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 اإلستعانة بالخبير. 1
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 األستاذ مصباح مجذوب
 وزارة قبل من المعتمدة الشركات واحدى الدولية نكسيا أعضاء .وشركاه مجذوب العام، المدير•

   العام للقطاع التدقيق بمهام للقيام المالية

 لبنان في المجازين المحاسبة خبراء نقابة مجلس عضو•

 AICPA القانونيين للمحاسبين األمريكي المعهد في عضو•

 المتحدة المملكة في القانونيين المحكمين معهد في مشارك عضو•

 الشفافية لتعزيز اللبنانية الجمعية في التدقيق لجنة رئيس•

 IIA الداخليين المدققين جمعية إدارة مجلس في سابق عضو•

 المعتمدين القانونيين المحاسبين جمعية من المالية للتقارير الدولية اييرالمع في دبلوم على حاصل•

 المتحدة المملكة في

 الشركات وتمويل الشركات حوكمة في خبير•



 الخوريالرئيسة جمال القاضية 

رئيسة منتدبة للغرفة االولى لمحكمة استئناف بيروت الناظرة بدعاوى ابطال واستئناف القرارات •

      التحكيمية

تخفيض وطلبات باإلضافة إلى دعاوى االعتراضات على قرارات الصيغة التنفيذية ودعاوى الغش •

 العقوبات تطبيقا  لقانون تنفيذ العقوبات

 والماليةمستشارة لدى الغرفة الثانية لمحكمة التمييز في بيروت الناظرة بالدعاوى العقارية •

رئيسة دائرة تنفيذ بيروت وقاضي االمور المستعجلة في بيروت وقاضي منفرد ناظر سابقا  •
 بالدعاوى التجارية والعقارية



  طبّارةعلي  الدكتور وائل
 الحقوق وقاض سابق دولة في ودكتوراه إجازة في الحقوق الفرنسية وإجازة في الحقوق اللبنانية •

المحكمة المصرفية الخاصة وعضو محكمة استئناف بيروت شغل عدة مناصب مثل رئيس •

 لبنان وغيرها محكمة استئناف جبل ورئيس 

المصرفية والمدنية واألعمال في القضايا المتعلقة بالضرائب ومستشار  المحاماة،حاليا يمارس •

 شرفقاض والتحكيم، وهو والتجارية 

دكتوراه وامتحانات وأطروحات على دراسات القضائية وأشرف استاذا في معهد الدروس عمل •

 الدخول الى القضاء وامتحانات الكتاب العدل 

 لبنانمشاريع عدة قوانين لعدد من الوزارات في وضع •

 واالستمالك وغيرهامجال التحكيم والقوانين العقارية محاضر في •

 عدة لجان قانونية وحقوقية في عضو •

 الدولياللبناني للتحكيم واالتحاد العربي للتحكيم التجاري عضو في المركز •



 األستاذ أشرف الزعيم
 األوسط الشرق في كوبرز ووترهاوس برايس في والنزاعات التحقق خدمات قسم في شريك•

 المتحدة العربية واإلمارات

 الخدمات من وغيرها والتقاضي والنزاعات بالتحقق المتعلقة المهمات من كبير عدد تتضمن خبرة•

 بالمخاطر المتعلقة االستشارية

 المحاسبة في بكالوريوس•

 المعتمدين اإلحتيال فاحصي جمعية عضو•

 العربية اإلمارات في الداخليين المدققين هيئة في اإلحتيال مكافحة لمجموعة اإلدارية الهيئة رئيس•

 المتحدة

 المحاكم في بالقضايا المتعلقة الخبرة اعمال في مختص محاسبة خبير•

 المصارف في المصالح وتضارب واالختالس باالحتيال متعلقة ادعاءات في تحقيق خبير•

 والوثائق األدلة  وتحليل األدلة وجمع الحقائق تقصي خالل من والمؤسسات




