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نقابة خرباء املحا�سبة املجازين ُتطلق دليل اإجراءات االمتثال

املجازين  املحا�سبة  خرباء  مهمة  ان 

البيانات  تدقيق  على  تقت�رص  ومهنتهم 

املالية وامل�ستندات الثبوتية التابعة لها التي 

ال�رصكة،  اإدارة  قبل جمل�س  اإعدادها من  يتم 

ال�رصكة ح�رصاً  اإدارة  على  امل�سوؤولية  وتبقى 

دون �سواها.

اإلقاء  قانوناً  واملقبول  اجلائز  غري  من   .8

املحا�سبة  خرباء  عاتق  على  م�سوؤولية 

املجازين بنتيجة اأعمال وت�رصفات وخمالفات 

الإدارة  جمل�س  ورئي�س  اأع�ساء  يرتكبها  قد 

ل  اإتهامات  مو�ِسع  وو�سِعهم  ال�رصكات،  يف 

التي  الدولية  القانونية  املعايري  اأدنى  يراعي 

ترعى وتنظم مهنة التدقيق. 

مت�س  التي  التعديالت  هذه  جميع  اإن   .9

املجازين،  املحا�سبة  خرباء  حقوق  باأب�سط 

من  وتخرُُجها  املهنة  بكرامة  ومت�س 

الدويل  والعملي  والعلمي  القانوين  اإطارها 

ال�سحيح، ل ميكن اأن تف�رص اإل يف اإطارِ �سعي 

البع�س، لأ�سباب غري مو�سوعية، اإىل حتجيم 

واإبعادِها  لبنان  يف  احل�سابات  تدقيق  مهنة 

عن م�ساف الدول املتقدمة واملعايري الدولية 

املعتمدة يف هذا امل�سمار!!

درا�سة  تقدمي  ب�سدد  النقابة  اإن   .10

التعديالت  القانون و�رصح كافة  كاملة على 

بالأ�سباب  ومعللًة  �رصوريًة  تراها  التي 

م�سلحة  على  حر�ِسها  من  وذلك  املوجبة 

كافة  م�سلحة  وعلى  واقت�سادِه  الوطن 

خرباء املحا�سبة املجازين يف لبنان ولن نقف 

مكتويف الأيدي حلني اإقرار هذه التعديالت.

تبيي�س  مكافحة  ملو�سوع  بالن�سبة 

الأموال ومتويل الإرهاب ميكن القول:

الع�رصين  الأعوام  العامل خالل  تغريرّ  لقد 

القواعد  ت  تغريرّ كما  عميقاً،  اً  تغريرُّ املا�سية 

الدولية  العالقات  من  الكثري  ترعى  التي 

حيث  واملالية،  والقت�سادية  منها  القانونية 

اآليات  خلق  �رصورة  اىل  �رصيعاً  احلاجة  برزت 

الوثيق  والتعاون  ملواجهتها  الُدويل  للتعاون 

للهيئات الرقابية املحلية املعنية من جهة، 

وبني الدول واملوؤ�س�سات العاملية اخلا�سة.

وياأخذ مو�سوع مكافحة تبيي�س الأموال 

العوملة  نتيجة  عاملية  اأبعاداً  الإرهاب  ومتويل 

القت�ساديات  وتداخل  الأ�سواق،  واإنفتاح 

الت�رصيعية  الهيئات  وتعَمل  العاملية، 

والتنفيذية والهيئات الناظمة دُولياً واإقليمياً 

طر 
ُ
واأ قانونية  ن�سو�س  لو�سع  وحملياً 

تنظيمية من اأجل مكافحة اأن�سطة اجلرمية 

�سلبية  وتداعيات  تاأثري  من  لذلك  ملا  املالية، 

والإجتماعية،  الإقت�سادية  القطاعات  على 

املوؤ�س�سات يف لبنان،

3. رغم بع�س ال�سافات، يتبني من قراءة 

منقحة  ن�سخة  باأنه  اجلديد  القانون  مواد 

توزيع  يف  �سياع  مع  القدمي،  للقانون  ومزيدة 

وتناُق�ِسها  ال�رصكات،  داخل  امل�سوؤوليات 

عنها،  م�سوؤولً  لي�س  ملن  وحتميلُها  اأحياناً، 

من  بدلً  الجراءات  تعقيد  اىل  اإ�سافة 

ت�سهيلها، رغم ت�سمنه اإ�سالحات ل بد من 

التنويه بها.

