
THE CERTIFIED ACCOUNTANT
Published by

The Lebanese Association of
Certified Public Accountants

العدد  الثاين واخلم�سون  - 2014

المؤتمر العلمي الدولي التاسع عشر
فندق فينيســيا / بــيروت - لبنان

تأثير التكامل في التدقيق على األعمال
19th International Scientific Congress

Phoenicia Hotel / Beirut - Lebanon

Audit Complementarity Effects on Business



االفتتاحية

م�صارف
امل�رصفية ت�رصيعات االإمتثال الدولية وقانون "FATCA" وال�رصية 

تدقيق
اإدارة اجلودة ال�صاملة يف مكاتب التدقيق

قوانني

القرار1/140
ال�رصيبة على القيمة امل�صافة عود على بدء

امللف اخلا�ص
املوؤمتر العلمي الدويل التا�صع ع�رص

تاأثري التكامل يف التدقيق على االأعمال

اأخبار النقابة

5

6

10

18

26

44

يات
حتو
امل

العدد 52 - 2014

THE CERTIFIED ACCOUNTANT
Published by

The Lebanese Association of
Certified Public Accountants

العدد  الثاين واخلم�سون  - 2014

المؤتمر العلمي الدولي التاسع عشر
فندق فينيســيا / بــيروت - لبنان

تأثير التكامل في التدقيق على األعمال
19th International Scientific Congress

Phoenicia Hotel / Beirut - Lebanon

Audit Complementarity Effects on Business

 
OSCAR® Professional Software 

 إعذاد تٍاَاخ فً يدال  ًرخّظظحان ®OSCAR ٍاختشيديدًٕعح 
 نرظشٌح انضشٌثً انًركايهح ٔانًٕثٕقحا

ٔانًؤّسساخ ٍق، ـذٌذ يٍ يكاذة انًحاسثح ٔانرذقـرًذْا انعـانرً اع ًْٔ انثشيدٍاخ
 .ثشج ٔاإلخرظاصأطحاب انخ ٔحاصخ عهى ثقح ٔذقذٌش إَٔاعٓا، اخرالف ٔانششكاخ عهى

عٍ ذطٌٕشْا نهثشيدٍح انًرخّظظح تئعذاد أٌ ذعهٍ   ®OSCAR ٍاخيدشتٌسّش إداسج   
ٔضثظ انرظاسٌح انعائذج نضشٌثح انشٔاذة ٔاألخٕس نررٕافق يع يرطهثّاخ انرظشٌح اإلنكرشًَٔ 

ّٓم إعذاد انرظاسٌح ٔأطثحد تانرانً  ؛اندذٌذ تشكم آنً ٔيشاقة انًزكٕسج انضشٌثٍح ذس
ً نهًُارج اإلنكرشٍَٔح انًطهٕتح،  ،7ٔس 6س 5سٍ إسسال انرظاسٌح انسٌُٕح ٔذؤيّ  يثاششج ٔفقا

اإلسرعاَح اإلنكرشًَٔ، دًَٔا حاخح نهٕنٕج إنى يٕقع انٕصاسج أٔ  تٕاسطح تشٌذ ٔصاسج انًانٍح
 تخذياخ نٍثاٌ تٕسد.

اسثح ٔتًُاسثح يشاسكرٓا فً انًعشع انًشافق نهًؤذًش انزي ذقًٍّ َقاتح خثشاء انًح
إنى ، ذعهٍ عٍ إقايرٓا نُذٔج خاّطح 6102ذششٌٍ انثاًَ  67ٔ 66انًداصٌٍ فً نثُاٌ ٌٕيً 

ساخ خاَة انًعشع ذرُأل ا ّٕ  انًشاس إنٍٓا آَفاً فً تشيدٍح انشٔاذة ٔاألخٕس.انًسرحذثح نرط
عٍ ذسٍٓالخ خاّطح، ذًرذ فرشذٓا نغاٌح َٓاٌح انعاو تٓزِ انًُاسثح كًا ٌسّشْا أٌ ذعهٍ 

يٍ تشيدٍاذٓا  اإلسرحظال عهى أيح انزٌٍ ٌثذٌٔ سغثرٓى فً ثانحانً، نهسادج خثشاء انًحاس
 انًثٍُح فًٍا ٌهً: انًرخّظظح

1 - OSCAR® Tax Return Package 
ٔانًٕثٕقح  نًعاندح ٔضثظ ٔإطذاس انرظاسٌح انًركايهح انًخّظظح يدٍاخانثشيدًٕعح  – 0

نًؤّسساخ ٔانششكاخ )يا عذا انًظاسف ا تضشٌثح انذخم )انثاب األٔل( نًخرهف إَٔاع
 ، ٔنهرظشٌح انشخظً تانشتح انًقطٕع.ٔانًؤّسساخ انًانٍح ٔششكاخ انرأيٍٍ(

6 - OSCAR® Audit Report 
ًخّظض نرسٍٓم إعذاد ٔطثع ذقشٌش يفٕع انًشاقثح ٔانثٍاَاخ انًانٍح ان انثشَايح – 6

ًّد يعاندرٓا ٔضثطٓا فً ا ً يٍ انًعهٕياخ انرً ذكٌٕ قذ ذ نًشافقح نّ، ٔرنك إَطالقا
 .نهششكاخ انًساًْح انثشيدٍح انًخّظظح إلعذاد انرظشٌح انضشٌثً

3 - OSCAR® E-Declare Software 
انثشَايح انًخّظض نًكاذة انًحاسثح انرً ذعُى تئعذاد تٍاَاخ انرظشٌح تضشٌثح  – 3

نحساب عذد يٍ انًؤّسساخ  ٔاشرشاكاخ انضًاٌ اإلخرًاعً ٔاألخٕس انشٔاذة
 .انظغٍشج انرً ذرعايم يعٓا ٔانششكاخ

 :اإلذّظال عهى  ى، ٌشختشأَٓا عُٓأانرسٍٓالخ انًعهٍ  أعالِ نإلطالع عهى يٍّضاخ انثشيدٍاخ
  oscarm@intracom.net.lb :كرشًَٔاإلنثشٌذ أٔتٕاسطح ان – (13) 361750: انخهٕي
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االفتتاحية

برنامج طموح ملهنة راقية
للمّرة الأوىل اأتوجه اىل زمالئي يف النقابة من خالل جملتنا، جملة املحا�سب املجاز.

جئنا اىل النقابة كمجل�ض مهني، يحمل برناجماً مهنياً طموحاً ذو روؤية وا�سحة للنهو�ض 
بالنقابة. برنامٌج بداأت جهوده تثمر.

ت�سمن برناجمنا نقاطاً عديدة وحتول اإىل خارطة طريق نعمل على حتقيق جوهرها خلدمة 
التاأهيل والتدريب،  املهني للزمالء، وتكثيف دورات  العامة والتطوير  املهنة: من العالقات 
اإىل تفعيل وتعزيز التعاون مع كافة الهيئات الرقابية والهيئات املهنية الدولية.  بالإ�سافة 

اإىل التواجد الدويل الفاعل ومواكبة التطور املهني الدائم.
والتطور  التجدد  بعوامل  م�سحونة  مهنية  عمل  ور�ض  واأ�سبحت  حتولت  الطريق  وخارطة 
وفتٌح لقنوات التوا�سل مع الهيئات الدولية الرائدة يف جمال املهنة. واأق�سد بذلك النتائج 
 ACCA الإيجابية لتفاقيات التعاون بني النقابة وهيئة املحا�سبني القانونيني يف بريطانيا
احلايل.  العام  من  متوز  �سهر  خالل  توقيعها  مت  التي   IMA الإداريني  املحا�سبني  وهيئة 
بال�سافة اىل تفعيل التعاون مع وزارة املالية والتوا�سل الفاعل مع الحتادات املهنية العربية 

والدولية التي نحن اأع�ساء اأ�سا�سيني  فيها.
ومبا اأن عمل اخلبري يرتبط ارتباطاً وثيقاً مبختلف الهيئات املهنية يف لبنان، يف القطاعني 
وما  الرقابية.  الهيئات  خمتلف  مع  التعاون  هذا  تعزيز  على  العمل  بداأ  واخلا�ض،  العام 
والإقليمية  املحلية  واجلمعيات  املهنية  والنقابات  الهيئات  هذه  ملختلف  الفاعلة   امل�ساركة 
والدولية يف املوؤمتر التا�سع ع�سر تاأثري التكامل يف التدقيق على الأعمال الذي تقيمه 
النقابة بالتعاون مع البنك الدويل، اإّل دليٌل وتوثيٌق لهذا التعاون واّلذي يبلور روؤية النقابة 

للمرحلة احلالية والقادمة.
بداأنا  فقد  الدولية.  املهنية  الهيئات  خمتلف  يف  للنقابة  الدويل  احل�سور  �سعيد  على  اأما 
الفاعل يف  وب�سورة م�سرقة. منها ح�سورنا  املهنية  الدولية  ن�ستعيد موقعنا على اخلارطة 
موؤمتر فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعني باملعايري الدولية للمحا�سبة والإبالغ 
يف منظمة المم املتحدة، الونكتاد، من خالل تقدمي ورقة عمل، وكذلك امل�ساركة يف املوؤمتر 

الدويل للمحا�سبني WCOA 2014 يف روما موؤخراً.
اإن حتديث وجتديد النقابة هو قلب الهدف. ويبقى الهدف ال�سا�ض حتديث قانون تنظيم 
املهنة مبا يتالءم مع متطلبات الع�سر املهنية والقت�سادية مبا يت�سمنه من تاأمني احل�سانة 
املهنية للخبري. ويف هذا ال�سياق، فاإن اللجنة املخت�سة باإعداد م�سودة تعديل القانون �سوف 
تنتهي من اأعمالها بنهاية هذا العام و�سنبداأ مرحلة جديدة يف بداية العام املقبل. ولن ناألو 
جهداً متكاتفني ومت�سامنني يداً واحدة للتوا�سل مع كافة الكتل النيابية من اأجل اإقرار هذا 

القانون املعدل وحتقيق م�ستقبل اأف�سل واأكرث اإ�سراقاً لنقابتنا.

النقيب
اإيـلــي عبّــود

اأ�سعار العمالت )مقابل اللرية اللبنانية(

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1894.02

1897.34

1919.35

1914.68

1911.06

1907.89

1909.55

1913.32

1922.51

1925.53

1934.88

1921.46

1905.78

1907.14

1912.72

1910

1923.72

1908.95

1898.39

1903.97

1905.18

1899

1898.09

1912.41

1921.76

1918.14

1936.08

1942.41

1935.48

1940.91

1941.21

1953.42

2410.64

2409.89

2429.49

2429.19

2426.92

2421.95

2413.36

2419.99

2434.31

2430.69

2429.19

2408.83

2399.34

2404.01

2426.77

2421.95

2443.81

2423.91

2420.29

2425.12

2434.31

2441.09

2438.98

2446.67

2461.3

2457.53

2473.2

2469.74

2461.3

2470.04

2462.35

2458.43

13.51

13.83

13.94

13.94

13.97

13.94

14.03

14.09

14.1

14.09

14.15

14.26

14.06

14.11

14.04

13.96

14.01

13.92

13.87

13.84

13.88

13.72

13.74

13.77

13.83

13.8

13.87

13.9

13.83

13.84

13.87

14.05

USD EUR GBP JPY
16-09-2014

15-09-2014

12-09-2014

11-09-2014

10-09-2014

09-09-2014

08-09-2014

05-09-2014

04-09-2014

03-09-2014

02-09-2014

01-09-2014

29-08-2014

28-08-2014

27-08-2014

26-08-2014

25-08-2014

22-08-2014

21-08-2014

20-08-2014

19-08-2014

18-08-2014

14-08-2014

13-08-2014

12-08-2014

11-08-2014

08-08-2014

07-08-2014

06-08-2014

05-08-2014

04-08-2014

01-08-2014

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1507.5

1951.31

1948.14

1948.14

1947.24

1952.21

1943.32

1951.46

1952.66

1979.2

1982.36

1977.39

1980.7

1988.54

1986.43

1987.34

1989.75

1989.9

2002.11

1999.1

2001.81

2012.21

2018.69

2015.98

2013.57

2011.01

2018.84

2018.24

2016.43

2011.31

2018.84

2023.37

2018.54

2441.25

2449.39

2448.18

2448.78

2431.45

2431.45

2430.24

2459.64

2479.99

2482.25

2492.8

2504.71

2502.6

2499.44

2499.28

2498.23

2502

2500.94

2500.64

2508.48

2509.69

2521.75

2514.81

2519.79

2529.28

2530.04

2533.5

2541.49

2537.12

2543.15

2535.31

2538.33

USD EUR GBP JPY
14.07

14.05

14.06

14.07

14.14

14.2

14.33

14.33

14.36

14.34

14.37

14.46

14.51

14.55

14.5

14.51

14.51

14.53

14.52

14.59

14.68

14.71

14.71

14.71

14.74

14.76

14.81

14.74

14.73

14.68

14.69

14.65

Source: www.bdl.gov.lb

31-10-2014

30-10-2014

29-10-2014

28-10-2014

27-10-2014

24-10-2014

23-10-2014

22-10-2014

21-10-2014

20-10-2014

17-10-2014

16-10-2014

15-10-2014

14-10-2014

13-10-2014

10-10-2014

09-10-2014

08-10-2014

07-10-2014

03-10-2014

02-10-2014

01-10-2014

30-09-2014

29-09-2014

26-09-2014

25-09-2014

24-09-2014

23-09-2014

22-09-2014

19-09-2014

18-09-2014

17-09-2014

جملة ف�سلية علمية متخ�س�سة ت�سدر عن
نقابة خرباء املحا�سبة املجازين يف لبنان

مديرة التحرير
هانية زيدان

املدير امل�سوؤول
جان �سعيد

رئي�ض جلنة الإ�سراف على املجلة 
ال�ستاذ عـلي بـــدران 

مقّرر اللجنة
ال�ستاذة اإيـالن بجـاين 

الت�سميم والخراج والطباعة
دار بالل للطباعة والن�سر

هاتف: 01-852868

نقابة خرباء املحا�سبة املجازين يف لبنان
منطقة املتحف - �سارع اأوتيل ديو - �سنرت املتحف

�ض.ب.: 5821 - 11 بريوت - لبنان
هاتف: 961-1-616013 > 961-3-366161

www.lacpa.org.lb

ان جم���ل���ة »امل���ح���ا����س���ب امل����ج����از« ت���دع���و ك��ل 
فيها  امل�����س��اه��م��ة  اإىل  وال����ق����راء  الأع�������س���اء 
بها  لالأخذ  ومقالتهم  باأفكارهم  وتزويدها 

اأو لن�سرها يف اأعداد لحقة.

