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 حضرة راعي املنتدى دولة رئيس مجلس الوزراء األستاذ سعد الحريري 
ا
 املحترمبمعالي الوزير جمال الجراح   ممثال

 أصحاب السعادة واملعالي

 السادة ممثلو الهيئات الرسمية املحلية والدولية

 زمالئيزميالتي 

ً
 
 126أن أتكلم من خارج موضوع هذا املنتدى ألهمية ما جرى في نهاية شهر آذار من هذا العام وهو إقرار للقانون رقم  اسمحوا لي بداية

ًالتجارة البرية

لقانون بتاريخ الذي أدخل تعديالت على القانون القديم، وُصّدق هذا ا 126لقد أقرَّ مجلس النواب اللبناني قانون التجارة البرية رقم 

29/3/2019 .ً

وبما ان اهمية تحديث قانون التجارة البرية تكمن في حسن تنظيم القطاعات التي يستهدفها، بما يحقق استدامة االنماء، ومواكبة 

ًالتطور، وجذب االستثمارات واعتماد معايير القياس الدولية إضافة الى تأمين رقابة مالية فاعلة وشفافة.

املحاسبة املجازين معنّيون بتقديم االقتراحات التي تخدم االقتصاد الوطني، ألننا مسؤولون عن تطبيق قانون تنظيم مهنة نحن خبراء 

ًخبراء املحاسبة املجازين في لبنان، كما وعن االفصاح عن عدالة البيانات املالية للشركات واملؤسسات العاملة.

ص من موقَعنا هذا، وبعد دراسة التعديالت التي 
ّ
 املرجوِة نلخ

َ
تّم إقراِرها بموجب القانون الجديد، تبين بأنه لم يحقق األهداف

ًاملالحظات الجوهرية واألساسية على القانون الجديد، بما يلي :

 لالستثمارات العاملة واملستقبلية  القانون الجديد الى رؤية واضَحة من الواجب أن يقتصًر .1
 
 صلبا

 
تحاكي العصر، وتكون أساسا

ًالقطاعات االقتصادية. لكافة

ال يعبر القانون الجديد عن االصالحات الجوهرية املنتظرة في البنية القانونية للشركات واملؤسسات، حيث كان من أهم املنتظر  .2

 مع ضرورة 
 
منه: وضع املواصفات الحديثة واملعايير العلمية لتصنيف املؤسسات الكبيرة، املتوسطة والصغيرة، املعتمدة عامليا

ًءمتها مع أحجام املؤسسات في لبنان،موا

رغم بعض االضافات، يتبين من قراءة مواد القانون الجديد بأنه نسخة منقحة ومزيدة للقانون القديم، مع ضياع في توزيع  .3

 عنها،
 
ها ملن ليس مسؤوال

ُ
، وتحميل

 
ِضها أحيانا

ُ
ً املسؤوليات داخل الشركات، وتناق

 
تسهيلها، من  إضافة الى تعقيد االجراءات بدال

ًرغم تضمنه إصالحات ال بد من التنويه بها.

 364/94املواد مع االنتظام العام، واملبادئ واالصول الدستورية والقانونية، والقانون يتعارض هذا القانون مع العديد من  .4

ً، نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر."تنظيم مهنة خبراء املحاسبة املجازين في لبنان"
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 في تدقيق البيانات املالية، وهو األمر الذي تكمن  .5
 
خطورة القانون الجديد في عدم مراعاته، املبادئ واملعايير املعتمدة ُدوليا

، والى فقدان الثقة بعدالة البيانات املالية للشركات املسجلة في لبنان 
 
يؤدي الى عدم تماثل املعايير املحلية مع املعتمدة دوليا

 .بسبب إختالف املعايير

ًوهذا األمر، نعتبره كنقابة مهنية، من أخطر م
 
وان الجهد ينصّب على تحقيق إصالحات  ا سوف ينتج عن هذا القانون، خاصة

جوهرية، سواء  يتّم إدراِجها في خانة رؤية اقتصادية شاملة، والتي انعكست في مؤتمر سيدر واملستثمرين على إختالف 

ًجنسياتهم.