من  العديد  مع  القانون  هذا  يتعار�س   .4

وال�سول  واملبادئ  العام،  النتظام  مع  املواد 

 94/364 والقانون  والقانونية،  الد�ستورية 

املجازين  املحا�سبة  خرباء  مهنة  »تنظيم 

ل  املثال  �سبيل  على  منها  نذكر  لبنان«،  يف 

احل�رص.

5. تكمن خطورة القانون اجلديد يف عدم 

يف  دُولياً  املعتمدة  واملعايري  املبادئ  مراعاته، 

تدقيق البيانات املالية، وهو الأمر الذي يوؤدي 

املعتمدة  مع  املحلية  املعايري  متاثل  عدم  اىل 

البيانات  بعدالة  الثقة  فقدان  واىل  دولياً، 

ب�سبب  لبنان  يف  امل�سجلة  لل�رصكات  املالية 

اإختالف املعايري.

القانون  ي�سكل  ل  كلي  باخت�سار   .6

الذي  للم�ستثمرين،  جذب  عامل  اجلديد 

ي�ساعد على نحو القت�ساد اللبناين.

7. كما اأ�سبح من املوؤكد باأن التعديالت 

التي طراأت على قانون التجارة اأوجدت لغطاً 

امل�سندة خلرباء  املهام  نوع  يف  وفا�سحاً  كبرياً 

باأجراء  لي�سوا  فهم  املجازين،  املحا�سبة 

ال�رصكات  يف  اليومية  لالأعمال  مبواكبني  ول 

واملوؤ�س�سات.

برعاية رئي�س احلكومة �سعد احلريري، ممثالً 

بالوزير اجلررّاح، عقدت نقابة خرباء املحا�سبة 

املجازين يف لبنان بالتعاون مع هيئة التحقيق 

ملكافحة  الإمتثال  اإجراءات  منتدى  اخلا�سة 

تبيي�س الأموال ومتويل الإرهاب يف 16 ني�سان، 

 ،ESA 2019 يف املعهد العايل لإدارة الأعمال

المتثال  اإجراءات  دليل  اختتامه  يف  اأطلقت 

الإرهاب،  ومتويل  الأموال  تبيي�س  ملكافحة 

الهيئات  النقابات،  من  كبري  عدد  ح�سور  يف 

املالية  ال�رصكات  واملالية،  القت�سادية 

الإعالم  اأهل  وامل�سارف،  املحا�سبة  و�رصكات 

وح�سد من املهتمني.

الدكتور  للمنتدى  العام  الأمني  واألقى 

علي بدران كلمة اأ�سار خاللها اإىل اأهمية هذ 

اللقاء »يف هذه الظروف القت�سادية واملالية 

ال�سعبة التي ميررّ بها لبنان. 

املجازين،  املحا�سبة  خرباء  نقيب  اأما 

كلمته  يف  فقال  �سقر،  �رصكي�س  ال�سيد 

ا�سمحوا يل بدايًة اأن اأتكلم من خارج مو�سوع 

هذا املنتدى لأهمية ما جرى يف نهاية �سهر 

اآذار من هذا العام وهو اإقرار للقانون رقم 126 

التجارة الربية

قانون  اللبناين  النواب  جمل�س  اأقرَّ  لقد 

التجارة الربية رقم 126 الذي اأدخل تعديالت 

القانون  هذا  ق  و�ُسدرّ القدمي،  القانون  على 

بتاريخ 2019/3/29. 

التجارة  قانون  حتديث  اهمية  ان  ومبا 

القطاعات  تنظيم  ح�سن  يف  تكمن  الربية 

التي ي�ستهدفها، مبا يحقق ا�ستدامة المناء، 

ال�ستثمارات  وجذب  التطور،  ومواكبة 

اىل  اإ�سافة  الدولية  القيا�س  معايري  واعتماد 

تاأمني رقابة مالية فاعلة و�سفافة.

من موقَعنا هذا، وبعد درا�سة التعديالت 

تبني  اجلديد،  القانون  مبوجب  اإقرارِها  مترّ  التي 

�س  نلخرّ املرجوةِ  الأهداَف  يحقق  مل  باأنه 

على  والأ�سا�سية  اجلوهرية  املالحظات 

القانون اجلديد، مبا يلي:

القانون  يقت�رص  اأن  الواجب  من   .1

الع�رص،  حتاكي  وا�سَحة  روؤية  اىل  اجلديد 

العاملة  لال�ستثمارات  �سلباً  اأ�سا�ساً  وتكون 

وامل�ستقبلية لكافة القطاعات القت�سادية.