الرجاء الت�سال
بال�ستاذة هانية زيدان على الرقم:

616013-01 مق�سم: 208
اأو اإر�سالها على الربيد الألكرتوين:
h.zeidan@lacpa.org.lb

اإن الآراء واملقالت الواردة يف املجلة ل تعرب 
املحا�سبة  خ��رباء  نقابة  راأي  عن  بال�سرورة 

املجازين يف لبنان.
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�صم���ن ه���ذا ال�صياق جاء قان���ون الإمتث���ال ال�صريب���ي “FATCA” ال�صادر 
يف اآذار )مار����س(2010  ع���ن وزارة اخلزان���ة الأمريكية، لُتل���زم كافة دول 
وم�ص���ارف الع���امل بتطبيقه حتت طائل���ة العقوبات الأمريكي���ة. وقد اأ�صبح 
�ص���اريًا اعتبارًا من بداية متوز )يوليو( 2014، و�صيطّبق ب�صكل كامل بحلول 
اآذار )مار����س( 2015 بع���د منح اإعفاًء مرحليًا ملا بع���د مهلة الأول من متوز 
)يوليو( 2014، ولكن هذا الإعفاء يقت�صر على امل�صارف التي تظهر ح�صن 

النية يف الإمتثال لهذه القواعد من القانون.

ُيلزم قانون “FATCA” امل�ص���ارف واملوؤ�ص�ص���ات املالية و�صناديق الإ�صتثمار 
يف دول الع���امل، بالتبلي���غ مبا�ص���رة عن املكلفني بال�ص���رائب م���ن املواطنني 
الأمريكيني وغريهم من الأ�ص���خا�س، الذين لديهم موؤ�صرات )Indicia( اأو 
اإرتباطات بالإقت�صاد الأمريكي، واإعالم ال�صلطات ال�صريبية IRS بح�صابات 
اخلا�ص���عني للقانون التي تزي���د عن 50 الف دولر اأمريكي، وعن ح�ص���ابات 
ال�ص���ركات واأي �صركة لديها �صريك اأمريكي، اأو تنطبق عليه معايري القانون 
ويحم���ل 10 يف املئ���ة اأو اأكرث من الأ�ص���هم والت���ي تزيد ع���ن 250 األف دولر 
اأمريك���ي. كما يفر�س القانون لئحة عقوبات على اأي م�ص���رف اأو موؤ�ص�ص���ة 
مالي���ة يف حال ع���دم الإلتزام ببنود القانون، ت�ص���ل اإىل اإقفال احل�ص���ابات 
لدى امل�صارف الأمريكية املرا�صلة “Correspondent Banks” يف الوليات 

املتحدة الأمريكية.

اإن ال�ص���غوط الدولي���ة لالإمتثال على دول العامل، و�ص���منها لبنان لن تتوقف 
وقان���ون الإمتثال ال�ص���ريبي “FATCA” هو اأح���د الت�س���ريعات والقوانني 
الإ�س���تثنائية العاب���رة لل���دول، وُيناق����ض مب���داأ اإقليمي���ة القوان���ني. ويف 
 ،FATCA الوق���ت الذي بداأت فيه امل�ص���ارف العربية وغريها تطبيق قانون
اأغلقت امل�ص���ارف الأمريكية املرا�ص���لة ح�ص���ابات م�ص���رفية عدة، ورف�صت 
اإجراء ن�صبة كبرية من العمليات املالية مع بع�س امل�صارف لأ�صباب عديدة، 
منه���ا احلجم اأو لتوفري نفقات التحقق م���ن الإمتثال Compliance لقوانني 

مكافح���ة تبيي�س الأموال ومتويل الإرهاب، وم�ص���اريف متابعة احل�ص���ابات 
لهذه امل�ص���ارف وغريها، واإن الإيرادات التي جتنيها امل�ص���ارف الأمريكية 
ل تكفي لتغطي���ة النفقات. وهناك اإجراءات اإتخذت بحق م�ص���ارف عربية 
موؤخ���رًا، لل�ص���غط عل���ى م�ص���وؤويل التحق���ق فيه���ا ملتابع���ة جمي���ع العمليات 
امل�ص���رفية، والتحق���ق م���ن �ص���المتها والتاأكد من اأنه���ا تتوافق م���ع قوانني 
مكافحة تبيي�س الأموال ومتويل الإرهاب، وقد و�ص���عت ال�صلطات المريكية 
ويتم ت�ص���ديد العقوبات  اآليات جديدة ملراقبة اأداء "امل�ص���ارف املرا�ص���لة". 
اأي�ص���ًا على امل�صارف الغري ملتزمة باملعايري والت�صريعات، عرب الإنتقال من 
الغرامات املالية اإىل الذهاب اإىل الق�ص���اء الأمريكي ملقا�ص���اة امل�صارف يف 

حال املخالفة.

ويف جمال ال�ص���غوط الدولية لالإمتثال للت�صريعات الدولية، اإنعقد املنتدى 
العاملي لل�ص���فافية وتبادل املعلومات لالأغرا�س ال�ص���ريبية يف 29 ت�ص���رين 
الأول )اأكتوبر( 2014 يف برلني- اأملانيا، و�ص���م 122 دولة وهيئة ق�صائية، 
وقعت فيه 50 دولة �ص���منها اأع�صاء الإحتاد الأوروبي وبينها اللوك�صمبورغ 
والنم�ص���ا اللت���ان تطبقان اإىل حد كبري ال�ص���رية امل�ص���رفية، على اإتفاقية 
التب���ادل التبادل التلقائي للمعلومات ال�ص���ريبية بني ال���دول بحلول العام 
2017، مما ي�س����كّل عملياً الق�س����اء على ال�سرية امل�سرفية ملنع التهرب 
ال�س����ريبي.كما تعه���دت دول اأخ���رى مث���ل �صوي�ص���را والإم���ارات العربية 
املتحدة باملوافقة على البدء بتبادل املعلومات ال�صريبية اإعتبارًا من العام 

. 2018

وقد �صبق اإنعقاد املنتدى اأي�صًا يف خالل �صهر ت�صرين الأول )اأكتوبر(، اإقرار 
جمل����س وزراء امل���ال والإقت�ص���اد يف الإحت���اد الأوروبي "التب���ادل التلقائي" 
للمعلومات بني الإدارات ال�ص���ريبية يف دول الإحتاد، وهناك اإجتاه للت�ص���دد 
اأكرث حول مو�ص���وع تبادل املعلومات ال�صريبية خارج دول الإحتاد الأوروبي، 

من خالل توقيع اإتفاقيات بهذا اخل�صو�س.

 "FATCA" ت�سريعات االإمتثال الدولية وقانون
وال�سرية امل�سرفية

اإن تداخ���ل الإقت�س���ادات العاملي���ة، حت���ت تاأث���ري العومل���ة واإنفت���اح الأ�س���واق املالي���ة وت�س���عبها، اأدت اىل 
اإع���ادة هيكل���ة النظام املايل العاملي، وتغي���ري القواعد التي ترعى العالقات الدولية، خ�سو�س���اً املالية 
وامل�سرفية ب�سب زيادة التحويالت املالية العابرة للدول، اأدى اإىل زيادة املخاطر الناجتة عن اجلرائم 
املالية كالتهرب من ال�سرائب، وتبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب، وبرزت احلاجة اإىل خلق معايري 
جدي���دة واآلي���ات للتع���اون ال���دويل ملكافحته���ا، واإيجاد اأُط���ر اأكرث فعالي���ة للتعاون بني كاف���ة اجلهات، 
ومتّثل ذلك يف ظهور ت�س���ريعات الإمتثال واملعاهدات الدولية لتبادل املعلومات بني الدول، وت�س���ييق 
اخلناق على ال�س���رية امل�س���رفية، ملنعها من اأن تكون عقبة اأو غطاًء اأمام �سفافية املعلومات، وممار�سة 

�سغوط على الدول واأنظمتها املالية الغري متعاونة لإجبارها على الإمتثال.

ال�ستاذ علـي بـدران
مدير وخبير م�صرفي - ع�صو نقابة 
خبراء المحا�صبة المجازين في لبنان

م�سارف

اإلتزام امل�سارف اللبنانية بالت�سريعات الدولية 
"FATCA" وبقانون

تلتزم امل�ص���ارف اللبنانية بجميع املعايري والأنظمة الدولية، وهي ال�ص���ّباقة 
يف دول الع���امل باإحرتامها وتطبيقها ب�ص���فافية، للحف���اظ على موقع القطاع 
امل�ص���ريف املتق���دم يف ظ���ل التحدي���ات الت���ي تواج���ه املنطق���ة العربية، ويف 
ظل ال�ص���غوط التي يعي�ص���ها لبنان اإقت�ص���اديًا و�صيا�ص���يًا واأمنيَا، اإن الإدارة 
املحافظة وال�ص���ليمة للقطاع عززت مكانته و�صالبته، وقد اأثبتت عن مقدرة 
كب���رية من خ���الل اإدارة اأ�ص���ول تزيد ع���ن 170 ملي���ار دولر اأمريكي، ومنو 
الودائع بن�ص���بة 6 يف املئة خالل العام احلايل، ف�ص���اًل عن فائ�س ال�ص���يولة 
الذي يتجاوز 16مليار دولر اأمريكي مما ي�صمح للم�صارف بت�صليف القطاع 
اخلا�س ، واإ�ص���تطاعت خالل فرتة وجيزة الإلتزام بتطبيق املعايري الدولية، 
كقواعد احلوكمة الر�صيدة، وتطبيق ومتابعة التطبيق ملعايري لبازل-2 وبازل 

3، بحيث اأن ر�صملة امل�صارف تتخطى احلد الأدنى املطلوب مبوجب بازل.

امل�ص���ارف اللبنانية تلتزم بثقافة مكافحة تبيي�س الأموال ومتويل الإرهاب، 
���نة م���ن اأي اإ�ص���تغالل، وذل���ك كجزء اأ�صا�ص���ي �ص���من العمل  لتك���ون حم�صّ
امل�ص���ريف، اإنطالقًا من مبداأ الإقتناع ملا تق���وم به، ومن خالل برامج ونظم 
مكافحة تبيي�س الأموال ومتويل الإرهاب، واإتباع اأ�ص���اليب املعاجلة القائمة 
على احلوكمة ال�صليمة والإجراءات الإ�صتباقية، مع اإدارة كافة املتغريات من 
خ���الل كوادر متخ�ص�ص���ة ومدربة للرتكيز على ت�ص���نيف خماطر العمالء، 
واإج���راءات العناية الواجبة املع���ززة،  Enhanced due diligence ومراقبة 
جميع العمليات املالية ملنع اأي اإخرتاق، فاجلرائم املالية هي عابرة للحدود، 
واأ�ص���بحت من اأكرب املخاطر التي توؤثر على �ص���معة امل�صرف وت�صّكل خطرًا 

على الإقت�صاد الوطني.

امل�ص���ارف اللبنانية ملتزمة بالإمتثال لقانون FATCA وفقًا لل�ص���روط التي 
ين�س عليها القانون، وكان لها الدور الريادي يف تطبيق هذا القانون للحفاظ 
عل���ى مكانة القطاع امل�ص���ريف الرائ���د يف املنطقة، واأثبت ع���ن متانته وقوته 

 FATCA خ���الل الأزمات الداخلي���ة والإقليمية والدولية. اإن تطبي���ق قانون
ياأتي من روحية التعميم الأ�صا�صي مل�صرف لبنان رقم 126 املت�صمن القرار 
الأ�صا�صي رقم 10965 تاريخ 2012/4/5 حول عالقة امل�صارف واملوؤ�ص�صات 
املالية مع املرا�صلني. وقد و�صع كل م�صرف �صيا�صته يف جمال تطبيق قانون 
 Responsible Officer وتعيني �صخ�س م�صوؤول عن هذا التطبيق ،FATCA
R.O – لدي���ه املوؤه���الت والكفاءات واخلربة، ولديه ال�ص���لطة الالزمة لأجل 
ح�ص���ن تطبيق هذا القانون يف امل�ص���رف، وبالتايل ل خيار للم�صارف �صوى 
الإلتزام طوعًا، والإن�ص���مام اإىل الإمتثال العاملي للت�صريعات الدولية، بحيث 
اإعتربت اإدارة الواردات الداخلية IRS، واملجل�س الدويل لل�صرائب الأمريكية 
اأن لبن���ان من الدول ال�ص���باقة يف تطبيق قان���ون FATCA والإجراءات التي 

تقوم بها امل�صارف اللبنانية لتطبيق هذا القانون.

ُتويل امل�صارف اللبنانية اإهتمامًا خا�صًا بتح�صني التوا�صل وتطوير العالقات 
مع امل�صارف املرا�صلة، وهذا من مقومات اجلهاز امل�صريف اللبناين املندمج 
يف الأ�ص���واق الدولي���ة. امل�ص���ارف املرا�ص���لة بدورها تتعر�س من ال�ص���لطات 
الرقابية يف دولها اإىل �ص���غوطات، وينعك�س ذلك على تعاملها مع امل�صارف 
يف لبنان والعامل، هناك متطلبات اإ�ص���افية من امل�ص���ارف املرا�ص���لة، منها 
ت�ص���ددها يف جم���ال الرقاب���ة، ويف طل���ب تق���دمي امل�ص���تندات والتف�ص���ريات 
والتحقق عن طبيعة عمليات العمالء، وعدم اإ�ص���تعمال احل�ص���ابات الفردية 
لأه���داف جتاري���ة، مم���ا يتطّلب التوا�ص���ل وتطوي���ر العالقة مع امل�ص���ارف 
م هواج�صها وخماوفها، والبحث عن �صائر مكونات القرارات  املرا�صلة، وتفُهّ
وم�ص���توى املخاطر، نظرًا لأهميتها مع الخذ دائمًا بعني الإعتبار م�صتجدات 

وقواعد عمل ال�صناعة امل�صرفية يف العامل.

قانون FATCA وتبادل املعلومات ال�سريبية 
يهدف قانون الإمتثال ال�ص���ريبي الأمريك���ي اإىل التعّرف على العميل املكّلف 
us person بدف���ع ال�ص���رائب مل�ص���لحة اخلزان���ة المريكي���ة، لتحديد مدى 
اإلت���زام املكّلف بدفع ال�ص���رائب، بغ�س النظر عن م���كان اإقامته، وهو ُيلزم 
جمي���ع الأ�ص���خا�س حاملي اجلن�ص���ية الأمريكي���ة والعاملني خ���ارج الوليات 
املتحدة بدفع �ص���ريبة الدخل، وُيلزم اأي�ص���ًا جميع امل�ص���ارف واملوؤ�ص�ص���ات 
املالية يف العامل والتي لديها ح�ص���ابات لدى امل�ص���ارف املرا�صلة يف الوليات 
املتحدة الأمريكية، الإبالغ عن ح�ص���ابات العمالء الأمريكيني لديها، لي�صار 

اإىل مطالبتهم بال�صرائب املتوجبة عليهم.

