
لجان النقابة ملء هذه االستمارة وإرسالها بواسطة الفاكس، المشاركة في أعمال  الرجاء من الزمالء الراغبين ب

 أقصاها  شخصياً في مكاتب النقابة في مهلة تسليمهاأو   n.awala@lacpa.org.lb  بالبريد االلكتروني

31 /7 /2022 .   ممارس     غيرممارس 

 الرقم النقابي:            : االسم

 الهاتف:           العنوان: 

 

 ( فقط )الرجاء اختيار لجنتين إلى اللجان التالية:باالنضمام أرغب 

 التدريـــــب لجان       سلـــوك المهنــي ولجنة لل تحقق لللجنة 
 لجنة تدريب للمتدرجين.      لجنة السلوك المهني. 

     على الجدول العام.   عضاء المسجلينلجنة العلوم المختلفة لل   والمتدرجين. لجنة التحقق, الممارسين وغيرالممارسين 

     المتخصص للتدريبلجنة.      

    لجنة تحديث وتطوير المعهد.  

    لجنة التطوير المهني الشامل. 

 حث العلمي والتطوير بال لجان      لجنة المال والموازنة 
     لجنة مختصة النجازAction Plan   حسب متطلباتIFAC.  

     المناهجلجنة العالقة مع الجامعات في لبنان وتوحيد. 

    لجنة معايير المحاسبة وبرامج التدقيق . 

 لجنـــــــة المجلــــــة       القوانين لجنة تحديث 

  العالقات العامةولجنة لجنــة اإلعالم    العالقات الخارجية والمؤتمرات  لجان 
    عالملجنة اإل .       ال  علجنة تتابع العالقة مIFAC الدولي  و البنك 

    المتفرعة من االمم وصندوق النقد وكافة المؤسسات       . لجنة العالقات العامة 

حيث  Action Planبإعداد  المكلفة المتحدة وهي 

 معهم.  العالقة تتابع

  اإلشراف على الرقابة النوعية لجنة     مع ال العالقة لجنة تتابعFIDEF   وكافة الدول 

    األخرى.  وروبيةاأل    لجنة تهتم بتحديث االنظمة ومراجعهتا لتطبيق الرقابة 

 والمراجعين   تحاد المحاسبينإلجنة تتابع العالقة مع     النوعية على الزمالء وإعداد الدليل التطبيقي. 

    وكافة النقابات العربية.العرب    لجنة مهمتها اإلشراف على تنفيذ الرقابة النوعية 

 لجنة تحضير إلقامة مؤتمر في شهر كانون األول   وأعمال مراجعة النظير ومتابعة البرنامج المعد من قبل 

   إذا سمحت الظروف بذلك.    .QCTCاللجنة التقنية للرقابة النوعية 

   لجان أخرى:ستحداث إ 

   جتماعي. لمتابعة العالقة مع الصندوق الوطني للضمان اإل لجنة 

    .لجنة لمتابعة العالقة مع وزارة المالية بكافة دوائرها الضريبية 

    .لجنة للتحضير لمكننة الكترونية 

   .لجنة الطوارىء الصحية 

      ومتدرجين وشركات مهنية. جنة إعداد دليل جديد للمنتسبين للنقابة أعضاء ل 

    .لجنة تهتم بالنشاطات الرياضية والترفيهية 

     والتجار وكافة المؤسسات العامة االخرى. لجنة لتمتين العالقة مع غرف التجارة والصناعة 

    .لجنة لمتابعة العالقة مع مجلس النواب ولجانه 

      جتماعي. لجنة التحقيق اإل 

      ركز المعلومات العلمية في مة لتكون بداية تأسيس يمختصة بالرد على أسئلة الزمالء وإستفساراتهم المهن لجنة علمية 

 . النقابة     

  .لجنة لمتابعة العالقة مع وزارة العدل 

 

 التوقيع: ________________________     التاريخ: ________________________ 


