التدريب

ورشة عمل مراجعي الرقابة النوعية على مكاتب التدقيق

استكمال تنظيم
ورش عمل دليل
ملف التدقيق
ا�ستكملت النقابة برنامج ور�ش العمل حول دليل
ملف التدقيق للعام  2016حيث قدمت �أول
ور�شة تدريبية يومي  18و� 19آذار .2016
ي�شكل الدليل نموذج ًا للإ�ستر�شاد به في مراحل
التدقيق المختلفة ابتدا ًء من قبول المهمة �إلى
الإ�ستمرار بالمهمة والجوانب المختلفة من
تخطيط وتنفيذ و�إ�ستكمال �إجراءات التدقيق
و�صو ًال �إلى �إبداء ر�أي المدقق حول البيانات
المالية بنا ًء على المعايير الدولية للتدقيق

والملف النموذجي لأوراق العمل باللغتين
العربية واالنكليزية.
يمتد برنامج التدريب حول دليل ملف التدقيق،
والذي ي�أتي في اطار الإجراءات المهنية العملية
من �أجل التح�ضير لبدء تطبيق برنامجي
الرقابة النوعية ومراجعة النظير ،حتى نهاية
العام  2016وذلك بنا ًء على روزنامة برنامج
التدريب التي تجدونها في هذا العدد.

كما نذكركم انه قد تم �سابق ًا االعالن عن
تحديد يوم الخمي�س من كل �أ�سبوع من ال�ساعة
الثانية وحتي ال�ساعة الرابعة بعد الظهر موعد ًا
الجتماع �أع�ضاء اللجنة التي �أعدت الدليل
ال�ستقبال �إ�ستف�سارات الأ�ساتذة الزمالء
حول تطبيق دليل ملف التدقيق على �أن تر�سل
اال�ستف�سارات خطي ًا في وقت �سابق على البريد
االلكتروني.h.zeidan@lacpa.org.lb :

وفي �سياق خطة عمل المجل�س و�ضمن �إلتزامات لبنان ،وذلك بالإ�شتراك مع هيئة المحا�سبين
النقابة بتطبيق برنامج الرقابة النوعية ومراجعة القانونيين في الواليات المتحدة الأميركية
تم �إعداد دليل الرقابة النوعية American Institute of Certified
النظير ،وبعد �أن ّ
لمكاتب التدقيق ودليل مراجعة النظير ودليل  Public Accountants - AICPAيومي
ملف التدقيق وتدريب ما يقارب  600زميل و�إن�شاء الأربعاء والخمي�س  4و  5ت�شرين الثاني  2015في
الهيئة الم�شرفة على الرقابة النوعية.
المعهد المالي  -معهد با�سل فليحان وبالتعاون
مع البنك الدولي.
وبهدف ت�شكيل نواة من المهنيين االخت�صا�صيين
لمراجعة �أداء مدققي الح�سابات في لبنان �شارك في ور�شة العمل هذه ،مدققي ح�سابات
والمنطقة العربية ،دعت النقابة �ستين معتمدين من لبنان وم�صر واالردن وقدمها
من �أع�ضاء النقابة و�أع�ضاء الإتحاد العام المدربين جيم براكينز ،نائب الرئي�س
للمحا�سبين والمراجعين العرب �إلى ور�شة عمل للأخالقيات وجودة االداء في هيئة المحا�سبين
لمراجعي الرقابة النوعية على مكاتب التدقيق القانونيين في الواليات المتحدة الأميركية
 Training Workshop for Qualityومايكل براند ،رئي�س لجنة مراجعة النظير في
 Control Reviewers on Audit Firmsهيئة االباما للمحا�سبين القانونيين ومن فريق
لتدريب المراجعين على برنامج الرقابة عمل معايير مراقبة الجودة في هيئة المحا�سبين
النوعية المزمع تطبيقه على مكاتب التدقيق في القانونيين في الواليات المتحدة الأميركية.
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اطلقت نقابة خبراء المحا�سبة المجازين
في لبنان في �شباط  2016الدورة الأولى من • دورة المحا�سبة الإدارية والتقارير � 51ساعة
دوراتها المهنية للعام  2016وهي:
تدريب والتي توفر معرفة وا�سعة من مفاهيم
المحا�سبة الإدارية والمجاالت الوظيفية
• دبلوم في معايير التقارير المالية الدولية من المحا�سبة ،والتمويل ،والإدارة وتعزز
(� 78 )DipIFRساعة تدريب .والتي تهدف القدرة على تطبيق معرفة مفاهيم الأعمال
هذه الدورة الى تطوير المعرفة والفهم لمعايير والوظائف بطريقة متكاملة.
التقارير المالية الدولية .حيث يتعلم الم�شارك
كيفيةتطبيقهاف� ً
ضالعنفهمالمفاهيموالمبادئ • دورة معايير التدقيق الدولية � 42ساعة
التي تقوم عليها هذه المعايير .في نهاية الدورة،
تدريب والتي تقدم المعايير الدولية للتدقيق،
يمكن للطالب �إجراء امتحان جمعية المحا�سبين بهدف تطوير المعرفة والفهم والتطبيق العملي
القانونيين المعتمدين في بريطانيا ( ،)ACCAلجوهر عملية التدقيق الخارجي والتي تم ّكن
والح�صول على دبلوم �إعداد التقارير والبيانات الم�شاركين من �إظهار كفاءاتهم كمدققين،
وتطوير قدراتهم على تطبيق معرفة المعايير
المالية الدولية (.)DipIFR
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خالل التدريب