هذا مع العلم اأن النظام ال�ص���ريبي اللبناين ل يبحث عن مداخيل اللبنانني 
يف اخلارج ليخ�ص���عها لل�ص���ريبة يف لبن���ان، واإن اأي اآلية لتب���ادل للمعلومات 
ال�ص���ريبية لي�س له مردود �صريبي، لأن قانون �صريبة الدخل اللبناين ياأخذ 
مبب���داأ اإقليمي���ة ال�س���ريبة على اأرباح امله���ن ال�ص���ناعية والتجارية وغري 
التجارية، حيث تن�س املادة 3 من قانون �ص���ريبة الدخل ال�صادر باملر�صوم 
الأ�س���خا�ض  باإ�س���م  الإ�ص���رتاعي رق���م  144 تاريخ  1959/6/12 "تفر�ض 
احلقيق���ني واملعنوي���ني املقيم���ني يف الأرا�س���ي اللبناني���ة اأو يف اخل���ارج 
عل���ى جمموع الأرباح التي يحققونها يف لبنان"، واإن ال�ص���رط الأ�صا�ص���ي 
لإعتبار حتقق الرباح، هو ح�صولها من جّراء الن�صاط يف لبنان، دون اإعتبار 
جن�صية املكّلف او اإقامته على الأرا�صي اللبنانية، كما اإنه ل يخ�صع لل�صريبة 

املقيمون يف لبنان عن الأرباح املحققة خارجًا.
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م�صارف

ال�ش���ريبي �شمن �ش���بهة اجلرمية املالية يف قانون مكافحة تبيي�ض الأموال، 
ق���د ي�شكل خمرجًا متوازنًا بني ال�شري���ة امل�شرفية ومتطلبات الإف�شاح التي 
يفر�شه���ا قان���ون FATCA، على غرار القانون رق���م 318 عام 2001 املعني 
مبكافح���ة تبيي�ض الأم���وال ومتويل الإرهاب، حيث كّر�ض مب���داأ رفع ال�شرية 

امل�شرفية وفق اآلية ت�شمح للم�شارف بذلك.

 FATCA اأهمية الإلتزام الكامل بقانون
بالرغ���م من اأن قانون الإمتثال ال�شريب���ي يعترب اإخرتاقًا �شياديًا للعديد من 
قوان���ني الدول، اإل اإنه اأمر واقع ول خي���ار للم�شارف اأو الدول �شوى التعامل 
مع���ه، وعل���ى مالءمة تاأثريات���ه املالية وامل�شرفي���ة والإقت�شادي���ة، و�شرورة 
التع���اون م���ع اإدارة ال���واردات الداخلي���ة IRS يف ه���ذا ال�ش���دد، فيما خ�ّض 
احل�شاب���ات امل�شرفية املتعلقة بالعمالء الأمريكيني، اأو الذين ينطبق عليهم 
معاي���ريه us accounts  اأكان���وا اأف���رادًا اأم �ش���ركات  )Entities(واإن ه���ذا 
القان���ون ُيلزم امل�ش���ارف اللبنانية تطبيقه، حتت طائل���ة اإخ�شاع امل�شارف 
املخالف���ة للعقوبات، اإ�شافة لق���درة امل�شرف الأمريك���ي املرا�شل على وقف 
التعام���ل واإقفال ح�شاب���ات امل�شارف لديه���ا التي قد تخال���ف، واأي�شُا عدم 
ت�شهي���ل معامالته���ا امل�شرفي���ة مع املوؤ�ش�ش���ات الأجنبية، ي�ش���اف اإىل ذلك 
ال�شغ���وط للتاأثري على درج���ة التقييم الإئتماين للم�ش���ارف باإعتبارها غري 

متعاونة.

ل ميكن جتاه���ل �شيطرة ال�شلطات املالية المريكي���ة على القطاع امل�شريف 
يف الع���امل، خا�شة اأن معظم التبادل التجاري ما بني دول العامل يتم بالعملة 
الأمريكي���ة، واأن ح�شابات امل�ش���ارف لدى امل�ش���ارف املرا�شلة هي بالدولر 
الأمريك���ي اي�شًا. ومن ال�شعب عدم الإلت���زام الكامل بالقانون حفاظًا على 
م�شال���ح امل�شارف يف عالقاتها مع النظام امل�شريف الأمريكي، الذي ُي�شّكل 
مم���رًا اإلزامي���ًا للتحويالت الت���ي جتريها امل�ش���ارف اللبناني���ة يف الأ�شواق 

الدولية.

اإن م���ا يزيد عن 122 موؤ�ش�شة م�شرفية ومالي���ة وتاأمينية لبنانية بداأت منذ 
منت�ش���ف مت���وز )يولي���و( 2014 تطبي���ق موجب���ات قان���ون FATCA، رغم 
فرتة ال�شم���اح املمنوحة للمتجاوبني، مما ي�شّكل ذل���ك دعامة مهّمة للقطاع 
امل�ش���ريف اللبناين يف �شياق اإلتزامه منظومة القوان���ني وت�شريعات الإمتثال 
 FATCA الدولي���ة. جميع امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية جدية بتطبيق قانون
بكل دقة واإلتزام، ولتاليف اأي �شرر اأو خماطر قد يلحق بعملياتها اخلارجية، 
وال�شلط���ات الرقابية حتر�ض عل���ى تطبيق هذا القانون، كون لبنان جزء من 
املنظوم���ة املالي���ة العاملية واملجتمع ال���دويل، وم�شرف لبن���ان يلتزم تطبيق 
املعاي���ري الدولية مبا فيها قان���ون FATCA، وذلك بحكم التعاون الدويل يف 

جميع املجالت وجتنبًا لأي عقوبات مالية.

  FATCA حتديات تطبيق قانون
يط���رح قانون الإمتث���ال ال�شريبي الأمريكي حتديات عدي���دة جلهة الإلتزام 
الكامل بالتطبيق، واإحرتام الإلتزامات التي تفر�شها القوانني ال�شريبية يف 
لبن���ان، والإزدواج ال�شريب���ي الذي يواجهه القط���اع امل�شريف يف ظل العوملة 
املالي���ة ومتطلب���ات الإمتثال.كذل���ك ينط���وي قانون FATCA عل���ى تكاليف 
ت�شغيلية مالية كبرية، وكلفة اإ�شتثنائية ناجمة عن اإجراء التعديالت الالزمة 

على من���اذج KYC "اإعرف عميل���ك" لتنا�شب متطلب���ات القانون اجلديد، 
ومتابع���ة احل�شاب���ات القائم���ة ومراقبته���ا، واأنظم���ة وبرام���ج املعلوماتي���ة، 
واجله���ود املرتبط���ة بتحدي���ث ال�شيا�شات والإج���راءات اخلا�ش���ة بالتدريب 
ال���الزم للموظف���ني، بغي���ة و�ش���وح �شيا�شة امل�ش���رف فيما خ����ض بالإلتزام 
بقان���ون FATCA جلميع العاملني، والت�شّدد اأن تكون الرقابة مب�شتوى جيد، 
وع���دم وجود �شع���ف يف ال�شواب���ط، اإ�شاف���ة لتكاليف اإن�شاء وح���دة خا�شة 
بالإمتث���ال ملتابعة قان���ون FATCA، يعم���ل فيها موظفون اأكف���اء للتاأكد من 

فعالية الإجراءات املتخذة على �شعيد التعليمات اخلا�شة بالقانون.

اإن م���ا ي�ش���هده الع���امل م���ن تغ���رات وازم���ات مالي���ة، ال ميك���ن للقط���اع 
امل�شريف واملايل جتاهلها، ال �شيما العقوبات االإقت�شادية املفرو�شة على 
بع�ض الدول، والتي تتطّلب احلذر واجلّدية التامة يف تطبيقها، اإ�شافة 
الإزدي���اد عمليات تبيي����ض االموال ومتويل االإرهاب التي اتخذت اأ�شكااًل 
متط���ورة م�شتفيدة من التقنيات احلديث���ة يف و�شائل الدفع واخلدمات 

امل�شرفية.
بالرغ���م من االأو�شاع الغر م�شتق���رة يف املنطقة، اأثبت القطاع امل�شريف 
اأن���ه ق���ادر عل���ى احلف���اظ على و�شع م���ايل متني، وق���درة عل���ى ا�شتيعاب 
ال�شغ���وط الت���ي يواجهها والتحوط الحت���واء االزمات الغ���ر متوقعة، 
اإلت���زام امل�ش���ارف اللبناني���ة تطبي���ق ت�شريع���ات العم���ل  وذل���ك بف�ش���ل 
امل�شريف واملعاير الدولية ومبادئ احليطة واإدارة املخاطر، وبذل جهداً 
متوا�ش���ًا ملكافحة تبيي�ض االأموال ومتوي���ل االإرهاب، والتقيد الكامل 
على ال�شعيد الدويل باملبادئ التوجيهية ال�شادرة عن جلنة بازل حول 
اإدراج خماطر تبيي�ض االأموال ومتويل االإرهاب �شمن االإدارة ال�شاملة 

للمخاطر، والت�شّدد يف مراقبة حركة االأموال لديها.
اإن االإلت���زام بقان���ون FATCA تاأكي���د اأن امل�ش���ارف اللبناني���ة تتعاون مع 
املوؤ�ش�ش���ات املالي���ة، وتطّب���ق الت�شريع���ات واملعاي���ر امل�شرفي���ة الدولي���ة، 
املتح���دة.  الوالي���ات  املرا�شل���ة يف  امل�ش���ارف  القوان���ني يف دول  وحت���رم 
او بلدان  العامل مل يعد يقبل بوجود "اجلنات او املحميات ال�شريبية"، 
اخلارج���ة ع���ن قواع���د العومل���ة ومب���داأ الت�ش���اوي يف الفر����ض واملناف�ش���ة 
العادل���ة. يوج���د ت�ش���ّدد يف التعام���ل م���ع امل�ش���ارف، والعقوب���ات الدولية 
امل�شطرب���ة،  االو�ش���اع  نتيج���ة  املقبل���ة  املرحل���ة  و�شت���زداد يف  م�شتم���رة 
وال�شلطات االمركي���ة ُت�شنف التهرب ال�شريبي �شمن اأهداف احلرب 
عل���ى االأم���وال الغ���ر �شرعي���ة، له���ذا ال�شب���ب امل�ش���ارف مدرك���ة متام���ا 
لاأم���ر، فاالإلت���زام بالقوان���ني واالإمتث���ال بالت�شريع���ات الدولية يحمي 
القط���اع امل�شريف ليبقى املاذ املايل االآمن يف املنطقة العربية، اإن اإقرار 
بع�ض القوانني اخلا�شة مبكافحة تبيي�ض االأموال، و�شفافية املحا�شبة 
للح���د م���ن الته���ّرب ال�شريب���ي يف ال�شركات عل���ى اإخت���اف اأنواعها، قد 

تناأى بلبنان عن ال�شغوطات امل�شتمرة ودائرة املراقبة الدائمة. 
 

املراجع: 
- قانون �شرية امل�شارف ال�شادر بتاريخ 1956/9/3 

- املنت���دى العامل���ي لل�شفافي���ة وتب���ادل املعلوم���ات لالأغرا����ض ال�شريبي���ة 
2014/10/29 – برلني

- قانون �شريبة الدخل اللبناين 1959/144
www.irs.gov  -

اإذاَ النظ���ام ال�شريب���ي يف لبن���ان ال ُيخ�ش���ع املواطن���ني الذي���ن يعمل���ون 
خارج���اً لل�شريب���ة اللبناني���ة عن���د حتوي���ل مداخيلهم اإىل لبن���ان، لأنهم 
يخ�شع���ون يف الأ�شا����ض لل�شرائب يف بلدان عمله���م، خ�شو�شًا اأن حتويالت 
العامل���ني خ���ارج لبنان اأو املغرتبني م���ن امل�شادر املهمة ج���دًا، ويعزز كثريًا 

متويل الإقت�شاد الوطني.

م�شتقبل ال�شرية امل�شرفية يف ظل الت�شريعات الدولية اجلديدة
اإن ت�شريعات قانون ال�شرية امل�شرفية يف لبنان هي واحدة من الأهم ت�شددًا 
يف الع���امل، فه���ي العن�شر الأب���رز والركيزة الأ�شا�شي���ة يف النظام امل�شريف 
اللبن���اين، وق���د �شاهمت يف منو القط���اع امل�شريف طوال ال�شن���وات املا�شية 
حمليًا واإقليميًا ويف دعم الإقت�شاد الوطني. اإعتمد لبنان ال�شرية امل�شرفية 
مبوج���ب القانون ال�ش���ادر بتاريخ 3 ايل���ول )�شبتم���رب( 1956، ووفق املادة 
8 الت���ي تن�ض "اإن مدي���ري وم�شتخدم���ي امل�شارف ملزم���ون بكتمان ال�شر 
امل�ش���ريف كتمانًا مطلقًا مل�شلحة زبائ���ن امل�شرف.."، وكذلك كًر�شت املادة 

579 من قانون العقوبات م�شوؤولية جزائية باإف�شاء ال�شر امل�شريف.
اإن م�شتقب���ل ال�شري���ة امل�شرفية اأ�شبح �شعبًا يف ظل الإجت���اه العاملي لت�شدد 
ال���دول يف مكافحة الته���رب ال�شريبي Tax evasion،وم���ع تعاظم املخاطر 
الناجت���ة ب�ش���ورة خا�شة عن تبيي�ض الأموال ومتوي���ل الإرهاب، الإجتاه يتم 
نحو العمل على رفع ال�شرية امل�شرفية، بهدف منع وقوفها عائقًا اأمام تبادل 
املعلوم���ات، ويف ظل زيادة ال�شغوط التي ت�شته���دف الدول الغري متعاونة يف 
تب���ادل املعلومات ال�شريبية، ُيوجد قلق يف املواجه���ة لل�شرية الغري متكافئة، 
والت���ي بداأته���ا جمموع���ة ال���دول ال 20 التي تريد اإق���رار "التب���ادل الآيل" 
ملعلوم���ات اجلباي���ة ال�شريبية عل���ى امل�شتوى العامل���ي، فيما ي�شع���ى الإحتاد 
الأوروبي جاه���دًا لإطالق مفاو�شات لفر�ض ممار�ش���ة ال�شفافية ال�شريبية 
عل���ى اأع�ش���اءه، وعلى �شوي�شرا اإعتب���ارًا من الع���ام 2015 والتي كانت تعترب 
م���الذًا �شريبيًا ل�شن���وات طويلة، فه���ل ن�شهد �شدور ن�شخة اخ���رى م�شابهة 

قانون FATCA اأوروبي. 