ًالجديد عامل جذب للمستثمرين، الذي يساعد على نحو االقتصاد اللبناني.باختصار كلي ال يشكل القانون  .6

 في نوع املهام املسندة لخبراء كما أصبح من املؤكد بأن  .7
 
 وفاضحا

 
 كبيرا

 
التعديالت التي طرأت على قانون التجارة أوجدت لغطا

ًات واملؤسسات.املحاسبة املجازين، فهم ليسوا بأجراء وال بمواكبين لألعمال اليومية في الشرك

ان مهمة خبراء املحاسبة املجازين ومهنتهم تقتصر على تدقيق البيانات املالية واملستندات الثبوتية التابعة لها التي يتم 

ً
 
 دون سواها. إعدادها من قبل مجلس إدارة الشركة، وتبقى املسؤولية على إدارة الشركة حصرا

 إلقاء مسؤولية على عاتق خبراء املحاسبة املجازين بنتيجة أعمال وتصرفات ومخالفات قد م .8
 
ن غير الجائز واملقبول قانونا

يرتكبها أعضاء ورئيس مجلس اإلدارة في الشركات، ووضِعهم موِضع إتهامات ال يراعي أدنى املعايير القانونية الدولية التي ترعى 

ًوتنظم مهنة التدقيق. 

هذه التعديالت التي تمس بأبسط حقوق خبراء املحاسبة املجازين، وتمس بكرامة املهنة وتخُرُجها من إطارها  إن جميع .9

القانوني والعلمي والعملي الدولي الصحيح، ال يمكن أن تفسر إال في إطاِر سعي البعض، ألسباب غير موضوعية، إلى تحجيم 

ًالدول املتقدمة واملعايير الدولية املعتمدة في هذا املضمار!! مصافمهنة تدقيق الحسابات في لبنان وإبعاِدها عن 

10. ً
 
 ومعللة

 
باألسباب املوجبة وذلك  إن النقابة بصدد تقديم دراسة كاملة على القانون وشرح كافة التعديالت التي تراها ضرورية

ولن نقف مكتوفي األيدي نان من حرِصها على مصلحة الوطن واقتصاِده وعلى مصلحة كافة خبراء املحاسبة املجازين في لب

ًلحين إقرار هذه التعديالت.

 أيها الحضور الكريم،

ًبالنسبة ملوضوع مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب يمكن القول :

، كمددا تغّيددرت القواعددد التددي ترعددى الكثيددر مددن العالقددات الدوليددة 
 
 عميقددا

 
ددرا القانونيددة منهددا لقددد تغّيددر العددالم خددالل األعددوام العشددرين املاضددية تغيم

 الدددى ضدددرورة خلددددق آليدددات للتعددداون الددددُدولي ملواجهتهدددا والتعددداون الوثيددددق للهي دددات الرقابيددددة 
 
واالقتصدددادية واملاليدددة، حيددددث بدددرزت الحاجدددة سددددريعا

خرى.
ُ
ًاملحلية املعنية من جهة، وبين الدول واملؤسسات العاملية الخاصة املعنية من جهة أ

 عامليددة نتيجددة العوملددة وإنفتدداح األسددواق، وتددداخل االقتصدداديات العامليددة، ويأخددذ موضددوع مكافحددة تبيدديض األمددوال ًو
 
تمويددل اإلرهدداب أبعددادا

طددر تنظيميددة مددن أجددل مكافحددة 
ُ
 لوضددع نصددوة قانونيددة وأ

 
 ومحليددا

 
 وإقليميددا

 
وتعَمددل الهي ددات التشددريعية والتنفيذيددة والهي ددات الناًمددة ُدوليددا
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تدددداعيات سدددلبية علدددى القطاعدددات اإلقتصدددادية واإلجتماعيدددة، ونزاهدددة النظدددام املدددالي وإسدددتقرار أنشدددطة الجريمدددة املاليدددة، ملدددا لدددذلك مدددن تدددأثير ًو

ًاإلستثمارات.

