
03

جهود  �إلى  جهودها  �سم  باأهمية  �لنقابة  من  و�إيمانًا 

غرفة  مع  تعاون  بروتوكول  وقعت  و�لأعمال  �لمال  �أ�سحاب 

لبنان. وجبل  بيروت  في  و�لزر�عة  و�ل�سناعة  �لتجارة 

�هتمام  على  و�لدولية  �لعربية  �لعلقات  تعزيز  ��ستحوذ 

�لمهني  �لعربي  �لموؤتمر  في  �لم�ساركة  تمت  حيث  �لمجل�س 

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

�إلى خارطة طريق  بالإ�سافة  �لموؤتمر  هذ�  ورقة عمل خلل 

للمهنة  خدمًة  �لتحاد  دور  تفعيل  �أجل  من  متكاملة  وروؤية 

مع  �لم�ستمر  �لتو��سل  �لى  بال�سافة  �لعربية  �لمنطقة  في 

�لعربية. �لبلد�ن  في  �لمهنية  �لهيئات 

في  فاعًل  دورً�  للنقابة  كان  �لدولي،  �ل�سعيد  وعلى 

بتقديم  بل  فقط  بالم�ساركة  لي�س  �لدولية  �لمهنية  �لمحافل 

�لفريق  موؤتمر  من  كل  في  �لنقيب  قبل  من  عمل  �أور�ق 

للمحا�سبة  �لدولية  بالمعايير  �لمعني  �لدولي  �لحكومي 

مر�قبة  مجل�س  ومنتدى  �سوي�سر�  في   )ISAR( و�لإبلغ 

�إلى  بال�سافة  ظبي.  �أبو  في   )PIOB( �لعامة  �لم�سالح 

للمحا�سبين  �لدولي  للتحاد  �لعمومية  �لجمعيات  ح�سور 

.)IFAC(

�لموؤتمرين  بتنظيم  �لر�ئد  موقعها  �إلى  �لنقابة  وعادت 

رئي�س  دولة  برعاية  و�لع�سرين  ع�سر  �لتا�سع  �لدوليين 

كافة  قبل  من  وح�سور  فّعالة  وم�ساركة  �لوزر�ء  مجل�س 

م�ساركة  �إلى  بال�سافة  و�لعربية  �لدولية  �لمهنية  �لهيئات 

�لمميز. �ل�سدى  لهما  كان  حيث  محليًا  كثيفة 

من  و�بنائها  �لمهنة  حماية  في  دورها  �لنقابة  ومار�ست 

حملة  بد�أت  حيث  محا�سبة  خبير  �سفة  منتحلي  ممار�سات 

حيث  �لنقابة  مركز  في  عقده  تم  �سحفي  وموؤتمر  �إعلمية 

�ل�سفة  منتحلي  بوجه  جز�ئية  دعاوى  بعدة  �لنقابة  تقدمت 

�إلى �لمحاكم على كافة �لأر��سي  وما ز�لت �لدعاوى تتو�رد 

تم  كما  �لنقابة.  به  تعلم  �سفة  منتحل  كل  بوجه  �للبنانية 

�لتاأديبي  �لمجل�س  �إلى  �لزملء  بع�س  �إحالة  بالتو�زي 

�لمخالفة  �لأمور  ببع�س  وتورطهم  مخالفتهم  تبين  �لذين 

�لد�خلي. و�لنظام  للقانون 

�ل�سخ�سية  و�لم�سالح  �ل�سيا�سية  �ل�سطفافات  وو�سط 

على  �لمجازين  �لمحا�سبة  خبر�ء  نقابة  �نتف�ست  �ل�سّيقة، 

لتكون  ووطنية،  نقابية  مهنية  وممار�سة  روؤية  �سمن  ذ�تها، 

به  ُيحتذى  ومثاًل  ومتطورة،  ر�ئدة  بامتياز  نقابية  موؤ�س�سة 

مجال�سها  عبر  �لنقابة،  و�ست�ستمر  �لخرى.  �لقطاعات  في 

دورها  تفعيل  �جل  من  ر�سَمتُه،  �لذي  �لنهج  في  �لمتعاقبة، 

كافة  على  خلقة  م�سافة  قيمة  �أع�ساوؤها  يبقى  ولكي 

�لوطن. م�ساحات 

لنقيب �     

    