بعد �ش����دور قانون FATCA وب����دء التطبيق، بداأ التح����ول يف تطبيق ال�شرية 
امل�شرفي����ة، مل يع���د يوج���د �شري���ة م�شرفي���ة مطلق���ة، ب����ل اأ�شب����ح هناك 
اإ�شتثن����اءات، علمُا اأن ال�شري���ة امل�شرفية يف االأ�شا�ض ته���دف اإىل احلفاظ 
على خ�شو�شية العميل ولي�ض تغطية اأي اأعمال م�شبوهة، وكذلك تهدف 
ل�شتقطاب الأموال امل�شروعة والنظيفة ولي�ض العك�ض. ولقد جنح لبنان لغاية 
الآن يف التوفي����ق بني احلفاظ على ال�شري����ة امل�شرفية، واإيجاد اآليات قانونية 
لرفع ال�شرية امل�شرفية عند وجود حالت تبيي�ض الأموال ومكافحة الإرهاب، 
م����ن خالل القانون رقم 318 ال�شادر ع����ام 2001، وذلك حفاظًا على �شمعة 

القطاع امل�شريف يف لبنان واإبعاد اأي �شبهات قد ت�شر مب�شداقيته.

وب���داأت امل�ش���ارف اللبنانية برف���ع ال�شرية امل�شرفية ع���ن ح�شابات حاملي 
Green Card اأو غريه���ا م���ن  اأو بطاق���ة الإقام���ة  اجلن�شي���ة الأمريكي���ة، 
املعاي���ري)indicia( ، تنفيذًا لقان���ون الإمتثال ال�شريبي بع���د توقيع العميل 
IRS- – 9  ل�شال���ح  اإدارة  ال���واردات الداخلي���ة-w عل���ى من���وذج خا����ض

Internal Revenue Service بهدف الإبالغ عن عن اإ�شم �شاحب احل�شاب 
وعنوانه، ور�شي���د احل�شاب الذي يتخطى 50 ال���ف دولر اأمريكي، واأن�شبة 
الأرب���اح والفائ���د العائ���دة ل���ه، ومناذج اخ���رى يف حال���ة وج���ود املوؤ�شرات 

 W-8لالأفراد و  W-8 BENللخ�ش���وع للتكلي���ف ال�شريبي المريك���ي، مث���ل
BEN-E لل�ش���ركات )Entities( ويف ح���ال الرف����ض �ش���وف ُي�شّنف �شاحب 
 recalcitrant احل�شاب خا�شع للتكليف ال�شريب���ي وممتنع عن التوقيع
client  ليت���م اإتخاذ الق���رار املنا�شب ب�شاأن احل�ش���اب يف امل�شرف، لتجنب 
اأي خمالف���ة اأو تعقي���دات قانوني���ة. وكذلك فقد مت اإب���الغ جميع العمالء يف 
امل�ش���ارف بقانون الإمتثال ال�شريبي الأمريكي FATCA واإلتزام امل�شارف 
العامل���ة يف لبنان به، وكذلك مبوجب اإعالم عام من جمعية م�شارف لبنان 
يف ال�شح���ف اللبنانية حول هذا القانون موج���ه اإىل جميع زبائن امل�شارف 
العاملة يف لبنان. علماً اأن التنازل اأو التخلي عن اجلن�شية االمركية اأو 
Green Card تهرباً من قانون FATCA، ال ُيعفي عن املتنازل ال�شرائب 
امل�شتحقة عليه حتى تاريخ التنازل، بل �شُيطلب منه دفع كل امل�شتحقات 

اإ�شافة للغرامات والفوائد.

بالرغ���م من الإذن اخلطي للعمي���ل �شاحب احل�شاب، والذي يحق له ذلك 
ومبوافقته ولي�ض من قبل امل�شرف، على رفع ال�شرية امل�شرفية، يوجد قلق 
م���ن اإزدياد الإ�شتثناءات لل�شرية يف مو�شوع مهم جدًا وهو تبادل املعلومات 
ال�شريبية مع الدول الأخرى، نظرًا لل�شغوط الدولية يف هذا الإجتاه وحيث 
ترتاج���ع ال�شري���ة امل�شرفي���ة يف العامل كل���ه، وخ�شو�شًا من خ���الل م�شروع 
اأحالت���ه احلكومة اللبنانية خالل �شه���ر اآذار 2012 اإىل املجل�ض النيابي ومل 
يت���م اإقراره بع���د، وهو م�شروع قان���ون تب���ادل املعلوم���ات ال�شريبية، وهو 
اإ�شتثن���اء جديد لل�شرية امل�شرفية، اإ�شاف���ة اإىل م�شروع قانونني اآخرين هما 
اإلزامي���ة الت�شريح ع���ن نقل الأموال النقدية عرب احل���دود، وم�شروع قانون 

اإعتبار جرمية تبيي�ض الأموال جرمية ا�شلية م�شتقلة بذاتها.

اإن اإدخ���ال تعدي���الت عل���ى النظ���ام ال�شريب���ي لي�شم���ل تب���ادل املعلوم���ات 
ال�شريبي���ة، وتطوي���ر الإف�ش���اح وال�شفافي���ة، ف�ش���اًل ع���ن اإعتب���ار التهرب 
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ن�ساأة وتطور اإدارة اجلودة ال�ساملة
بداأ الرتكيز على مفهوم اجلودة ال�ص���املة يف اليابان يف القرن الع�ص���رين ثم 
انت�ص���ر يف اأم���ريكا والدول الأوروبي���ة، ثم باقي دول الع���امل، وقد كان هناك 
م�ص���اهمات عديدة م���ن قبل عدد م���ن املفكرين يف حتدي���د مفهوم اجلودة 
 ،W. Edwards Deming وتطويره. ففي عام 1931 بداأ مهند�س الت�ص���نيع
باإعط���اء حما�ص���رات ع���ن اجل���ودة Quality والأ�ص���اليب الإح�ص���ائية يف 
اجلودة. وقد انت�ص���رت اأفكاره ب�ص���رعة واأ�ص���بحت عناوين اجلودة من�صورة 
 Joseph Juran يف ع���دة جمالت علمي���ة يف اليابان. ثم يف عام 1951 ن�ص���ر
كتابه الهام عن �ص���بط اجلودة the Quality Control Handbook، حيث 
اأكد فيه على م�ص���وؤولية الإدارة عن اجلودة، وقّدَم ما ُيعَرْف بثالثية اجلودة: 

تخطيط اجلودة، �صبط اجلودة، وحت�صني اجلودة. 
ويف ال�ص���بعينات من القرن الع�ص���رين طرح Philip Crosby  مفهوم العيوب 
ال�ص���فرية Zero Defect والذي يتطلب العمل ال�صحيح من اأول مرة )عمل 

داء اجليد من اأول مرة بن�صبة خطاأ ت�صاوي �صفر(. بال عيب، الأ
 

TQM مفهوم اإدارة اجلودة ال�ساملة
اجل���ودة )النوعي���ة( Quality: باملفهوم العام والتو�صي���ح الب�صيط هي اأداء 
عم���ل ما )�صلعة، منتج، خدم���ة، ن�صاط، ...( باإتقان وعل���ى الوجه املطلوب 

واملتوقع لتلبية حاجات امل�صتفيدين.

 Total Quality ال�س���املة  )اجل���ودة(  النوعي���ة  اإدارة  مفه���وم  يتلخ����س 
Management-TQM، اأنه���ا: "فل�صفة اإدارية �صمولي���ة ت�صعى للو�صول اإىل 
التح�ص���ني والتطوي���ر امل�صتمر يف جميع اأق�ص���ام املن�صاأة )مكت���ب التدقيق(، 
وجلمي���ع اأن���واع اخلدم���ات واملهم���ات التي يقدمه���ا املكت���ب، وميكن حتقيق 
ذل���ك ب���دءًا من معرفة وحتديد امل���وارد Sources  ملكت���ب التدقيق اأو املدقق 
الفرد )املوارد الب�صرية واملادية( اأي الإهتمام والرتكيز على عمليات املهمة
Engagement Proses م���ن بداي���ة مراحلها حتى تق���دمي اخلدمة )املنتج( 

اإىل العميل.  

مفهوم TQM ملكاتب التدقيق/ املدققني الأفراد
القاع���دة: اأنَّ املدقق���ني امل�س���تقلني باملب���داأ يحوزون ثقة هام���ة من العموم 
وعلي���ه،   ،Independent auditors have an important public trust
ميك���ن تو�صيح مفهوم TQM ملكاتب التدقي���ق/ املدققني الأفراد، بالإ�صاءة 

على العنا�صر اخلم�صة التالية:
العالقة مع العميل: من خالل خلق متجدد ومتطور ملفهوم تقدمي  	•
اخلدم���ة �صمن الأ�ص����س املهنية والقوانني والأنظم���ة، للحفاظ على 
مفاهي���م املهنة، وللحف���اظ على امل�صالح ال�صحيح���ة للعميل وعلى 

العالقة املتميزة يف تقدمي اخلدمة،
املوؤه���الت العلمي���ة واخل���ربة العملي���ة ملكت���ب التدقي���ق/ املدقق  	•
الفرد: العمل وال�صعي امل�صتمر�صمن برامج تاأهيل  وتدريب حمددة 
وا�صحة مربجمة نحو التح�صني والتطوير امل�صتمرين ل�صمان مواكبة 
وتطبيق املتطلبات املهنية،  والقوانني والأنظمة ذات العالقة، حيث 
تطب���ق فر�صي���ة العمل ذو النوعية الرديئة، قد يك���ون ال�صبب الأكرث 
اإحتم���اًل هو �صوء التخطي���ط، و/اأو �صوء تنفيذ  املهمة. واإ�صتطرادًا، 
اأن معظ���م املوظفني يقدمون عمل جي���د اأي ذو نوعية )جودة(، اإذا 

ك���ان التخطي���ط Planning جي���د، والإ�ص���راف Supervision على 
.Performance )التنفيذ يواكب ويدعم عملية تنفيذ املهمة )العمل
بالعم���ل  القي���ام  ال�س���حيح:  التوقي���ت  ال�س���حيحة يف  اخلدم���ة  	•
ال�صحي���ح من تخطي���ط، تنفيذ واإ�صتكم���ال للمهمة وتق���دمي املنتج 

)تقارير، كتب اإىل الإدارة، األخ ...( يف الوقت املنا�صب واملحدد.
الرقابة النوعية Quality Control: ل يكتمل حكمًا عقد العنا�صر  	•
الثالثة املذكورة اإل بقيام املكتب نف�صه بالتحقق من الرقابة النوعية 
)اجلودة( للقيام باملهمة وفق الأ�صول املهنية والأنظمة املعمول بها،
مراجعة النظري Peer Review: ول يكتمل عقد دائرة التحقق من  	•
الإلتزام باملتطلبات املهنية وكفاءة مكتب التدقيق/ املدقق الفرد اإل 
بتطبي���ق مراجعة النظري دوريًا على مكتب التدقيق/ املدقق الفرد، 

 .Pass واحل�صول على �صهادة مهنية باإجتياز

العنا�سر الأ�سا�سية لإدارة اجلودة ال�ساملة

مفهوم إدارة 
الجودة الشاملة 
 لمكاتب التدقيق 

TQM 

المؤهالت 
العلمية والخبرة 
العملية لمكتب 

 التدقيق

العالقة مع 
 العميل

الخدمة 
الصحيحة في 
 الوقت الصحيح

مراجعة النظير 
Peer Review 

الرقابة النوعية 
(  مراقبة الجودة)

Quality 
Control 

ت�صع���ى اإدارة اجل���ودة ال�صاملة TQM من خالل م�ص���در داخلي، اأو م�صدر 
خارج���ي، ح�صب حجم املكت���ب واإمكانات���ه اإىل حتقيق العنا�ص���ر الأ�صا�صية 
لإدارة اجل���ودة ال�صاملة واملتمثلة يف: املعرف���ة )العلمية(، املهنية )اخلربة 
العملية(،   والقدرة املادية )القيادة، الأفراد، التمويل، ...(، اإىل الو�صول 
اإىل م�صت���وى متميز م���ن الأداء ومن ثم احلفاظ على دميوم���ة وتطوير هذا 
امل�صت���وى.  وميك���ن تو�صيح هذه ال�ص���ورة من خالل التفري���ق يف الإمكانات 
بني الأحجام املختلفة ملكات���ب التدقيق بني كبرية و�صغرية وما بينهما، على 

النحو التايل:
مكات���ب التدقي���ق الكب���رية Big Audit Firms - BAF، اأو املكاتب  	•
الت���ي لديها توا�صل عامل���ي، اأو حملية ذات اإمكاني���ات كافية، لديها 
 Total Quality منهجيتها ملفهوم اإدارة النوعية )اجَلوَدة( ال�صاملة
Management – TQM،حي���ث متتلك )م�صدر داخلي( العنا�صر 
 Knowledge، الأ�صا�صي���ة التالية: املعرفة، املهنية، والقدرة املادية
تطبي���ق  واآلي���ات   ،Professionalism and Physical Capacity
معتم���دة ومعممة عل���ى مكاتبها يف خمتل���ف تواجده���ا اأو فروعها، 

اإدارة اجلودة ال�ساملة 
يف مكاتب التدقيق

Total Quality Management (TQM)
 in Audit Firms

تدقيق

اأ. د.  داوود يو�سف �سبح
م�صت�صار تدقيق، خبري حما�صبة جماز

اأ�صتاذ جامعي

فهر�س املو�سوع:
طرق الرقابة على اإدارة اجلودة ال�صاملةم�صطلحات، اإخت�صارات وهيئات مهنية

احلد الأدنى للمعرفة لدى كٍل من املحا�صب واملدققن�صاأة وتطور اإدارة اجلودة ال�صاملة  
TQM النوعية )اجلودة( هي اأ�صا�صية يف مهنة التدقيقمفهوم اإدارة اجلودة ال�صاملة

اإكتمال وتوثيق ملف املهمة/التدقيق، من متطلبات حتقيق TQMمفهوم TQM ملكاتب التدقيق/ املدققني الأفراد
العمل كفريق يف مفهوم مهنة التدقيق واخلدمات ذات العالقةالدمج بني املكاتب، وبني املدققني الأفراد

العنا�صر ال�صا�صية لإدارة اجلودة ال�صاملة

م�سطلحات، اإخت�سارات وهيئات مهنية:
TQMTotal Quality Managementاإدارة النوعية )اجلودة( ال�صاملة

QCQuality Controlالرقابة النوعية، مراقبة اجلودة 

PRPeer Reviewمراجعة النظري

Auditتدقيق

Reviewمراجعة

BAFBig Audit Firmsمكاتب التدقيق الكبرية

 SMAFSmall and Medium Audit Firmsمكاتب التدقيق املتو�صطة وال�صغرية احلجم 

 LACPALebanese Association of Certified Public Accountantsنقابة خرباء املحا�صبة املجازين يف لبنان

Audit Practitioner, Sole Practitionerاملدقق الفرد، املمار�س الفرد

Technical Departmentدائرة مهنية، تقنية، فنية

Engagementمهمة، تكليف، عمل

Zero Defectالعيوب ال�صفرية

Cooperation and Team Spiritالتعاون وروح الفريق

Internal Controlال�صبط الداخلي 

Plan, Planningتخطيط، خمطط  

Performanceتنفيذ، اأداء

Completionاإ�صتكمال، اإجناز

The term “Audit Firm” refers to an audit corporation or a sole practitionerي�صريم�صطلح "مكتب تدقيق" اإىل: �صركة تدقيق، اأو ممار�س منفرد

FAQFrequently Asked Questionsاإجابات على اأ�صئلة متكررة

Tone at the Topفل�صفة الإدارة، منهجية الإدارة معزوفة الإدارة، اأخالقية الإدارة  
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الدمج بني املكاتب، وبني املدققني الأفراد 
عل���ى املكاتب/ املدققني الأفراد اأن يفكروا جديًا ومبو�صوعية وبتجرد ن�صبي 
باإيجابي���ات الدم���ج فيما بينه���م، لالإ�صتفادة م���ن مزايا الدم���ج وتاأثريه يف 
تكبري احلج���م، والقدرة على خلق م�صاحة تناف�صية اأو�صع، والتاأثري بتح�صني 
النوعية )اجلودة(، والتاأثري الإيجاب���ي املتوقع على الكلفة، وبالتايل ت�صبح 

اإمكانية حتقيق TQM اأكرث منطقية. 