وتم في نهاية ور�شة العمل تزويد الم�شاركين
فيها ب�شهادة تجيز اعتمادهم �ضمن المراجعين
المعتمدين من قبل النقابة في تنفيذ برنامج
الرقابة النوعية ومراجعة النظير في لبنان ودول
عربية �أخرى.

المدربين

الم�شاركين

الدولية للتدقيق ( )ISAsعملي ًا.
• دورة ال�ضرائب والقانون � 44ساعة تدريب
وت�شمل هذه الدورة القوانين اللبنانية التي
يتعين على المدقق االلمام بها خالل ممار�سته
الفعلية للمهنة.
الجدير بالذكر ان هذه الدورات المهنية تنظم
مرتين خالل العام باال�ضافة الى الندوات
العلمية التي تقدم با�ستمرار والتي يمكنكم
االطالع على جدولها من خالل الروزنامة على
ال�صفحة االلكترونية للنقابة وتطبيق النقابة
على الهواتف الذكية.

ندى معلوف

ندوة حول التعديالت في معايير التدقيق الدولية
ISA 700، 705، 706
نظمت النقابة في � 3شباط  2016ندوة حول تعديالت ندوة حول التعديالت في معايير التدقيق الدولية :
معيار التدقيق الدولي  :700تكوين الر�أي والتقرير )Independent Auditor’s Report
حول البيانات المالية ( ISA 700 Formingمعيار التدقيق الدولي  :706فقرات تو�ضيح م�س�ألة
 an Opinion and Reporting onوفقرات امور اخرى في تقرير المدقق الم�ستقل
)Financial Statements
(Emphasis of Matter Paragraphs
معيار التدقيق الدولي  :705التعديالت على and Other Matter Paragraphs in
الر�أي في تقرير المدقق الم�ستقل ()the Independent Auditor’s Report ISA 705
 Modifications to the Opinion in theقدمت الندوة الأ�ستاذة ندى معلوف� ،شريك

ديلويت في قاعة المحا�ضرات في النقابة.
عر�ضت الأ�ستاذة معلوف التعديالت على هذه
المعايير والتي تطبق على جميع �أعمال التدقيق
وت�ؤثر على جميع �أنواع تقارير المدقق حول
البيانات المالية.
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استكمال تنظيم
ورش عمل دليل
ملف التدقيق
ا�ستكملت النقابة برنامج ور�ش العمل حول دليل
ملف التدقيق للعام  2016حيث قدمت �أول
ور�شة تدريبية يومي  18و� 19آذار .2016
ي�شكل الدليل نموذج ًا للإ�ستر�شاد به في مراحل
التدقيق المختلفة ابتدا ًء من قبول المهمة �إلى
الإ�ستمرار بالمهمة والجوانب المختلفة من
تخطيط وتنفيذ و�إ�ستكمال �إجراءات التدقيق
و�صو ًال �إلى �إبداء ر�أي المدقق حول البيانات
المالية بنا ًء على المعايير الدولية للتدقيق

والملف النموذجي لأوراق العمل باللغتين
العربية واالنكليزية.
يمتد برنامج التدريب حول دليل ملف التدقيق،
والذي ي�أتي في اطار الإجراءات المهنية العملية
من �أجل التح�ضير لبدء تطبيق برنامجي
الرقابة النوعية ومراجعة النظير ،حتى نهاية
العام  2016وذلك بنا ًء على روزنامة برنامج
التدريب التي تجدونها في هذا العدد.