 للحددددددود وتوسددددعت مصدددددادر إسدددددتعماالت األمددددوال غيدددددر املشددددروعة، لتشدددددمل كافددددة أندددددواع الجدددددرائم 
 
مددددة، أصدددددبحت عددددابرة

ّ
فددددالجرائم املاليدددددة املنظ

عاِقددب علاهددا قانونددا،  مددن فسددادم ورشددوةم ومتددا
ُ
جرةم باملخدددرات والسددرقة واإلخددتالس والتهددّرب الضددري ي، وغيرهددا مددن النشدداطات املمنوَعددة التددي امل

 فددي الظددل، وغددي كسددبو غيددر مشددروع ويسددعى املسددتفيدون مددن هددذه األمددوال إلددى 
 
، وإدخالهددا ضددمن الدددورة املاليددة إخفاااء مراادر هاتجددري عددادة

  والنظام املالي إلضفاء الشرعية علاها.

ويتبين ذلك بوضوح من خالل التطدورات املسدتمرة فدي اإلطدارين  يض األموال وتمويل اإلرهاب، عمل مستمر ال يتوقف،لذا فمكافحة تبي

الرقدددابي والتنظيمدددي، ومدددن ِخدددالل التحدددديث املسدددتمر للسياسدددات واإلجدددراءات والتددددابير املتخدددذة مدددن الجهدددات الرقابيدددة والتدددي تتسدددم بالفعاليدددة 

ًملستجدة.لإللتزام باملعايير واملتطلبات ا

 مع القوانين واألعراف واملعدايير الدولّيدة ذات الصدلة، ومدع سياسدة نقابدة خبدراء املحاسدبة املجدازين فدي لبندان املنشدأة بموجدب قدا
 
نون وتماشيا

بمكافحددة  ، القاضددية بتعتمدداد املمارسددات الُفضددلى واإللتددزام باملتطلبددات القانونيددة واملعددايير الدوليددة، الخاّصددة364/1994تنظدديم املهنددة رقددم 

 علدددى ُحسدددن السدددمعة، وبمدددا أنددده مدددن 
 
تبيددديض األمدددوال وتمويدددل اإلرهددداب لحمايدددة مصدددالج خبدددراء املحاسدددبة املجدددازين ومهندددة التددددقيق، وحفاًدددا

 44/2015الضدددروري صدددياغة إطدددار تنظيمدددي لدددبعض املهدددام والعمليدددات التدددي يقدددوم بهدددا خبدددراء املحاسدددبة املجدددازين، وفدددي ضدددوء أحكدددام القدددانون 

ض األمددددوال وتمويددددل اإلرهدددداب، فقددددد َعَملددددت النقابددددة علددددى وضددددع دليددددل اإلجددددراءات لخبددددراء املحاسددددبة املجددددازين، وبعددددد مراجعتدددده ملكافحددددة تبيددددي

ًمشكورة من ِقبل "هي ة التحقيق الخاّصة" في لبنان.

 OECDريبية إلددى لبنددان، وكددان هددذا الدددليل موضددع تقدددير، بعددد الزيددارة التددي قددام بهددا فريددق التقيدديم لبرنددامج تبددادل املعلومددات لألغددراض الضدد

هم مددن قبددل املنتدددى الدددولي 
َ
واإلجتمددداع الددذي تددم مددع فريددق عمدددل  2018إلجددراء املراجعدددة خددالل شددهر تشددرين الثدداني  Global Forumوتكلدديف

ًالنقابة.

ًإن هذا الدليل سيتم توزيعه على املشاركين في نهاية أعمال فعاليات هذا املنتدى.

بالشكر إلى كل من دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على رعايته لهذا املنتدى، كما أتوجه بالشكر إلى أخيرا   وليس آخرا  ، أتوجه 

هي ة التحقيق الخاصة، وكافة الوزارات والهي ات التي تعاونت مع نقابة خبراء املحاسبة إلنجاح هذا املنتدى والشكر إلى كل املحاضرين 

 ولجانا   وكافة اإلعالميين على تغطيته.واملحاورين وجميع الذين عملوا على ت
 
ًنظيمه مجلسا   وإدارة

 عشتم عاشت النقابة       ًًًًًًًً

 وعاش لبنان         

ً