ومن وجهة نظري حان الآوان لأن تطبق مكاتب التدقيق املتو�صطة وال�صغرية 
احلجمSMAF وكذلك املدققني الأف���راد الدمج فيما بينهم، وعلى الهيئة/ 
النقاب���ة، LACPA، اأن تعم���ل عل���ى ت�صجيع وب���ث الوعي ملزاي���ا الدمج، واأن 
يكون لها م�صاهمة اأ�صا�صية يف حتقيق ذلك ونورد بع�س العناوين التي ميكن 

للنقابة العمل على حتقيقها، وهي التالية:
و�ص���ع ت�صور مدرو����س اأو مقرتح متعدد الأفك���ار واخليارات يراعي   •
الأو�صاع الفعلية للمكاتب/ املدققني الأفراد مع تو�صيح الإيجابيات 

وتاأثري الدمج على الأفراد واملكاتب واملهنة والإقت�صاد الوطني.
اإع���داد من���وذج مدرو�س م���ن خمتلف اجلوان���ب املهني���ة والقانونية   •

واإمكانات التطبيق.
ت�صكيل فريق اإ�صت�صاري داخ���ل النقابة، ميكن للزمالء الرجوع اإليه   •

لالإ�صت�صارة. 

ولتو�صيح ال�صورة، ل بد من حتديد مفهومنا لإدارة النوعية )اجلودة( ال�صاملة 
TQM يف مكات����ب التدقيق، فه����ي: مدخل متكامل لتح�صني الكف����اءة والفاعلية 
والتناف�����س، من خ����الل عملي����ات التخطيط والتنظي����م والفهم جلمي����ع اأن�صطة 
املكت����ب واخلدمات التي يقدمها، وحتقي����ق م�صاركة جميع العاملني ويف خمتلف 
 Professional and Administration امل�صتويات، يف جانبيهم املهني والإداري

Persons، وتخطي����ط وتنفيذ عمليات التغيري املنا�صب����ة والتطوير الالزم الذي 
يعزز اجلودة ال�صاملة، ويزيل العوائق التي متنع حتقيق هذا املنهج احلديث يف 
الإدارة. وذل����ك باأكفاأ الطرق واأقل كلفة، عن طريق الإ�صتخدام الأمثل لطاقات 
جمي����ع اأف����راد املكتب م����ن اأ�صحاب املكت����ب والقائم����ني بالأعم����ال املهنية منها 
والإداري����ة اأو الأعمال امل�صاندة، بدافع م�صتمر للتطوير، حيث العن�صر الب�صري 

واملعرفة هما راأ�س املال الأ�صا�صي والأهم يف هذه املهنة.

تعتمد اإدارة اجلودة ال�ساملة TQM على املفهوم اأو املنهج القائم على: 
حتدي���د، والوقاي���ة من وقوع امل�س���كالت، بدًل من عالج امل�س���كالت بعد 
 The Identification and prevention of problems rather وقوعه���ا

.than treating or fixing problems after they occur

اإن تطبيق منهجية TQM يتطلب توفر املناخ املالئم، وعلى اأ�صحاب واإدارة 
مكتب التدقيق/ املدققني الأفراد، العمل بوعي وجدية على خلق ووعي ثقافة 
مفهوم املوؤ�ص�ص���ة وقيمها وتعديل الهيكل التنظيمي للمكتب من مفهوم اإدارة 
 The الفرد اإىل مفاهيم املاأ�ص�صة، والتي عليها وبها يتاأمن التطور والإ�صتمرار
 concept of audit firm culture and its values and modification of

 .its organizational structure

وبالت���ايل على الإدارة توجيه وتطبيق اأمن���اط التخطيط، والتنفيذ، ومناهج 
الإ�ص���راف واملراجعة والتنظي���م بالطريقة التي تتنا�صب م���ع تطبيق املفهوم 
املتط���ور لالإدارة، وتهت���م بو�صع املعايري التي تقي�س اخلل���ل ويف نف�س الوقت 

قيا�س التكلفة اجلزئية، والتكلفة الإجمالية.

وم���ن وجه���ة نظري، اأن���ه من �صم���ن املفاهي���م الأ�صا�صية للمهن���ة وملفاهيم 

 Supervision and ولديها اأي�صًا و�صائل واآليات الإ�صراف واملراجعة
Review Means and Techniques للتحق���ق م���ن �صحة املفاهيم 

وجودة التطبيق  والنتائج والتقرير.

اإن تعزي���ز ادارة اجل���ودة ال�صامل���ة يت���م ترجمته عمليًا من خ���الل موازنات 
مدرو�ص���ة كافي���ة، وبرام���ج وا�صح���ة تت�صمن:خمط���ط، تنفي���ذ، اإ�صتكمال، 
مراجع���ة، توا�صل واإبالغ، تقارير، تقييم، مراجع���ة نوعية، و�صع ت�صورات، 
تطوي���ر وتدريب وتاأهيل م�صتمر، وهكذا دورة متكررة يتم تقييمها، حتديثها 
وتطويره���ا دوري���ًا واإتخاذ الق���رارات ب�صاأنها. واأي�صًا دوري���ًا كل فرتة زمنية 

حمددة مراجعة نظري.
احلج���م  وال�س���غرية  املتو�س���طة  التدقي���ق  مكات���ب  اأن  ح���ني  يف  	•
املدقق���ني  اأو   Small and Medium Audit Firms – SMAF
الأف���راد Audit Practitioners، لي����س لديه���م العنا�صر الأ�صا�صية 
– الإمكان���ات ب�صورة جمتمعة متكامل���ة: املعرفة، املهنية، والقدرة 
املادية، وقد يتوفر اأحد اأو بع�س هذه العنا�صر كليًا اأو جزئيًا، وهذا 
ل يكفي،حي���ث يج���ب اأن تتوافر جميعها كعنا�ص���ر متممة متفاعلة، 

داخلة خارجة، موؤثرة متاأثرة، متكاملة يف بع�صها. 

وهنا اأهمية ان ياأخذ اجل�صم املهني املتكامل اأي الهيئة اأو املنظمة املهنية يف 
 ،LACPA كل بل���د، ومثال: لبنان، نقابة خرباء املحا�صبة املجازين يف لبنان
دورًا، واأن ت�صاه���م يف تاأم���ني وجود، وتكامل العنا�ص���ر املذكورة فت�صاهم يف 
اإ�صتكم���ال اإمكانات املكاتب وتقلل الفروق���ات الناجتة عن فروقات احلجم،  
وتاأم���ني النق�س يف وج���ود وتطوير وحتديث اأي عن�صر م���ن هذه العنا�صر، 

وتقييم فاعليته وتفاعله مع باقي العنا�صر، على �صبيل املثال:
.Quality Control Manual )دليل الرقابة النوعية )اجلودة  •

.Peer Review Guideدليل مراجعة النظري  •
 Technical )الإر�ص���اد املهن���ي م���ن خ���الل دائ���رة مهني���ة )فني���ة  •
Department يف النقابة على راأ�صها مدير مهني كفوء ذو موؤهالت 

علمية وخربة عملية، وميلك مهارات التوا�صل واخللق.
دليل ملف التدقيق واأوراق العمل )اإجراءات التدقيق(  •

مهني���ة مو�س���وعة  اأي  مهن���ي  مرج���ع  اأو  مهن���ي  دلي���ل  و�ص���ع   •
 ،Comprehensive Professional Audit Manual/Guide
واإجاب���ات عل���ى اأ�صئل���ة متك���ررة FAQ تهت���م باجلانب���ني النظري 
والتطبيق���ي العملي للمهنة، يف �صتى ميادي���ن املعرفة ذات العالقة، 
وم���ا ينت���ج عن���ه م���ن ح���الت عملي���ة تطبيقي���ة بحاج���ة للمناق�صة 
والتفاع���ل، وو�صع الإجابات والتف�ص���ريات ب�صورة دليل اإ�صرت�صادي 
اأو مو�صوع���ي، يتم حتديث���ه، تطويره تعديله دوري���ًا، وميكن الرجوع 

اإليه من اأبناء املهنة والغري.

اإن جمي���ع مكات���ب التدقيق، واملدققني الأفراد، خياره���م لالإ�صتمرار كاأبناء 
مهنة ناجحني، مهنيني، مواكبة تطورات الأعمال Business، وتقييم م�صتمر 
ملخاط���ر الأعمال )Business Risk )BR، وتطورات املهنة، واأن يتم التعاطى 

والتفاعل مع مفهوم TQM كبديل عن املفهوم التقليدي.

ويف و�ص���ع مكات���ب التدقيق املتو�صط���ة وال�صغرية احلجم، مكات���ب كانوا اأو 
مدققني اأفراد، ميكنهم الإ�صتعانة مب�صدر خارجي Outsource، ملا يف ذلك 
من مزايا الكلفة، واملوؤهالت العلمية، واخلربة العملية حيث تتاأمن العنا�صر 
الأ�صا�صي���ة: املعرفة، املهنية، والإمكانات وبذلك تتاأمن الإ�صتفادة من مزايا 
هذا املفه���وم احلديث لالإدارة )اإدارة اجَل���وَدة ال�صاملة TQM( الذي ثبت 

فاعليته وكفاءته يف اإدارة الأعمال.

تدقيق

 المعرفة 
(يةمالعل)  

 القدرة المادية 
القيادة،  األفراد، )

...(التمويل  

 المهنية 
(الخبرة العملية)  

 العناصر األساسية 
TQM 
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النوعية )اجلودة( ال�صاملة  يف مكتب التدقيق. 

مراجع���ة النظ���ري: اأن مراجع���ة النظ���ري Peer Review – PR اأي�ص���ًا ه���ي 
اإحدى ط���رق الرقابة على نوعية )اجلودة( اخلدم���ات املهنية التي يقدمها 
 System ،مكت���ب التدقيق، وه���ي رقابة على: النظ���ام، املهم���ات، والتقارير
Performance and Reporting ويق���وم به���ا هيئة مهني���ة،  يف لبنان مثاًل: 
نقابة خ���رباء املحا�صبة املجازين يف لبن���ان LACPA. ومراجعة النظريهي 
اإح���دى املوؤ�ص���رات الأ�صا�صي���ة على م���دى تطبيق مفاهي���م TQM يف مكتب 

التدقيق.

ال�س���غرية  منه���ا  وخا�س���ة  التدقي���ق  ملكات���ب  اأن���ه ميك���ن  الق���ول  وميك���ن 
ومتو�س���طة احلجم SMAF مواكبة التط���ورات  والتغريات املهنية لتحقق 
املرجتى الذي هي تعلم اأهميته وتطمح لتحقيقه اإذا �سادت لديها مفاهيم 
اإدارة اجل���ودة ال�س���املة TQM يف اإدارة الأعم���ال، والرتكي���ز عل���ى قيم���ة 
الإتق���ان، والوق���ت، واملرون���ة لتحقيق النوعية )اجلودة( الأف�س���ل بالكلفة 
الأق���ل. ويتحق���ق اإتقان العمل معن���اه مراقبة اجل���ودة )الرقابة النوعية( 

QC، بالأخذ بالإعتبار العنا�سر الأ�سا�سية التالية:
تخطيط العمل للمكتب ككل ولكل مهمة من املهمات،  �صمن مفاهيم  	•

املعرفة واخلربة.
اأداء العم���ل )التنفي���ذ( دون خل���ل، وتطبي���ق اإلزام���ي لالإ�ص���راف،  	•

 Supervision، Review and والتوثي���ق  واملراجع���ة، 
.Documentation

الإلت���زام باملتطلبات املهنية والتقيد بال�صوابط والتقنيات املطلوبة،  	•
مثل: املعايري الدولية، القوان���ني والتنظيمات، املتطلبات الأخالقية 

وقواعد ال�صلوك املهني،  واملتطلبات املهنية املحلية، ...(.
اإ�صتكم���ال العم���ل يف الوقت ال�صحيح، وتق���دمي التقارير يف الأوقات  	•

املحددة واإىل اجلهة ال�صحيحة، مع مفاهيم اإ�صافة قيمة.
التفك���ري واخللق والتطوي���ر امل�صتمر، والتقييم الدوري وو�صع برامج  	•

تاأهيل م�صتمر، وتدريب وفق برنامج مدرو�س.

احلد الأدنى للمعرفة لكٍل من املحا�سب واملدقق
يقودن���ا احلديث ع���ن اإدارة اجل���ودة ال�صامل���ة TQM يف مكات���ب التدقيق، 
ومهنة املحا�صبة ب�صورة عام���ة، اإىل الإ�صارة اإىل املعرفة الأ�صا�صية الواجب 
 Professional Auditor ،توفرها لدى كٍل من املحا�ص���ب، واملدقق، املهنَيني
Accountant– PAA or PA2، لتحقي���ق TQM، وهي املعرفة باحلد الأدنى 

للموا�صيع التالية:
املعاي���ري الدولية للتقاري���ر املالية IFRS، معاي���ري املحا�صبة الدولية  	•

.IAS
املعاي���ري الدولي���ة للتدقيق ISA، وكذل���ك املعايري الدولي���ة للتدقيق  	•

.ISPPIA الداخلي
 .Accounting Process مفاهيم املحا�صبة وتطبيقاتها العملية 	•

 .Audit Process مفاهيم التدقيق وتطبيقاته العملية 	•
 Legal Requirements and والتنظيمي���ة  القانوني���ة  املتطلب���ات  	•
Regulations، مثل قانون التجارة اأو قوانني الأعمال، قانون العمل، 

قوانني ال�صرائب، قانون ال�صمان الإجتماعي، ...
الثقاف���ة واملعرفة بالإقت�ص���اد، الإدارة، الإح�صاء، ... وهي مواد يف  	•

�صلب تخ�ص�س اإدارة الأعمال.

ولتحقي���ق ذل���ك بحاجة لتوفري برامج وا�س���حة حمددة �س���املة واأليات 
تطبيق، نورد منها العناوين التالية باحلد الأدنى:

التعلي���م املتخ�ص����س: �صه���ادة جامعية يف اإخت�صا����س ذات عالقة   •
مبا�صرة.