كما نذكركم انه قد تم �سابق ًا االعالن عن
تحديد يوم الخمي�س من كل �أ�سبوع من ال�ساعة
الثانية وحتي ال�ساعة الرابعة بعد الظهر موعد ًا
الجتماع �أع�ضاء اللجنة التي �أعدت الدليل
ال�ستقبال �إ�ستف�سارات الأ�ساتذة الزمالء
حول تطبيق دليل ملف التدقيق على �أن تر�سل
اال�ستف�سارات خطي ًا في وقت �سابق على البريد
االلكتروني.h.zeidan@lacpa.org.lb :

وفي �سياق خطة عمل المجل�س و�ضمن �إلتزامات لبنان ،وذلك بالإ�شتراك مع هيئة المحا�سبين
النقابة بتطبيق برنامج الرقابة النوعية ومراجعة القانونيين في الواليات المتحدة الأميركية
تم �إعداد دليل الرقابة النوعية American Institute of Certified
النظير ،وبعد �أن ّ
لمكاتب التدقيق ودليل مراجعة النظير ودليل  Public Accountants - AICPAيومي
ملف التدقيق وتدريب ما يقارب  600زميل و�إن�شاء الأربعاء والخمي�س  4و  5ت�شرين الثاني  2015في
الهيئة الم�شرفة على الرقابة النوعية.
المعهد المالي  -معهد با�سل فليحان وبالتعاون
مع البنك الدولي.
وبهدف ت�شكيل نواة من المهنيين االخت�صا�صيين
لمراجعة �أداء مدققي الح�سابات في لبنان �شارك في ور�شة العمل هذه ،مدققي ح�سابات
والمنطقة العربية ،دعت النقابة �ستين معتمدين من لبنان وم�صر واالردن وقدمها
من �أع�ضاء النقابة و�أع�ضاء الإتحاد العام المدربين جيم براكينز ،نائب الرئي�س
للمحا�سبين والمراجعين العرب �إلى ور�شة عمل للأخالقيات وجودة االداء في هيئة المحا�سبين
لمراجعي الرقابة النوعية على مكاتب التدقيق القانونيين في الواليات المتحدة الأميركية
 Training Workshop for Qualityومايكل براند ،رئي�س لجنة مراجعة النظير في
 Control Reviewers on Audit Firmsهيئة االباما للمحا�سبين القانونيين ومن فريق
لتدريب المراجعين على برنامج الرقابة عمل معايير مراقبة الجودة في هيئة المحا�سبين
النوعية المزمع تطبيقه على مكاتب التدقيق في القانونيين في الواليات المتحدة الأميركية.
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اطلقت نقابة خبراء المحا�سبة المجازين
في لبنان في �شباط  2016الدورة الأولى من • دورة المحا�سبة الإدارية والتقارير � 51ساعة
دوراتها المهنية للعام  2016وهي:
تدريب والتي توفر معرفة وا�سعة من مفاهيم
المحا�سبة الإدارية والمجاالت الوظيفية
• دبلوم في معايير التقارير المالية الدولية من المحا�سبة ،والتمويل ،والإدارة وتعزز
(� 78 )DipIFRساعة تدريب .والتي تهدف القدرة على تطبيق معرفة مفاهيم الأعمال
هذه الدورة الى تطوير المعرفة والفهم لمعايير والوظائف بطريقة متكاملة.
التقارير المالية الدولية .حيث يتعلم الم�شارك
كيفيةتطبيقهاف� ً
ضالعنفهمالمفاهيموالمبادئ • دورة معايير التدقيق الدولية � 42ساعة
التي تقوم عليها هذه المعايير .في نهاية الدورة،
تدريب والتي تقدم المعايير الدولية للتدقيق،
يمكن للطالب �إجراء امتحان جمعية المحا�سبين بهدف تطوير المعرفة والفهم والتطبيق العملي
القانونيين المعتمدين في بريطانيا ( ،)ACCAلجوهر عملية التدقيق الخارجي والتي تم ّكن
والح�صول على دبلوم �إعداد التقارير والبيانات الم�شاركين من �إظهار كفاءاتهم كمدققين،
وتطوير قدراتهم على تطبيق معرفة المعايير
المالية الدولية (.)DipIFR
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خالل التدريب

وتم في نهاية ور�شة العمل تزويد الم�شاركين
فيها ب�شهادة تجيز اعتمادهم �ضمن المراجعين
المعتمدين من قبل النقابة في تنفيذ برنامج
الرقابة النوعية ومراجعة النظير في لبنان ودول
عربية �أخرى.