ـة
حي

تـا
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زملئي، زميلتي، 

مجل�س  يكون  مجلتكم  من  �لعدد  هذ�  تت�سفحون  عندما 

لما  �لدوؤوب  �لعمل  من  �سنتين  �أم�سى  قد  �لع�سرين  �لنقابة 

خلية  خللها  �لنقابة  كانت  �سنتين  مهنتنا.  م�سلحة  فيه 

م�ستمرة.  عمل  وور�سة  نحل 

�لجمعية  و�عطتنا  �أع�سائها  وم�سالح  �لنقابة  لخدمة  تقدمنا 

ومتكامل  طموح  وطني  مهني  برنامج  على  بناًء  ثقتها  �لعامة 

وخارطة طريق �هد�فها و��سحة: نقابة مهنية بامتياز، تطوير 

بين  للنقابة  �لفاعل  و�لوجود  �لكيان  وتر�سيخ  م�ستمر،  مهني 

و�لدولية. و�لعربية  �لمحلية  و�لمهنية  �لهيئات �لقت�سادية 

�لتدريب  تفعيل  من  بدءً�  وطني  نقابي  بنهج  جهودنا  �أثمرت 

تجّلى  �لذي  و�لع�سر  �لمهنة  يتطلب  بما  �لم�ستمر  �لمهني 

�لمحا�سبين  هيئة  مع  توقيعها  تم  �لتي  �لتعاون  باتفاقات 

�لمحا�سبين  وهيئة   )ACCA( بريطانيا  في  �لقانونيين 

في  �لمجازين  �لمحا�سبين  وهيئة   )IMA( �لإد�ريين 

بد�أت  بموجبها  و�لتي   )AICPA( �لمتحدة  �لوليات 

معهد  خلل  من  متطورة  تدريب  بر�مج  تقديم  �لنقابة 

مز�ولة  م�ستوى  رفع  في  �ساهم  مما  لها  �لتابع  �لتدريب 

بم�ساف  �لنقابة  و�سعت  �لتي  �لتدرج  و�متحانات  �لمهنة 

�لعالمية. �لمهنية  �لنقابات 

متطلبات  �نجاز  وهادفة  ثابتة  بخطى  �لمجل�س  ��ستكمل 

�لرقابة  دليلي  و�سع  ��ستكمال  خلل  من  �لنوعية  �لرقابة 

ومن  �لتدقيق.  ملف  دليل  بو�سع  �لنظير،  ومر�جعة  �لنوعية 

دورة   19 مد�ر  على  متخ�س�س  تدريب  برنامج  تنفيذ  ثّم 

 750 يقارب  ما  منها  ��ستفاد  يومين  لمدة  منها  كل  تدريبية 

.2016 �آذ�ر  �آخرها في  زميًل 

على  �لم�سرفة  �لهيئة  ت�سكيل  تم  �ل�سياق،  هذ�  في  و�أي�سًا 

نظامها  و�سعت  حيث   -)QCSC( �لنوعية  �لرقابة 

كما  �لمجل�س.  قبل  من  عليه  �لمو�فقة  تمت  �لذي  �لد�خلي 

�لرقابة  في  متخ�س�سين  قبل  من  تدريبية  دورة  عقد  تم 

�لقانونيين  �لمحا�سبين  معهد  من  �لنظير  ومر�جعة  �لنوعية 

من  لأكثر   )AICPA( �لمتحدة  �لوليات  �لمعتمدين في 

و�لأردن. وم�سر  لبنان  من  معتمدً�  مر�جعًا   70

و�لجتماعية  �لمحلية  �لمهنية  �لعلقات  تعزيز  ��ستحوذ 

على  �لرقابية  و�لهيئات  �لوز�ر�ت  ومع  �لزملء،  بين 

�لموؤتمر�ت  عقد  خلل  من  ُترِجم  و�لذي  �لمجل�س  �هتمام 

�لبنك  مع  وبالتعاون  �لمالية  وز�رة  من  كل  مع  �لم�ستركة 

�لقطاع  في  �لدولية  �لمحا�سبة  معايير  تطبيق  حول  �لدولي 

حول  �لخا�سة  �لتحقيق  هيئة  ومع   )IPSAS( �لعام 

�لقانونية  بالمتطلبات  �للتز�م  في  �لمدقق  م�سوؤولية 

عقد  تم  حيث  �لعدل  وز�رة  ومع  �لأمو�ل،  تبيي�س  لمكافحة 

بالتعاون  و�لتحكيم  �لق�ساء  في  �لمحا�سبية  �لخبرة  منتدى 

توقيع  بعد  م�سترك  ن�ساط  كاأول  �لمحامين  نقابة  مع 

�لنقابتين. بين  �لتعاون  بروتوكول 

نقابتنا...

مؤسسة رائدة نحو المستقبل
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