التدري���ب لف���رتة كافية م���ع املتابعة والإ�ص���راف والتقيي���م، امللتزم   •
واملخطط له مع روؤية وا�صحة للو�صول اإىل نتائج مدرو�صة.

التاأهيل العلمي واملهني امل�صتمرين.  •
املتطلب���ات الأخالقي���ة: قواع���د �صل���وك واأداب املهن���ة، واجلدية يف   •

املتابعة والتطبيق.
التقييم الدوري، وامل�صاءلة اجلدية.  •
الرقابة النوعية داخل املكتب نف�صه.  •

ومراجعة النظري من اجل�صم املهني )النقابة(.  •

النوعية )اجلودة( هي اأ�سا�سية يف مهنة التدقيق
من ال�صروري ملكات���ب التدقيق، بهدف تاأمني حد معقول من جودة التدقيق 

الأخذ بالإعتبار بجدية عالية اأمور مهنية مثل الآتي:
مراجع���ة طريق���ة الكيفية التي تت���م بها تخطيط، اإج���راء )تنفيذ(  	•

الأعم���ال، ميكن اإ�صاف���ة العناوين الرئي�صي���ة التالية التي عل���ى كل مكتب/ 
مدقق فرد اأن ياأخذها بالإعتبار يف درا�صة وتقييم و�صع مكتب التدقيق:

 Professional املهني���ني  املوظف���ني  ع���دد  مفه���وم  ب���ني  العالق���ة   •
Personnel يف املكتب، وعدد وحجم الزبائن وتعقيد اأعمالهم.

العالقة بني مفهوم عدد املوظفني املهنيني يف املكتب، اإىل الإداريني.  •
العالقة بني مفهوم عدد موظفي املكتب )املهنيني والإداريني(، اإىل   •

عدد وحجم الزبائن وتعقيد اأعمالهم.
العالق���ة بني مفهوم عدد املوظفني املهنيني يف املكتب، وعدد وحجم   •

الزبائن وتعقيد اأعمالهم والإنتاجية.
العالق���ة بني كف���اءة، موؤهالت وخ���ربة املوظفني املهني���ني مع عدد   •
الزبائ���ن وتعقي���د الأعم���ال، ومع ج���ودة الأداء وتق���دمي اخلدمة يف 

التوقيت ال�صحيح.
العالقة بني الأتعاب، وحجم الأعمال املطلوبة.  •

العالق���ة ب���ني الربحي���ة وم�صتوى دخ���ل املوظفني، حي���ث الراأ�صمال   •
الب�صري هو الأهم.

العالقة بني النوعية، الإنتاجية والتاأهيل، والتدريب امل�صتمر.  •
اأهمية درا�صة وتطبيق عدد من العالقات املوؤثرة ب�صورة مبا�صرة اأو   •

غري مبا�صرة على الأداء بكفاءة، الكلفة، الربحية.

وم���ن املتطلبات التي ينبغي توفرها عند البدء وخالل تطبيق منهجية اإدارة 
اجلودة ال�صاملة الآتي: 

وع���ي ودعم ا�س���حاب املكت���ب والإدارة العلي���ا يف مكاتب التدقيق   •
Leadership: امل�صاأل���ة الأ�صا�صية هي يف اإقتن���اع الإدارة العلياو/اأو 
اأ�صحاب املكتب/ ال�صركاء )فعليًا ل يف ال�صكل( بهذا املفهوم ولي�س 
جمرد ديكور، حيث من ال�صروري اإقتناع الإدارة اأوًل وقبل كل �صيء 
تطبيق منهجية اإدارة اجلودة ال�صاملة وتخ�صي�س الإمكانات لذلك 
)املادية، املهنية، العن�صر الب�صري، واملوازنة،...(، واأن يكون لديها 

ال�صتعداد ل�لتغريات التي �صتحدث يف املكتب يف مراحل التطبيق.
فه���م   :Focus on the Customer العمي���ل  عل���ى  الرتكي���ز   •
متطلب���ات العمي���ل، وحتديد اخلدمات التي يقدمه���ا املكتب، �صمن 
مفاهي���م وا�صحة وعدم التعار����س، والإمكانات، وال�صوابط املهنية 
والأخالقي���ة، والإلتزام باملتطلبات القانوني���ة، ومدى اإلتزام العميل 

باأ�صول الأعمال، ونذكر منها على �صبيل املثال الأتي:
املهمات واخلدمات املتوافقة، والتي ميكن تقدميها لعميل ب�صورة   ü

مبا�صرة اأو غري مبا�صرة. 
املهم���ات واخلدم���ات املتعار�س���ة، والت���ي ل ميك���ن تقدميها لعميل   ü

ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة.
ü  املهم���ات واخلدمات التي ميك���ن تقدميها لتوفر املعرفة واخلربة 

والإمكانات، لدى املكتب اأواملدقق الفرد.
التعاون وروح الفريق Cooperation and Team Spirit والرتكيز   ü

على التعاون والتكامل والعمل اجلماعي املن�صبط  واملحدد.
 Exercise Proper Leadership ممار�س���ة املنهج القيادي املنا�سب  ü
Curriculum: اأي م�صارك���ة العامل���ني يف و�صع الأه���داف، واتخاذ 
مبا�ص���رة  ومراقب���ة  ال�صالحي���ات  تفوي����س  يف  والتو�ص���ع  الق���رار 
لتطبيقه���ا، والتناغ���م يف خمتل���ف م�صتوي���ات العم���ل وف���ق روحية 

ومنهجي���ة وتناغ���م الإدارة Tone at the Topوانعكا����س ذلك على 
م�صتوى الدخل والربحية.

        ويق���ول "ريت�ص���ارد ويليام���ز" يف هذا املجال اأن���ه اإذا كانت ظروف 
 Delegation of املن�ص���اأة ل ت�صمح اأ�صا�ص���ًا بفكرة تفوي�س ال�صلط���ة
authority للعامل���ني فرمبا يكون الوقت غري منا�صبًا لتطبيق اإدارة 

اجلودة ال�صاملة.
وج���ود نظ���ام للقيا����ض System of Measurement: وج���ود نظام   ü
للقيا����س ي�صم���ح باإكت�ص���اف الإختالف���ات والإنحراف���ات يف الوق���ت 

املنا�صب، واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية املالئمة.
 Effective Communication and فاعلية الت�س���ال والتوا�س���ل  ü
Networking: فعالي���ة نظ���ام الت�ص���الت والتوا�صل ب���ني الرئي�س 
واملروؤو����س اأي �صركاء املكت���ب وموظفي املكتب، وب���ني داخل املكتب 
وخارج���ه يف اأ�ص���رع وق���ت والطريق���ة املنا�صب���ة. نظام���ًا وتطبيقًا، 

وب�سورة عملية ل اإ�ستن�سابية.

طرق الرقابة على اإدارة اجلودة ال�ساملة
 Quality الرقاب���ة النوعي���ة: تعت���رب الرقاب���ة النوعي���ة او مراقبة اجل���ودة
Control - QCالت���ي يجريها مكتب التدقيق داخل املكتب من خالل م�صدر 
داخل���ي، اأو م���ن خالل م�ص���در خارجي عل���ى خمتلف املهم���ات )الأعمال( 
واخلدم���ات الت���ي يقدمها للعم���الء هي اإح���دى اأ�ص����س الرقابة عل���ى اإدارة 

تدقيق
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مهم���ات التدقي���ق واخلدمات الت���ي تقدمها، والت�صجي���ع وخلق بيئة 
ثقاف���ة داخلية تقر باأن النوعي���ة )اجلودة( ه���ي اأ�صا�صية يف تنفيذ 
املهم���ات، عل���ى �صبيل املثال، بن���اء هيكلية اإداري���ة مهنية يف املكتب 
توؤم���ن العنا�صر الأ�صا�صية ملفاهيم اجل���ودة ال�صاملة �صمن التكامل 
وامل�صوؤولية وروحّية فريق العمل وامل�صاءلة، من راأ�س الهرم اإىل باقي 

املوظفني. 
 Conflict of التحق���ق، والإمتن���اع عن تق���دمي خدم���ات متعار�ص���ة 	•
Interest، تك���ون عن�ص���ر اأ�صا�ص���ي يف تهدي���د اأو الإنتقا����س م���ن 

الإ�صتقاللية.
توثي���ق ال�صيا�صات والإج���راءات املتعلقة بو�صع و�صيانة نظم مراقبة  	•
اجل���ودة �صم���ن القواع���د الداخلي���ة الأ�صا�صية يف مكت���ب التدقيق، 
ون�صره���ا وتعميمه���ا وت�صجي���ع م�صاركة فري���ق العم���ل، والتاأكد من 

الإمتثال لها.

TQM اإكتمال وتوثيق ملف املهمة/التدقيق، من متطلبات حتقيق
ويف ه���ذا املج���ال ميك���ن ذكر بع�ض املالحظ���ات املتكررة يف ملف���ات اأوراق 
العم���ل يف مكات���ب التدقيق، ويف حال اإكتمالها توؤثر اإيجابًا يف حتقيق اإدارة 
النوعية )اجل���ودة( ال�صاملة TQM، وتلخي�صها ب���اأن اأوراق العمل يجب اأن 
تت�صم���ن كتوثي���ق للمهم���ة  اأدلة كافي���ة منا�صبة، نذكر م���ن املالحظات على 

ملفات واأوراق العمل على �صبيل املثال الأتي:
غري كافية وغري تف�صيلية بالدرجة الكافية واملالئمة، اإن يف ال�صكل   .1

واإن يف امل�صمون،
ل تظه���ر تخطي���ط Plan، وتنفي���ذ Performance اأعمال/ املهمة،   .2

واإ�صتكمال Completion، وتقييم نتائج العمل،
ل تظه���ر الإج���راءات التي نفذه���ا املدقق )فريق العم���ل( لدرا�صة   .3

،Internal Control وتقييم ال�صبط الداخلي
 Summary of Significant ل حتت���وي على ملخ�س النقاط الهامة  .4
Findings  التي توؤثر على البيانات املالية وتقرير املدقق ومناق�صتها 

مع الإدارة و كيفية معاجلتها،
ل حتت���وي على ما يثب���ت مراجعة Review العمل الذي قام به فريق   .5

العمل اأو فريق املهمة من قبل مراجع م�صوؤول،
ل تظهر الإجراءت Procedures التي نفذها املدقق )فريق العمل(   .6
لدرا�ص���ة وفه���م خ�صائ�س بيئة معاجل���ة البيان���ات الإلكرتونية مبا 
يف ذل���ك درا�ص���ة وفهم الأن�صط���ة واملعاجلة املحا�صبي���ة واإختبارات 

التدقيق،
ل تظه���ر الإجراءات التي و�صعها ونفذها املدق���ق اأو م�صوؤول املهمة   .7

لتخطيط عملية التدقيق/ و املهمة،
 Approval on ل تظه���ر موافقة امل�ص���وؤول على خمط���ط التدقي���ق  .8
Audit Planning، يف حال اأن خمطط التدقيق موجود )البند رقم 

2 اآنفًا(
ل تظهر الإجراءات التي نفذها املدقق/ اأو م�صوؤول التدقيق/ املهمة   .9

للح�صول على اأدلة تدقيق/ اأو اأدلة اإثبات املهمة،
10. ل تظهر درا�صة املخاطر، خماطر الأعمال يف التدقيق،

11. ل تت�صم���ن لئح���ة الأ�صئل���ة و الإجابة عليه���ا لأغرا����س التاأكد من 
،Pre-Signing Check List اإ�صتكمال املهمة قبل اإ�صدار التقرير

12. ل حتت���وي اأوراق العمل على التوقيع،عل���ى كل ورقة من اأوراق العمل 
يف املل���ف املهمة، َمن قام بالعمل/ اإع���داد Prepared by  ومن قام 

،Review باملراجعة
 Legal 13. ل تت�صم���ن برنامج و اإجراءت مراجعة املتطلب���ات القانونية

،Requirements
14. ل حتت���وي اأوراق العم���ل عل���ى كت���اب الإق���رارات اخلطي���ة )كت���اب 
التمثي���ل( Written Representation، مو�ص���وع املعي���ار ال���دويل 
للتدقي���ق ISA 580، والأح���داث الالحق���ة ISA 570، والإ�صتمرارية 
ISA 560، وغريه���ا، م���ن العنا�ص���ر الأ�صا�صي���ة لإ�صتكم���ال املهمة 

واإ�صدار التقارير.

العمل كفريق يف مفهوم مهنة التدقيق واخلدمات ذات العالقة
وخال�صة القول اأن العمل كفريق يف خمتلف م�صتويات امل�صوؤولية يف مكاتب 
التدقي���ق من اأعلى الهرم اإىل القاعدة هي �صمة من ال�صمات التي ل اإنفكاك 
فيها يف مفهوم العمل مبهنة التدقيق واخلدمات ذات العالقات، ون�ست�سهد 

بالعبارة التالية يف مفهوم العمل كفريق:
اإذا اأردَت اأن ت�س���ري ب�س���رعة علي���ك اأن تك���ون لوحدك، اإذا اأردت اأن ت�س���ري 
اأبعد عليك اأن تكون مع اأحد. اأي مع فريق متكامل العنا�سر التي �سبق 

الإ�سارة اإليها، لتحقيق اجلودة ال�ساملة.