المدربين

الم�شاركين

الدولية للتدقيق ( )ISAsعملي ًا.
• دورة ال�ضرائب والقانون � 44ساعة تدريب
وت�شمل هذه الدورة القوانين اللبنانية التي
يتعين على المدقق االلمام بها خالل ممار�سته
الفعلية للمهنة.
الجدير بالذكر ان هذه الدورات المهنية تنظم
مرتين خالل العام باال�ضافة الى الندوات
العلمية التي تقدم با�ستمرار والتي يمكنكم
االطالع على جدولها من خالل الروزنامة على
ال�صفحة االلكترونية للنقابة وتطبيق النقابة
على الهواتف الذكية.

ندى معلوف

ندوة حول التعديالت في معايير التدقيق الدولية
ISA 700، 705، 706
نظمت النقابة في � 3شباط  2016ندوة حول تعديالت ندوة حول التعديالت في معايير التدقيق الدولية :
معيار التدقيق الدولي  :700تكوين الر�أي والتقرير )Independent Auditor’s Report
حول البيانات المالية ( ISA 700 Formingمعيار التدقيق الدولي  :706فقرات تو�ضيح م�س�ألة
 an Opinion and Reporting onوفقرات امور اخرى في تقرير المدقق الم�ستقل
)Financial Statements
(Emphasis of Matter Paragraphs
معيار التدقيق الدولي  :705التعديالت على and Other Matter Paragraphs in
الر�أي في تقرير المدقق الم�ستقل ()the Independent Auditor’s Report ISA 705
 Modifications to the Opinion in theقدمت الندوة الأ�ستاذة ندى معلوف� ،شريك

ديلويت في قاعة المحا�ضرات في النقابة.
عر�ضت الأ�ستاذة معلوف التعديالت على هذه
المعايير والتي تطبق على جميع �أعمال التدقيق
وت�ؤثر على جميع �أنواع تقارير المدقق حول
البيانات المالية.
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التدريب

خليل زيدان
ندوة في النقابة حول
معيار التدقيق الدولي
الجديد 701
بعد �صدور معيار التدقيق الدولي الجديد  )Auditor’s Report ،701والذي يعني مبا�شر ًة
التوا�صل حول م�سائل التدقيق الرئي�سية في تقرير �أعمال التدقيق على المن�ش�آت ذات المنفعة
المدقق الم�ستقل Communicating Key( ،العامة� ،أي المن�ش�آت المدرجة بالبور�صة،
 Audit Matters in the Independentالم�صارف ،الم�ؤ�س�سات المالية و�شركات الت�أمين.

حسين عيتاني

نظمت النقابة ندوة يوم الأربعاء � 10شباط 2016
حول هذا المعيار قدمها الأ�ستاذ خليل زيدان
المدير التنفيذي في �أرن�ست �أند يونغ.

النزاعات المهنية
ومهارات التواصل
نظمت النقابة في � 15شباط  2016ندوة حول النزاعات المهنية ومهارات التوا�صل الفعالة في الم�ؤ�س�سات.
قدم المحا�ضرة الأ�ستاذ ح�سين عيتاني ،الم�ست�شار في �ش�ؤون التوا�صل والمدرب في مجال حل النزاعات الم�ؤ�س�ساتية والفردية والم�ست�شار في م�ؤ�س�سة
�أديان التي تعنى بموا�ضيع المواطنة والعي�ش الم�شترك.
تناول المحا�ضر مو�ضوع النزاعات المهنية وا�سبابها وكيفية حلها وتحويلها من حالة �سلبية ت�ؤثر على فعالية الم�ؤ�س�سة الى قوة ب ّناءة تنتج تغيير ًا ايجابياً
في الم�ؤ�س�سات واالفراد داخل الم�ؤ�س�سة.
كما تطرق الى مفهوم التوا�صل واال�ساليب التي يمكن اتباعها لخلق �شبكة ات�صاالت للفرد ي�ستفيد منها مهنياً واجتماعياً �إن على �صعيد الفرد �أوالم�ؤ�س�سة
على حد �سواء.

