين خلل �لتدريب

ندوة حول التعديالت في معايير التدقيق الدولية 
ISA 700، 705، 706

نظمت �لنقابة في 3 �سباط 2016 ندوة حول تعديلت ندوة حول �لتعديلت في معايير �لتدقيق �لدولية  : 

معيار �لتدقيق �لدولي 700: تكوين �لر�أي و�لتقرير 

 ISA 700 Forming( حول �لبيانات �لمالية

 an Opinion and Reporting on

)Financial Statements

على  �لتعديلت   :705 �لدولي  �لتدقيق  معيار 

 ISA 705( �لم�ستقل  �لمدقق  تقرير  في  �لر�أي 

 Modifications to the Opinion in the

)Independent Auditor’s Report

معيار �لتدقيق �لدولي 706: فقر�ت تو�سيح م�ساألة 

�لم�ستقل  �لمدقق  تقرير  في  �خرى  �مور  وفقر�ت 

 Emphasis of Matter Paragraphs(

 and Other Matter Paragraphs in

)the Independent Auditor’s Report
�سريك  معلوف،  ندى  �لأ�ستاذة  �لندوة  قدمت 

ديلويت في قاعة �لمحا�سر�ت في �لنقابة. 

هذه  على  �لتعديلت  معلوف  �لأ�ستاذة  عر�ست 

�أعمال �لتدقيق  �لمعايير و�لتي تطبق على جميع 

حول  �لمدقق  تقارير  �أنو�ع  جميع  على  وتوؤثر 

�لبيانات �لمالية.

ندى معلوف
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�لتدقيق �لدولي �لجديد 701،  بعد �سدور معيار 

�لتو��سل حول م�سائل �لتدقيق �لرئي�سية في تقرير 

 Communicating Key( ،لمدقق �لم�ستقل�

 Audit Matters in the Independent

مبا�سرًة  يعني  و�لذي   )Auditor’s Report

�لمنفعة  ذ�ت  �لمن�ساآت  على  �لتدقيق  �أعمال 

بالبور�سة،  �لمدرجة  �لمن�ساآت  �أي  �لعامة، 

�لم�سارف، �لموؤ�س�سات �لمالية و�سركات �لتاأمين. 

نظمت �لنقابة ندوة يوم �لأربعاء 10 �سباط 2016 

زيد�ن  خليل  �لأ�ستاذ  قدمها  �لمعيار   هذ�  حول 

�لمدير �لتنفيذي في �أرن�ست �أند يونغ.

معيار  تعديلت  حول  ندوة  �لنقابة  نظمت 

 ISA 570( لتدقيق �لدولي 570، �ل�ستمر�رية�

Going Concern( يوم �لأربعاء في 2 �آذ�ر 

�لم�ست�سار  �سبح  د�وود  �لدكتور  قدمها   2016

�أوديترز في قاعة  في كروهوروث بروفا�سيونال 

�لنقابة.  �لمحا�سر�ت في 

عر�س �لمحا�سر خلل هذه �لندوة �لتعديلت 

على  توؤثر  و�لتي   570 �لمعيار  على  طر�أت  �لتي 

�لبيانات  حول  �لمدقق  تقارير  �أنو�ع  جميع 

�لمدقق  على  جديدة  �سروط  وت�سمل  �لمالية 

��ستمر�رية  �مكانية  مدى  لتقييم  بها  �لقيام 

�لموؤ�س�سة في تقريره.  

ندوة في النقابة حول 
معيار التدقيق الدولي 

الجديد 7٠١

خليل زيدان

د. داوود صبح

حسين عيتاني

تعديالت معيار التدقيق 
الدولي 57٠ االستمرارية 

ندوة في النقابة

معيار التدقيق الدولي 3٢٠  
ندوة في النقابة

ووز�رة  �لنقابة  بين  �لتعاون  بروتوكول  بناًء على 

�لمالية. وبهدف تطوير خبر�ت �أع�ساء �لنقابة.  