قوانني
جزائري ) اوفر سيز(  ش.م.ل

امليزانية العمومية 2013/12/31

نقليات الجزائري ش.م.ل
امليزانية العمومية 2013/12/31

مفوضي المراقبة أعضاء مجلس االدارة        

- جرانت ثورنتون - فؤاد نصري بوارشي     	 - منى عبد السالم بو عزه بوارشي	
- جواد فؤاد بوارشي - عبير فؤاد بوارشي   

- جزائري هولدينغ ش. م .ل - هبة فؤاد بوارشي   

مفوضي المراقبة أعضاء مجلس االدارة        

- جرانت ثورنتون - فؤاد نصري بوارشي     	 - منى عبد السالم بو عزه بوارشي	
-	الخبيراألستاذ	غازي	الهبري 	 	 	 - جواد فؤاد بوارشي	 - عبير فؤاد بوارشي   

- جزائري هولدينغ ش. م .ل - هبة فؤاد بوارشي   

األصول                                                                   الخصوم

الرأسمال   150,750,000        
احتياطي قانوني   50,251,005        

مؤونات تعويض نهاية الخدمة للموظفين   137,537,429        
ذمم الضمان االجتماعي   7,598,720        

ذمم مختلفة   5,125,760,375 ذمم أطراف مقربة      3,894,028,360
البنوك الدائنة   2,447,022,783 ذمم مختلفة       5,284,191,977

مصاريف مستحقة للدفع   476,332,312 	 مصاريف محتسبة مسبقاً	   299,785,807
ذمم ضريبة الدخل   3,104,000 الصندوق والمصارف      362,836,693
النتائج المدورة   1,442,486,213        

ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ      
9,840,842,837       9,840,842,837

األصول                                                                الخصوم

الرأسمال 	 	100,000,000 	 	 	 النتائج	المدورة	 	4,318,938,382
احتياطي	قانوني 	 	3,021,326 	 صافي	سيارات	وأثاث	وادوات	وأجهزة	 	692,031,353

مؤونات	تعويض	نهاية	الخدمة	للموظفين 	 	455,200,534        
ذمم	الضمان	االجتماعي 	 	23,868,590        

ذمم	مختلفة 	 	1,523,268,096 	 	 	 	 تأمينات	 	91,266,274
البنوك	الدائنة 	 	1,036,944,527 	 	 	 	 ذمم	مختلفة	 	3,939,359,116

مصاريف	مستحقة	للدفع 	 	542,828,540 	 	 مصاريف	محتسبة	مسبقاً	 	32,770,224
ذمم	أطراف	مقربة 	 	6,084,217,509 	 	 	 الصندوق	والمصارف	 	716,706,307 
ذمم	ضريبة	الدخل 	 	21,722,534

ـــــــــــــــــــــــــــــ 	 	 	 	 	 ــــــــــــــــــــــــــــــ	
9,791,071,656       9,791,071,656
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�صفهي���ًا دون اللت���زام، وكثريًا اأي�صًا ما تك���ون اإجابة عدد من املوظفني حول 
مو�ص���وع واح���د خمتلف���ة عن بع�صه���ا، مما يل���زم املكلف الع���ودة اإىل خبري 
املحا�صبة لال�صتف�صار هربًا من الغرامات العالية التي يكلف بها بحال اأخطاأ 

بالتطبيق.

وم���ن جديد، �صدر الق���رار رق���م 1/788 يف 29/اآب 2012 وعنوانه اإ�صافة 
ح�صابات تتعلق بال�صريبة على القيمة امل�صافة اإىل امللحق رقم  2)الت�صميم 
املحا�صب���ي الع���ام للموؤ�ص�صات – لئحة احل�صابات( لق���رار وزير املالية رقم 
1/111 تاريخ 1982/2/22 وتعديالته )اأ�صول تطبيق الت�صميم املحا�صبي 

العام(. 

ين����ض القرار املذكور باأنه ت�س���اف احل�س���ابات التالية اإىل الق�س���م الأول 
)لئح���ة احل�س���ابات( م���ن امللحق رقم 2 لق���رار وزير املالي���ة رقم 1/111 

تاريخ 1982/2/22 وتعديالته:
442 الدولة واملوؤ�ص�صات العامة – ال�صريبة على القيمة امل�صافة

4425 ر�صي���د ال�صريب���ة عل���ى القيم���ة امل�صاف���ة. تف���رع عنه رقم���ني واحد 
للمتوجب دفعه والثاين للمدور

4426 ال�صريبة على القيمة امل�صافة القابله للح�صم تفرع عنه اأربع ح�صابات 
وهي:

44261 ال�صريبة القابلة للح�صم على امل�صرتيات   
44262 ال�صريبة القابلة للح�صم على م�صرتيات الأ�صول الثابتة  

44266 ال�صريبة القابلة للح�صم على العباء  
44269 ال�صريب���ة القابل���ة للح�صم على ال�صلف���ات والدفعات على  

                             ح�صاب طلبيات لال�صتثمار.
وتفرع عن كل ح�س���اب من هذه احل�س���ابات اأربع ح�سابات الأول لعمليات 
تتي���ح حق احل�س���م والثاين لعملي���ات لميكن حتديد وجهة ا�س���تعمالها 
والثالث للم�س���رتيات التي تخ�س���ع للمادة 59 والرابع دون حق احل�س���م 

ودون حق ال�سرتداد.
4427  ال�صريب���ة عل���ى القيم���ة امل�صافة اإي���رادات خا�صعة تف���رع عنه اأربع 
ح�صاب���ات الأول لالإي���رادات   اخلا�صع���ة والثاين للمجوه���رات والثالث لبيع 

الأ�صول والرابع لل�صلفات املقبو�صة. 
4429 ال�صريب���ة على القيم���ة امل�صافة القابل���ة لال�صرتداد تف���رع عنه اأربع 
ح�صاب���ات الأول ا�ص���رتداد ف�صلي والث���اين ا�صرتداد ن�صف �صن���وي والثالث 

ا�صرتداد �صنوي والرابع ما ينطبق عليه املادة 59.

يتوجب عل���ى جميع ال�صخا����س الطبيعيني واملعنويني ا�صتعم���ال احل�صابات 
اجلزئي���ة للح�صاب رقم 442 املعددة يف امل���ادة الوىل من هذا القرار وذلك 
�صواء كان هوؤلء ال�صخا�س خا�صعني اأو غري خا�صعني لل�صريبة على القيمة 
امل�صاف���ة على اأن يتم ا�صتعم���ال تق�صيمات جزئية اإ�صافي���ة لهذه احل�صابات 

لكل من الزبائن واملوردين.
يعمل بهذا القرار بدءًا من 2013/1/1.

يف 31 كان���ون الول 2012 اأي قب���ل ي���وم واحد من تاريخ التطبيق �س���در 
قرار رقم 1/269 يعدل القرار رقم 1/788 تاريخ 8/29/ 2012 كما يلي:
تع���دل املادة الرابع���ة من القرار 1/788  تاري���خ 2012/8/29 حيث ت�صبح 

كما يلي:
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2013/7/1   -

يف 11 �صب���اط 2014 �ص���در الق���رار 1/140 عل���ى اأن يعم���ل ب���ه ب���دءًا م���ن 
.2014/7/1

اجلزء الول خلق روؤو�ض احل�س���ابات وتفرعاتها وتفرع تفرعاتها خالل 
الف�سل 

يف مادته الوىل:
يلغ���ي ن�س الق���رار 1/788 وتعديالته املتعلق باإ�صاف���ة ح�صابات اىل امللحق 
رق���م 2 )الت�صمي���م املحا�صب���ي الع���ام للموؤ�ص�ص���ات – لئح���ة احل�صابات( 

وا�صتبدلها بح�صابات اأخرى.
وه���ذا يذكرنا ب�صدور القانون 379 ومرا�صيمه التطبيقية حيث كان مر�صوم 

يلغي مر�صوم وقرار يعدل قرار وهكذا دواليك.

يف مادته الثانية:
ذك���ر اأرقام احل�صابات اجلديدة الواجب اإ�صافتها بدل من القدمية وفرعها 
حي���ث مت تغي���ري روؤو����س احل�صاب���ات وزاد تفري���ع احل�صابات واأوج���د روؤو�س 
ح�صاب���ات جديدة لأنواع كانت مدموجة م���ع بع�س حبث مت ا�صتحداث اأرقام 

لها. واأ�صبحت الرقام اجلديدة على ال�صكل التايل:
4421 ال�سريبة على القيمة امل�سافة املدفوعة

تفرع عنها ع�صر روؤو�س ح�صابات:  

خالل فرتة تطبيق هذا القانون وعلى مدى ثالثة ع�صر �صنة تقريبًا �صدر ما 
يف���وق عن �صتني مر�صوم تطبيقي وخم�صني قرار ومائة تعليمات. كلها ت�صب 

بخانة التعديالت اأو الي�صاحات اأو التف�صريات.
كم���ا األغي لحقًا ما يفوق ع�صرين مر�صوم���ًا مت ا�صتبدالهم مبرا�صيم جديدة 

واألغيت قرارات والغيت تعليمات وا�صتبدلت بغريها.

مت اق���رتاح ت�صكي���ل جلن���ة ا�صت�صارية تتاألف م���ن افراد من دائ���رة الت�صريع 
ال�صريب���ي يف دائ���رة ال�صريبة على القيم���ة امل�صافة وم���ن ينتدبهم جمل�س 

نقاب���ة خ���رباء املحا�صبة لدر�س احل���الت التطبيقية ملواد القان���ون وفقراته 
قب���ل اإ�صدار اية تعليمات اأو قرارات من الوزير املخت�س اأو مرا�صيم من قبل 
جمل�س الوزراء. ولك���ن بقيت ت�صدر القرارات والتعليم���ات وحتى املرا�صيم 
دون الأخذ براأي النقابة التي هي �صلة الو�صل ما بني الدائرة واملكلف، حيث 
يلجاأ املكلف دائمًا اإىل خبري املحا�صبة ل�صت�صارته حول اأ�صول التطبيق لكثري 

من احلالت.

 كث���ريًا ما يت�ص���ل املكلف بالدائرة لال�صتف�صار ع���ن اأي اأمر فيجيبه املوظف 

القرار1/140
ال�سريبة على القيمة امل�سافة

عود على بدء
�س���در قان���ون ال�س���ريبة عل���ى القيم���ة امل�س���افة رق���م 379 يف 2001/12/24 عل���ى اأن يطب���ق ب���دءاً م���ن 

2002/2/1 اأي بعد 38 يوم من �سدوره.
يحتوي هذا القانون على ثمانية ع�سر باباً �سمنها 63 مادة.

 لق���د ن����ض القان���ون على اأن حتدد دقائق تطبيق اثنتني وع�س���رين مادة من مواده  مبوجب مرا�س���يم 
ت�سدر بناًء على اقرتاح وزير املالية اأو بناء على قرارات �سادرة عن الوزير بالن�سبة اإىل البند اأو فقرة 
من مادة. اأي اأن ثلث مواد القانون كانت بحاجة اىل مرا�س���يم تطبيقية وكذلك بقية املواد ممكن اأن 

ت�سدر بخ�سو�سها اأو تف�سرياً لها قرارات ت�سدر عن وزير املالية.

ال�ستاذ عفيف �سرارة
 خبري حما�صبة، ع�صو نقابة 

خرباء املحا�صبة املجازين يف لبنان

قوانني
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قوانني

تطبي���ق القان���ون الأ�صا�صي على اجلمي���ع واأ�صبح املطلوب التو�ص���ع بالرقابة 
افقي���ًا وم���ن خالل الط���الع الداري فقط؟ هل جميع امل�صجل���ني يف ال�صجل 
التج���اري كتجار مي�صك���ون ح�صابات نظامي���ة لتعتمد الدائ���رة على الرقابة 
الداريه؟ هل حتققت الدائرة عرب مراقبيها من غري امل�صجلني يف ال�صريبة 
عل���ى القيم���ة امل�صافة ودر�ص���ت اأعماله���م؟ ام تطبق نظرية دائ���رة �صريبة 
الدخ���ل م���ن ي�صرح ندر����س اأعماله بالتتاب���ع ومن ل ي�صرح فه���و معفى من 
الدر����س ومن ت�صديد ال�صرائب ول ن�صاأل عنه؟ اأمل ي�صاأل امل�صرع الذي اأوحى 
به���ذا القرار م���ا هو م�صري �صغار املكلفني؟ وكي���ف �صيطبقوه ومن �صيطبقه 
والثم���ن ال���ذي �صيدفع���ه �صغ���ار املكلفني ب�صبب ه���ذا القرار؟ ه���ل املطلوب 
تعمي���م نظرية التهرب من الت�صجيل حتى ل يدفع املكلف غرامات على عمل 
لي�صتطي���ع اجنازه اأو اللتزام به؟ مل���اذا دائمًا العمل على ا�صتبعاد امللتزمني 
بالقان���ون وحتويلهم ق�صرًا اىل متهربني ب�صبب التعقيدات التي تطراأ كل يوم 

على امللتزم بتطبيق القانون وغ�س النظر عن املتهربني؟ 

ع���ام 1994 اأو 1995 اأج���ري م�ص���ح على جمي���ع املكلفني يف لبن���ان و�صجلت 
له���م ارقام مالية فهل فك���رت الدائرة اأو امل�صرعني به���ا بدرا�صة اأعمال من 
ل ي�ص���رح اىل �صريب���ة الدخل؟ ه���ل فكر امل�صرع بتاألي���ف فريق عمل مهمته 

درا�صة اأعمال غري امل�صرحني؟ 

كل اأ�سئلة طويلة ول تنتهي ن�سمعها نحن اخلرباء الذين نحتك يومياً 
باملكلفني.

ال�سئلة من حيث م�سمون القرار  
ه���ل يعني اأنه عل���ى املكلف اأن يخلق ح�صاب لكل م���ورد مثاًل يتعامل   -
مع���ه ب�صكل اإجمايل اأم علي���ه اأن يخلق ح�صاب لكل فاتوره وردت من 

مورد ورحلت على اأ�صا�س تفرع احل�صاب؟ مثال على ذلك:
ب���اع املكلف فات���ورة ب�صاع���ة و�صجلت م�صرتي���ات ففتح له  م���ورد  	•
ح�صاب متفرع من الرقم 44210 ثم باعه اأ�صل فهل يفتح له ح�صاب 

اأخر متفرع من الرقم 44213؟
ومن ثم باعه قطع لل�صيانة فهل يفتح له ح�صاب متفرع من الرقم 44217؟؟ 
واإذا ا�ص���رتى من���ه ب�صاعة م�صنعة فه���ل يفتح له ح�صاب متف���رع من الرقم 
44270؟ وم���ن ث���م باع املكلف للم���ورد اأ�صل اأو اأدى له خدم���ة. فكم ح�صاب 
�صيفت���ح ل���ه؟؟؟؟ هنا الغمو�س بالن����س. مطلوب قرار يو�ص���ح حتى ل يدفع 

الثمن املكلف.
مكل���ف ي�صتعم���ل ح�صابات���ه على اأ�صا����س اأنه خا�ص���ع وفتح روؤو�س  	•
احل�صاب���ات عل���ى هذا الأ�صا����س وخالل الف�صل ج���اءه زبون و�صدر 
ب�صاع���ة اإىل اخل���ارج فاأ�صبح يخ�صع ملبداأ ال�ص���رتداد اجلزئي فما 
ه���و م�صري احل�صاب���ات التي فتحها وبالخ����س للموردين والزبائن 
والأعب���اء فهل �صيفتح ح�صابات جديدة متفرعة عن الرقام 44211 
و44214 و44217 اأم���ا يبق���ى ي�صتعم���ل احل�صاب���ات املتفرع���ة ع���ن 
الرق���ام 44210 و44213 و44216؟؟ مطل���وب ق���رار يو�ص���ح حتى 

لحتت�صب خمالفة.
م���ورد ب���اع املكل���ف فات���ورة واحدة حتت���وي على ثالث���ة اأنواع من  	•
الب�صاع���ة  جزء منها ب�صاعة للبيع )مث���ال مولدات كهرباء �صغرية 
للتج���ارة( واأ�ص���ل لالإ�صتعم���ال )مول���د كهرب���اء كبريلال�صتعم���ال 

باملوؤ�ص�ص���ة( وقطع لل�صيان���ة وكلها خا�صعة للقيم���ة امل�صافه فكيف 
�صيج���زء املحا�صب عن���د املكلف القيمة امل�صاف���ة؟ وكيف �صي�صجلها 
باحل�ص���اب اجلزئي للم���ورد؟ وهل يفتح له ث���الث ح�صابات؟ وكيف 
�صتعتم���د الفاتورة كم�صتند ثبوتي عند در�س ح�صابات املكلف؟ وباأي 

ملف ومع اأي ك�صف قيمة م�صافة مدفوعة �صيحتفظ بها؟
طبعا ن�صبة اخلطاأ تفوق 50% بالت�صجيل وهنا �صيدفع الثمن املكلف؟ 

اأو مطلوب قرار يو�صح؟   
�صيتم ترحيل  فكي���ف  الفاتورة  بنف�س  �صلع وخدم���ات  يبيع  مكل���ف  	•
املقبو����س من القيم���ة امل�صافة على ح�صابني ه���م 44270 و44271 
وك���م �صتكون خربة م�ص���وؤول املحا�صبة الذي يوظف���ه املكلف ل�صبط 
ح�صاباته كبرية لي�صتطيع التبويب؟ طبعا �صيدفع املكلف الثمن عند 

اخلطاأ الذي �صتكون ن�صبته عالية. 
بح���ال وجود خطاأ يف الربجمة ويف تبويب احل�صابات يف تطبيق هذا  	•
القرار وميكن اأن ينتج عن هذا اخلطاأ خمالفة بال�صكل اأو بال�صا�س 
اأي م���ادة م���ن الغرامات �صتطب���ق؟ هل على كل عملي���ة خاطئة؟ ام 
على الف�صل؟ مطلوب قرار يو�صح حتى ل ترتك ل�صتنتاج املراقب. 