2. ل يعرب القانون اجلديد عن ال�سالحات 

القانونية  البنية  يف  املنتظرة  اجلوهرية 

اأهم  من  كان  حيث  واملوؤ�س�سات،  لل�رصكات 

احلديثة  املوا�سفات  و�سع  منه:  املنتظر 

املوؤ�س�سات  لت�سنيف  العلمية  واملعايري 

املعتمدة  وال�سغرية،  املتو�سطة  الكبرية، 

اأحجام  مع  مواءمتها  �رصورة  مع  عاملياً 

بـــلـــديــات
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)ع�سو  وم�ساركوه  ل�رصكة �رصكي�س �سقر  املوؤ�س�س  ال�رصيك 

يف جمموعة جنيف الدولية(. ي�سغل حالياً من�سب نقيب خرباء 

املحا�سبة املجازين يف لبنان بعد اأن مت اإنتخابه يف 4 ني�سان 2018 من 

قبل خرباء حما�سبة جمازون وم�ست�سارون يف ال�سوؤون ال�رصيبية.

حيث  �سنة،   36 لفرتة  املالية  وزارة  يف  عدة  منا�سب  �سغل 

بريوت  يف  الدخل  �رصيبة  دائرة  كرئي�س  �سنوات  ثمانية  اأم�سى 

و�سنتني كرئي�س دائرة كبار املكلفني. كما �سارك يف اإ�سدار الكثري 

اآليات  و�سع  يف  و�ساهم  واملحا�سبية  ال�رصيبية  القوانني  من 

متعلقة  وحملية  خارجية  موؤمترات  عدة  يف  �سارك  لتطبيقها. 

بال�سوؤون ال�رصيبية واملحا�سبية.

الر�سمية  التعليم املهني والتقني  اأ�ستاذ حما�رص يف معاهد 

– علوم  واخلا�سة يف املواد املحا�سبية لإخت�سا�س الإمتياز الفني 

جتارية من �سنة 1974 اىل �سنة 1990.

اأ�ستاذ حما�رص يف اجلامعة اللبنانية – كلية العلوم الإقت�سادية 

 1978 �سنة  من  وال�رصائب  املحا�سبة  مواد  يف   – الأعمال  واإدارة 

لغاية �سنة 2008.

عنيرّ �رصكي�س �سقر ع�سواً يف املجل�س الأعلى للمحا�سبة من 

�سنة 1998 اىل �سنة 2008، وتراأ�س جمعية ال�رصائب العربية ملدة 

3 �سنوات من �سنة 2008 اىل �سنة 2011 وتراأ�س جمعية ال�رصائب 

اللبنانية ملدة 4 �سنوات من ني�سان 2013 اىل ني�سان 2017.

ملخ�س ال�سرية الذاتية للنقيب �سركي�س �سقر

الأموال  تبيي�س  واآليات  واإجتاهات  خماطر 

املعلومات  تبادل  خالل  من  الإرهاب  ومتويل 

واخلربات وتعزيز الُقدرات يف هذا املجال.

نقابة  ة  اخلا�سرّ التحقيق  هيئة  تزويد   .8

الالزمة  باملواد  املجازين  املحا�سبة  خرباء 

مهمة  يف  ت�ساعد  التي  الإر�ساديرّة  والقواعد 

ومتويل  الأموال  تبيي�س  ملكافحة  الإمتثال 

الإرهاب.

املحا�سبة  خرباء  نقابة  بني  التن�سيق   .9

على  للبقاء  ة«  اخلا�سرّ التحقيق  و»هيئة 

بينة من املوؤ�رصات الدولية واملحلية التي قد 

اأموال  ت�ساعد على ك�سف عمليات تبيي�س 

ومتويل ارهاب.

10. التن�سيق بني نقابة خرباء املحا�سبة 

التعاون  وتعزيز  ة«  اخلا�سرّ التحقيق  »هيئة  و 

ة  اخلا�سرّ الدولية  املعايري  تطورات  ملتابعة 

الإرهاب  ومتويل  الأموال  تبيي�س  مبكافحة 

للمهن غري املالية، وكيفية اإعتمادها مبوجب 

 Best( الف�سلى  املمار�سات  اأو  القوانني 

جمموعة  تو�سيات  �سيما  ل   )Practices
.)FATF( العمل املايل

على العمالء عندما يتطلب الأمر ذلك.