حول  ندوة   2016 �آذ�ر   16 في  �لنقابة  �قامت 

�ل�سركات �لقاب�سة )�لهولدنغ( و�سركات �لوف 

في  �لدخل  �سريبة  د�ئرة  رئي�س  قدمها  �سور 

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 لحقًا ندو�ت حول �لعناوين 

�لتالية: 

�ل�سريبة على �لقيمة �لم�سافة وتحديدً� �لمادة 

59 منه 

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.

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 بّناءة تنتج تغييرً� �يجابيًا 

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.

النزاعات المهنية 
ومهارات التواصل

ندوة حول شركات 
الهولدنغ واالوف شور

نظمت �لنقابة في 15 �سباط 2016 ندوة حول �لنز�عات �لمهنية  ومهار�ت �لتو��سل �لفعالة في �لموؤ�س�سات.

ب 
ري

تد
ال

 2016 �آذ�ر   23 في  �لربعاء  يوم  �لنقابة  نظمت 

�لأهمية   320 �لدولي  �لتدقيق  معيار  حول  ندوة 

قدمها  �لتدقيق  و�نجاز  تخطيط  في  �لن�سبية 

كروهوروث  م�ست�سار   - �سبح  د�وود  �لدكتور 

بروفا�سيونال �أوديترز.

�لأهمية  مفهوم  �لندوة  خلل  �لمحا�سر  ناق�س 

�إعد�د وعر�س  تاأتي �سمن �سياق  �لن�سبية و�لتي 

�لأهمية  تحديد  �ن  حيث  �لمالية  �لبيانات 

�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 �لمحّددة على �لتدقيق 

حال  “في  �لم�سّححة،  غير  �لأخطاء  و�أثر 

تكوين  وعند  �لمالية  �لبيانات  على  وجودها”، 

�لر�أي في تقرير �لمدقّق. 
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�لمدقق  على  جديدة  �سروط  وت�سمل  �لمالية 

��ستمر�رية  �مكانية  مدى  لتقييم  بها  �لقيام 

�لموؤ�س�سة في تقريره.  
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ندوة في النقابة

معيار التدقيق الدولي 3٢٠  
ندوة في النقابة

ووز�رة  �لنقابة  بين  �لتعاون  بروتوكول  بناًء على 

�لمالية. وبهدف تطوير خبر�ت �أع�ساء �لنقابة.  

حول  ندوة   2016 �آذ�ر   16 في  �لنقابة  �قامت 
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و�ن�سطتها و�ل�سر�ئب �لخا�سعة ولها وتلك 

�لمعفاة منها. 

هذ� وتنظم �لنقابة لحقًا ندو�ت حول �لعناوين 

�لتالية: 

�ل�سريبة على �لقيمة �لم�سافة وتحديدً� �لمادة 

59 منه 

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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على حد �سو�ء.

النزاعات المهنية 
ومهارات التواصل

ندوة حول شركات 
الهولدنغ واالوف شور

نظمت �لنقابة في 15 �سباط 2016 ندوة حول �لنز�عات �لمهنية  ومهار�ت �لتو��سل �لفعالة في �لموؤ�س�سات.
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تد
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�إعد�د وعر�س  تاأتي �سمن �سياق  �لن�سبية و�لتي 

�لأهمية  تحديد  �ن  حيث  �لمالية  �لبيانات 

�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 �لمحّددة على �لتدقيق 
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 .*وانخي حقذو نهشيالء وانًخذرجيٍ في قاػت انًحاضزاث في انُقابت 2016روسَايت انخذريب نهؼاو 

يالحظت  انُىع  انًىضىع انخاريخ انًحاضز انخىقيج ساػاث انخذريب

الذعىج عامح  األسرارج وذي  تعذ الظهر 6  –4 ساعح 2
 2016شثاط  3االرتعاء معلىف

 الدوليةمعايير التدقيق التعديالت في 
ISA 700 ،ISA 705 ،ISA 706 وذوج 

تعذ  8  –4  ساعح 44 يرىجة الرسجيل المسثق
بذء انذورة انًهُيت في انضزائب   2016 شثاط 5الجمعح    الظهر

 دورج مهىيح وانقاَىٌ

تعذ  9  –6  ساعح 42 يرىجة الرسجيل المسثق
 دورج مهىيح انخذقيقبذء انذورة انًهُيت في   2016 شثاط 8األثىيه    الظهر