د .داوود صبح
تعديالت معيار التدقيق
الدولي  570االستمرارية
ندوة في النقابة
نظمت النقابة ندوة حول تعديالت معيار
التدقيق الدولي  ،570اال�ستمرارية (ISA 570
 )Going Concernيوم الأربعاء في � 2آذار
 2016قدمها الدكتور داوود �صبح الم�ست�شار
في كروهوروث بروفا�شيونال �أوديترز في قاعة

المالية وت�شمل �شروط جديدة على المدقق
المحا�ضرات في النقابة.
القيام بها لتقييم مدى امكانية ا�ستمرارية
عر�ض المحا�ضر خالل هذه الندوة التعديالت الم�ؤ�س�سة في تقريره.
التي طر�أت على المعيار  570والتي ت�ؤثر على
جميع �أنواع تقارير المدقق حول البيانات

معيار التدقيق الدولي 320
ندوة في النقابة
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نظمت النقابة يوم االربعاء في � 23آذار 2016
ندوة حول معيار التدقيق الدولي  320الأهمية
الن�سبية في تخطيط وانجاز التدقيق قدمها
الدكتور داوود �صبح  -م�ست�شار كروهوروث
بروفا�شيونال �أوديترز.
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ناق�ش المحا�ضر خالل الندوة مفهوم الأهمية
الن�سبية والتي ت�أتي �ضمن �سياق �إعداد وعر�ض
البيانات المالية حيث ان تحديد الأهمية
الن�سبية م�س�ألة حكم مهني ،وهو يت�أثر بالحاجة
للمعلومات المالية لم�ستخدمي البيانات المالية

ويتم تطبيقها في كل من تخطيط و�أداء التدقيق،
وعند تقييم �أثر الأخطاء المحدّدة على التدقيق
الم�صححة“ ،في حال
و�أثر الأخطاء غير
ّ
وجودها” ،على البيانات المالية وعند تكوين
الر�أي في تقرير المدقّق.

ندوة حول شركات
الهولدنغ واالوف شور
بنا ًء على بروتوكول التعاون بين النقابة ووزارة
المالية .وبهدف تطوير خبرات �أع�ضاء النقابة.
اقامت النقابة في � 16آذار  2016ندوة حول
ال�شركات القاب�ضة (الهولدنغ) و�شركات االوف
�شور قدمها رئي�س دائرة �ضريبة الدخل في
وزارة المالية الأ�ستاذ �سالم عيدو.
�أدار الندوة النقيب �أيلي عبود و�شارك فيها
الأ�ستاذ �سركي�س �صقر.
قدم رئي�س دائرة �ضريبة الدخل نظام ال�شركات
القاب�ضة (الهولدنغ) و�شركات الأوف �شور من
حيث ال�شكل القانوني لكل منها وكيفية ت�سجيلها
وان�شطتها وال�ضرائب الخا�ضعة ولها وتلك

المعفاة منها.
هذا وتنظم النقابة الحق ًا ندوات حول العناوين
التالية:
ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة وتحديد ًا المادة
 59منه
ر�سم الطابع المالي
�ضريبة الأمالك المبنية
الجدير بالذكر ان
تفا�صيل هذه الندوات
واوقاتها مدرجة �ضمن
هذا العدد وعلى ال�صفحة
االلكترونية للنقابة.
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التدريب
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الجديد 701
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المدقق الم�ستقل Communicating Key( ،العامة� ،أي المن�ش�آت المدرجة بالبور�صة،
 Audit Matters in the Independentالم�صارف ،الم�ؤ�س�سات المالية و�شركات الت�أمين.
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 )Going Concernيوم الأربعاء في � 2آذار
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المحا�ضرات في النقابة.
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روزنامة التدريب للعام  6102والتي تقدم للزمالء والمتدرجين في قاعة المحاضرات في النقابة*.
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روسَايت انخذريب نهؼاو  2016وانخي حقذو نهشيالء وانًخذرجيٍ في قاػت انًحاضزاث في انُقابت*.
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