خلرباء  والوقائي  الرقابي  الدور  تفعيل   .4

املحا�سبة املجازين ملكافحة العمليات التي 

ومتويل  الأموال  تبيي�س  يف  ت�ساهم  اأن  ميكن 

النوعية  الرقابة  برنامج  خالل  من  الإرهاب 

قوانني  مع  يتما�سى  ومبا  النظري،  ومراجعة 

الإرهاب  ومتويل  الأموال  تبيي�س  مكافحة 

.)FATF( وتو�سيات جمموعة العمل املايل

للتطورُّر  الت�رصيعات  مواكبة  �رصورة   .5

من  الق�سوى  والإ�ستفادة  التكنولوجي 

نُظم  حلماية  املعلومات  تقنيرّة  و�سائل 

اجلرائم  عن  تنتج  خماطر  اأي  من  املعلومات 

املالية .

يف  املجازين  املحا�سبة  خرباء  اإعتماد   .6

القائم   النهج  على  العمالء،  تقييم خماطر 

 RBA( – )Risk Based( املخاطر  على 

درجة  ت�سنيف  خالل  من   )Approach
الواجبة  العناية  اإجراءات  واتخاذ  خماطرهم 

التي تتوافق مع املخاطر التي مت حتديدها.

خرباء  نقابة  بني  التعاون  �رصورة   .7

لفهم  الرقابية  واجلهات  املجازين  املحا�سبة 

ونزاهة النظام املايل واإ�ستقرار الإ�ستثمارات.

اأ�سبحت  مة،  املنظرّ املالية  فاجلرائم 

عابرةً للحدود وتو�سعت م�سادر اإ�ستعمالت 

كافة  لت�سمل  امل�رصوعة،  غري  الأموال 

من  قانونا،ً  عليها  املُعاِقب  اجلرائم  اأنواع 

وال�رصقة  باملخدرات  ومتاجرةٍ  ور�سوةٍ  ف�سادٍ 

من  وغريها  ال�رصيبي،  والتهررّب  والإختال�س 

يف  عادةً  جتري  التي  املمنوَعة  الن�ساطات 

وي�سعى  م�رصوع  غري  ك�سٌب  وهي  الظل، 

اإخفاء  اإىل  الأموال  هذه  من  امل�ستفيدون 

املالية  الدورة  �سمن  واإدخالها  م�سدرِها، 

والنظام املايل لإ�سفاء ال�رصعية عليها. 

ومتويل  الأموال  تبيي�س  فمكافحة  لذا 

ويتبني  يتوقف،  ل  م�ستمر  عمل  الإرهاب، 

امل�ستمرة  التطورات  خالل  من  بو�سوح  ذلك 

ِخالل  ومن  والتنظيمي،  الرقابي  الإطارين  يف 

والإجراءات  لل�سيا�سات  امل�ستمر  التحديث 

الرقابية  اجلهات  من  املتخذة  والتدابري 

باملعايري  لالإلتزام  بالفعالية  تت�سم  والتي 

واملتطلبات امل�ستجدة.

بها  خرج  التي  التو�سيات  وخل�ست 

املنتدى اإىل:

املحا�سبة  خرباء  نقابة  اإىل  الرجوع   .1

جهة  اأي  قيام  حال  يف  لبنان  يف  املجازين 

املجاز  املحا�سبة  خبري  مب�ساءلة  ق�سائية، 

مدى  من  للتحقق  فنرّية  جلنة  اإىل  والإحالة 

 2015/44 القانون  بتطبيق  اخلبري  التزام 

ومعايري التدقيق الدولية وحتديد امل�سوؤولية.

2. رفع م�ستوى الوعي وثقافة مكافحة 

خرباء  لدى  الإرهاب  ومتويل  الأموال  تبيي�س 

املحا�سبة املجازين من خالل برامج »التوعية« 

كاملوؤمترات والندوات والدورات التدريبية على 

والدوليرّة  املحليرّة  والت�رصيعات  القوانني 

لالإمتثال.

3. رفع م�ستوى الوعي واإجراءات احليطة 

خرباء  لدى  الأموال،  تبيي�س  ملكافحة  واحلذر 

املحا�سبة املجازين، وتعزيز الرقابة امل�ستمررّة 