الذعىج عامح   2016شثاط   10اء االرتع األسرار خليل زيذان تعذ الظهر  7  -5 ساعح 2

انخىاصم حىل يسائم انخذقيق 
انًذقق  انزئيسيت في حقزيز

 ISA 701انًسخقم
Communicating Key Audit 

Matters in the Independent 
Auditor's Report 

 وذوج

تعذ  9  –6  ساعح 51 المسثقيرىجة الرسجيل 
بذء انذورة انًهُيت في انًحاسبت   2016 شثاط 12الجمعح    الظهر

 دورج مهىيح اإلداريت

تعذ  9  –6  ساعح 78 يرىجة الرسجيل المسثق
بذء انذورة انًهُيت في انًؼاييز انذونيت   2016 شثاط 16الثالثاء    الظهر

 دورج مهىيح نهخقاريز انًانيت 

عامح الذعىج  الذكرىر داوود  تعذ الظهر 6  –4 ساعح 2
 ISA 570 Going االسخًزاريت  2016آرار  2االرتعاء صثح

Concern وذوج 

الذعىج عامح  تعذ الظهر  7  –5 ساعح 2 األستاذ حسين 
 2016آرار  15الثالثاء  عيتاني

 التواصل مهارات تدقيق
 وذوج فرص إلى المطلوبات تحويل

                                                           
 .وححذيثاحه انذوريت ػهى انصفحت االنكخزوَيت نهُقابت وانخطبيق نههىاحف انذكيتيًكُكى االطالع ػهى انخفاصيم نهذا انبزَايج   *

 .*والتي تقدم للزمالء والمتدرجين في قاعة المحاضرات في النقابة 6102روزنامة التدريب للعام 

 النوع الموضوع التاريخ المحاضر التوقيت ساعات التدريب مالحظة

 2106شباط  3االربعاء األستاذة ندى معلوف بعد الظهر 6 – 4 ساعة 2 الدعوة عامة
 الدوليةمعايير التدقيق التعديالت في 

ISA 077 ،ISA 077 ،ISA 077 ندوة 

 دورة مهنية بدء الدورة المهنية في الضرائب والقانون  2106 شباط 5الجمعة    بعد الظهر 8 – 4  ساعة 44 يتوجب التسجيل المسبق

 دورة مهنية التدقيقبدء الدورة المهنية في   2106 شباط 8األثنين    بعد الظهر 9 – 6  ساعة 42 يتوجب التسجيل المسبق

 2106شباط   01اء االربع األستاذ خليل زيدان بعد الظهر  7 - 5 ساعة 2 الدعوة عامة

التواصل حول مسائل التدقيق الرئيسية 
 ISA 110في تقريرالمدقق المستقل

Communicating Key Audit 
Matters in the Independent 

Auditor's Report 

 ندوة

 دورة مهنية بدء الدورة المهنية في المحاسبة اإلدارية  2106 شباط 02الجمعة    بعد الظهر 9 – 6  ساعة 50 المسبقيتوجب التسجيل 

بدء الدورة المهنية في المعايير الدولية   2106 شباط 06الثالثاء    بعد الظهر 9 – 6  ساعة 78 يتوجب التسجيل المسبق
 دورة مهنية للتقارير المالية 

 ISA 011 Going االستمرارية  2106آذار  2االربعاء الدكتور داوود صبح بعد الظهر 6 – 4 ساعة 2 عامةالدعوة 
Concern ندوة 

 2106آذار  05الثالثاء  األستاذ حسين عيتاني بعد الظهر 7 – 5 ساعة 2 الدعوة عامة
 تدقيقمهاراتالتواصل

 ندوة تحوياللمطلوباتإلىفرص

                                                           
 بعد الظهر 6 – 3 ساعات 3 الدعوة عامة وتحديثاته الدورية على الصفحة االلكترونية للنقابة والتطبيق للهواتف الذكية.يمكنكم االطالع على التفاصيل لهذا البرنامج  *

سالم عيدو، األستاذ 
 وزارة المالية

األستاذ سركيس صقر، 
نقابة خبراء المحاسبة 

 المجازين في لبنان
يديرها النقيب ايلي 

 عبود

 ندوة شركات الهولدنغ واألوف شور 2106آذار  06االربعاء

 2106آذار  23االربعاء الدكتور داوود صبح بعد الظهر 6 – 4 ساعة 2 الدعوة عامة
 األهمية النسبية في تخطيط وانجاز التدقيق

ISA 061 Materiality in Planning 
and Performing an Audit  

 ندوة

بعد  5 –صباحاً  9 ساعة 06 يتوجب التسجيل المسبق
 لجنة ملف التدقيق الظهر

 2106 آذار 08الجمعة 
 ورشة عمل ملف التدقيق

 2106 آذار 09السبت 

 بعد الظهر 6 – 3 ساعات 3 الدعوة عامة

الدكتور روجيه لطفي، 
 وزارة المالية

الدكتورة منال عبد 
 الصمد، وزارة المالية

األستاذ أنطوان شلهوب، 
 وزارة المالية

 الضريبة على القيمة المضافة 2106آذار  30الخميس 
 ندوة 

 ISA 011 Auditأدلة التدقيق 2106نيسان  00االثنين  األستاذ بسام صبح  بعد الظهر 6 – 4 ساعة 2 الدعوة عامة
Evidence  ندوة 

األستاذ علي الخليل،  بعد الظهر 6 – 3 ساعات 3 الدعوة عامة
 ندوة رسم الطابع المالي 2106نيسان  08االثنين  وزارة المالية

 2106أيار  3الثالثاء  األستاذ خليل زيدان بعد الظهر  7 - 5 ساعة 2 يتوجب التسجيل المسبق
األدوات المعيار الدولي للتقارير المالية 

 IFRS 9 Financial المالية
Instruments 

 ندوة

األستاذ عبد الحفيظ   بعد الظهر 6 – 3  ساعات 3 الدعوة عامة
 ندوة ضريبة األمالك المبنية  2106 أيار 9االثنين  سوبرة، وزارة المالية

 ISA 601 Audit توثيق التدقيق 2106أيار  06االثنين  بسام صبحاألستاذ  بعد الظهر 6 – 4 ساعة 2 لدعوة عامةا
Documentation  ندوة 

بعد  5 –صباحاً  9 ساعة 06 يتوجب التسجيل المسبق
 لجنة ملف التدقيق الظهر

 2106حزيران  3الجمعة 
 ورشة عمل ملف التدقيق

 2106حزيران  4السبت 

 دورة مهنية بدء الدورة المهنية في التدقيق  2106آب  07االربعاء    بعد الظهر 9 – 6  ساعة 42 يتوجب التسجيل المسبق

 دورة مهنية بدء الدورة المهنية في المحاسبة اإلدارية  2106آب  09الجمعة    بعد الظهر 9 – 6  ساعة 50 يتوجب التسجيل المسبق

بدء الدورة المهنية في المعايير الدولية   2106آب  23الثالثاء    بعد الظهر 9 – 6  ساعة78  يتوجب التسجيل المسبق
 دورة مهنية للتقارير المالية 

 دورة مهنية بدء الدورة المهنية في الضرائب والقانون  2106آب  24األربعاء    بعد الظهر 8 – 4  ساعة 44 يتوجب التسجيل المسبق

بعد  5 –صباحاً  9 ساعة 06 يتوجب التسجيل المسبق
 لجنة ملف التدقيق الظهر

 2106أيلول  06الجمعة 
 ورشة عمل ملف التدقيق

 2106أيلول  07السبت 

بعد  5 –صباحاً  9 ساعة 06 يتوجب التسجيل المسبق
 لجنة ملف التدقيق الظهر

تشرين األول  28الجمعة 
 ورشة عمل ملف التدقيق 2106
تشرين األول  29السبت 
2106 

بعد  5 –صباحاً  9 ساعة 06 المسبقيتوجب التسجيل 
 لجنة ملف التدقيق الظهر

كانون األول  06الجمعة 
 ورشة عمل ملف التدقيق 2106
كانون األول  07السبت 
2106 

 