واملكلف �صيدفع الثمن حتمًا.
بحال اكت�صف املدقق اأخطاء التبويب اأخر ال�صنة علمًا اأن النتيجة  	•
املادي���ة ه���ي �صحيحة وبل���غ ال�صرك���ة ب�ص���رورة الت�صحي���ح ما هي 
الغرام���ات الت���ي �صتطبق عند ذلك وهل يقب���ل بالنتيجة كما هي ام 

�صيعر�س املكلف لغرامات الت�صحيح؟  مطلوب قرار يو�صح.
مكل���ف خا�صع ويتعامل مع موردين بعدة ن�صاطات وطلب املراقب  	•
ك�ص���ف للقيمة امل�صافة املدفوعة لهذا املورد فكيف �صيكون الك�صف؟ 

اجمايل؟ اأم مف�صل ح�صب كل ن�صاط؟ مطلوب قرار يو�صح.

ثالث���ة للم�صرتي���ات 44210/ 44211/ 44212 موزعة على ا�صا�س   -
م�صرتي���ات تتيح حق احل�صم وم�صرتيات تتيح ال�صرتداد وم�صرتيات 

ل ميكن حتديد وجهة ا�صتعمالها.
ثالث���ة مل�صرتي���ات ال�ص���ول 44213/ 44214/ 44215 موزعة على   -
اأ�صا����س م�صرتيات اأ�صول تتيح حق احل�ص���م وم�صرتيات اأ�صول تتيح 
حق ال�صرتداد وم�صرتيات اأ�صول ل ميكن حتديد وجهة ا�صتعمالها.
ثالثة لالأعباء 44216/ 44217/ 44218 موزعة على اأ�صا�س اأعباء   -
تتيح حق احل�صم واأعباء تتيح حق ال�صرتداد واأعباء ل ميكن حتديد 

وجهة ا�صتعمالها.
ح�صاب واحد 44219 ال�صريب���ة على القيمة امل�صافة املدفوعة على   -

ال�صلفات والدفعات على ح�صاب ال�صتثمار.

4422 ال�سريبة على القيمة امل�سافة القابلة لال�سرتداد )مادة 59(
تفرع عنها �صتة روؤو�س ح�صابات: 

اثن���ان للم�صرتي���ات 44221/ 44222 موزعة عل���ى اأ�صا�س ا�صرتداد   -
كامل وا�صرتداد جزئي

اثن���ان مل�صرتي���ات ال�ص���ول 44223/ 44224 موزع���ة عل���ى اأ�صا�س   -
ا�صرتداد كامل وا�صرتداد جزئي 

اثن���ان لالأعباء 44225/ 44226 موزعة على اأ�صا�س ا�صرتداد كامل   -
وا�صرتداد جزئي.

4427 ال�سريبة على القيمة امل�سافة املح�سلة 
تفرع عن هذا احل�صاب ع�ص���ر روؤو�س ح�صاب تبتديء بالرقم 44270 ولغاية 

الرقم 44279 وهي خم�ص�صة ح�صب الت�صل�صل واملح�صلة:
عل���ى ت�صليم الموال، على تق���دمي اخلدمات، على ت�صليم الموال على ا�ص�س 

نقدي���ة، على تقدمي اخلدمات عل���ى ا�ص�س نقدية، عل���ى ت�صليم املجوهرات، 
عل���ى ت�صليم الموال لل�صياح، على ت�صلي���م الموال وتقدمي اخلدمات للذات، 
عل���ى املبالغ امل�صتحقة لغري املقيم���ني، على املبالغ املح�صلة على بيع ال�صول 

الثابتة، على ال�صلفات املقبو�صة على ح�صاب طلبيات قيد التنفيذ. 
ه���ذه الرقام اجلديدة  الت���ى اأوجب القرار 1/140 عل���ى املكلفني اإ�صافتها 

على الت�صميم املحا�صبي.
 

يف مادته الثالثة:
ت�صج���ل العملي���ات بتاري���خ ح�صوله���ا �صم���ن احل�صاب���ات الفرعية  اأ- 
للح�صاب���ني املذكورين رقم 4421 و4427 املذك���ورة يف املادة الثانية 
م���ن ه���ذا الق���رار م���ع ا�صتعم���ال تق�صيمات جزئي���ة ا�صافي���ة لهذه 

احل�صابات الفرعية لكل من املوردين ولكل من الزبائن.
اأي يتوج���ب على املكل���ف اأو بالأحرى على حما�صب املكل���ف اأن يخلق ح�صاب 

متفرع عن تفرع الرقمني اأعاله لكل مورد ولكل زبون. 

وهنا بيت الق�سيد عن اجلزء الول من القرار والذي �سن�سهد تعديالت 
وتعدي���الت علي���ه و�س���يدفع ثم���ن هذا النق����ض بالت�س���ريع مكلفون كرث 
�سيظلمون دون وجه حق لأن تطبيق هذا الن�ض �سي�سهد فو�سى عارمه 

حتى ت�ستقيم اأموره.

حيث نطرح ال�سئلة وعالمات ال�ستفهام التالية:

الت�ساوؤل من حيث املبداأ 
ماه���و الهدف من هذا القرار وما هي النتيج���ة املتوخاة منه؟ وهل �صبطت 
دائ���رة ال�صريبة على القيمة امل�صافة جمي���ع املكلفني يف لبنان؟ وهل انتظم 
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قوانني

ه���ل مطلوب التحوي���ل ح�صب كل ج���زء ومما يقابل���ه؟ وبحال عدم 
التجزئة هل مطلوب حتديد اأ�صم كل مورد اأو ح�صاب عند التحويل؟

مطلوب قرار يو�صح.
التالية حتول على ما  اأرقام احل�صاب���ات  اأن  للننطل���ق من قاع���دة  	•

يقابلها: 
44210 حتول على الرقم 44261 
44211 حتول على الرقم 44262
44213 حتول على الرقم 44263
44214 حتول على الرقم 44264
44216 حتول على الرقم 44265
44217 حتول على الرقم 44266
44219 حتول على الرقم 44267 

ه���ذا اجته���اد تطبيقي للن����س ولكن ال�ص���وؤال ما هو م�ص���ري العملي���ات التي وردت 
باحل�صابات 44212 و44215 و44218 وعلى اأي اأارقام حتول؟ مطلوب قرار يو�صح.

ماهي اآلية حتويل احل�صابات من الرقم 4426 ومتفرعاته واإىل اأي  	•
رقم مبا�صرة �صتحول؟ ل يوجد ن�س مطلوب التو�صيح. 

احل�صاب 4428 ومتفرعاته اإىل اأي ح�صاب حتول عملياته مبا�صرة؟  	•
مل يذكر القرار مطلوب قرار تو�صيحي.

احل�ص����اب 4427 ومتفرعات����ه اإىل اأي ح�ص����اب مبا�ص����رة اآخ����ر الف�صل  	•
مطل����وب حتويله؟ فقد ذكر القرار �صروح����ات مطابقة ومقارنة ما بني 
الت�صل�صل 4421 ومتفرعاته واحل�صاب 4426 ومتفرعاته ولكن مل يذكر 

بالن�س اأي ذكر ملتفرعات احل�صاب 4427 اإىل اأين �صتحول بداية؟ 
ال�صريب���ة املدفوعة بح�صابات املكل���ف اخلا�صع لل�صريبة والقابلة  	•
لال�ص���رتداد الكل���ي طبق���ًا ملنطوق امل���اده 59 واملرحل���ة باحل�صابات 
44221 و44223 و44225 ترح���ل اأر�صدته���ا اآخ���ر ال�صنة للح�صاب 
44294 ولك���ن املبال���غ امل�صجلة بالأرق���ام 44222 و44224 و44226 

اىل اي رقم حتول؟ مطلوب قرار يو�صح. 
احل�ص���اب رقم 44252 يرحل في���ه ال�صريبة على القيمة امل�صافة  	•
امل���دورة القابل���ة لال�ص���رتداد. واحل�صاب���ات ذات الرق���ام 44291 
املطل���وب  امل�صاف���ة  القيم���ة  عل���ى  ال�صريب���ة  و44293  و44292 
ا�صرتداده���ا ف�صليًا اأو ن�صف �صنويًا اأو �صنويًا. فكيف �صيتم الف�صل 

بينهما؟ مطلوب قرار يف�صر.

ورد باملادة الثالثة من القرار فقرة ج ما يلي:
ا�صتعم���ال تق�صيم���ات اإ�صافي���ة حل�صاب���ات الفئ���ة ال�صاد�ص���ة والفئة  ج- 
ال�صابع���ة مبا يتنا�صب مع احل�صاب���ات املعددة يف املادة املذكورة ومع 

طبيعة ن�صاطهم القت�صادي.

وهنا الغمو�ض اأي�ساً والت�ساوؤلت هي:
اأم باحل�صابات  الثاني���ة  بامل���ادة  الواردة  يتنا�ص���ب مع احل�صاب���ات  	•
ال���واردة باملادة الثالثة؟ الظاهر من الن�س ه���و املادة الثانية ولكن 

مطلوب تثبيت ذلك.
ه���ل املطلوب ا�صتعمال تق�صيم���ات ا�صافية حل�صابات الأعباء على  	•
اأ�صا����س اأعباء على الأ�ص���ول الثابتة واأعباء عل���ى امل�صرتيات واأعباء 

ادارية؟
ه���ل املطلوب ا�صتعمال تق�صيم���ات اإ�صافية حل�صابات الأعباء على  	•
اأ�صا����س اأعباء تتيح ح���ق احل�صم واأعباء تتيح ح���ق احل�صم اجلزئي 

واأعباء ل ميكن حتديد وجهة ا�صتعمالها؟
اإ�صافية حل�صابات الأعباء على  	ه���ل املطلوب ا�صتعمال تق�صيمات  	•

اأ�صا�س اأعباء خا�صعة واأعباء غري خا�صعة؟
ه���ل املطلوب ا�صتعمال تق�صيم���ات اإ�صافية حل�صابات الأعباء على  	•

اأ�صا�س كل مورد اأو ذمة خمتلفة دائنة؟

كي���ف يت���م ا�صدار ق���رار با�صتعمال املكل���ف التق�صيم���ات الإ�صافية حل�صاب 
العب���اء؟ وبحال ا�صتعملها ب�صكل معار�س ملا ق�صده امل�صرع ماهي الغرامات 

التي �صيتكبدها؟ 

وطبع���اً ه���ذا ينطب���ق على الإي���رادات اأو الفئة ال�س���ابعة فعلى اأي اأ�س���ا�ض 
ي�س���تعمل املكل���ف التق�س���يمات الإ�س���افية له���ذا الق���رار. اأ�س���ئلة بحاج���ة 

لإي�ساحات خطية تلزم املكلف واملراقب حتى ل يدفع الثمن املكلف. 

ورد بن�ض املادة الثالثة فقرة 5 الن�ض التايل:
غ���ري  واملعنوي���ني  الطبيعي���ني  ال�س���خا�ض  جمي���ع  عل���ى  يتوج���ب   -5

اأ�صئلة كثرية وكثرية جدًا وحالت متعددة حول هذه الفقرة من القرار بحاجة 
لقرارات وتعليمات ت�صدر عن اجلهة املخت�صة لتو�صح هذه الت�صاوؤلت حتى 
ل يدف���ع املكلف الثمن الكبري وحتى ل تتخ���م دائرة العرتا�صات باعرتا�س 

املكلفني وحتى ل يجد نف�صه بحرية تطبيق الن�س.

اجل���زء الث���اين م���ن الق���رار العم���ال التطبيقي���ة اآخ���ر الف�س���ل. اأوجب 
القرار فتح احل�سابات التالية:

4225 ر�صيد ال�صريبة على القيمة امل�صافة تفرع عنه رقمان:
واحد 44251 ي�صتعمل لل�صريبة امل�صتحقة للدفع

وواحد 44252 ي�صتعمل لل�صريبة القابلة لال�صرتداد 
4426 ال�صريب���ة عل���ى القيم���ة امل�صافة القابل���ة للح�صم. تف���رع عنها ثماين 

روؤو�س ح�صابات من الرقم 44261 لغاية الرقم 44268 
61 و62 للم�صرتيات- الول احل�صم الكامل والثاين احل�صم اجلزئي

63 و64 لالأ�صول الثابتة- الثالث للح�صم الكلي والرابع للح�صم اجلزئي
65 و66 لالأعباء- اخلام�س للح�صم الكلي وال�صاد�س للح�صم اجلزئي

67 و68 لل�صلفي���ات والدفعات على ح�صاب ال�صتثمار- ال�صابع للح�صم الكلي 
والثامن للح�صم اجلزئي.

4428  ال�صريب���ة القابل���ة للت�صوية. مت جتزئة ه���ذا الرقم اىل راأ�صي ح�صاب 
وهم:

44281 ال�صريب���ة القابل���ة للت�صوي���ة املدين���ة حي���ث تفرع عن���ه رقمني واحد 
للت�صوي���ة املدينة عل���ى ال�صلف���ات والثاين للت�صوي���ة املدينة عل���ى احل�صابات 

اجلارية.
44282 ال�صريب���ة القابل���ة للت�صوي���ة الدائنة حي���ث تفرع عن���ه رقمني الأول 
للت�صوي���ة الدائن���ة عل���ى ال�صلفات والث���اين للت�صوية الدائنة عل���ى احل�صابات 

اجلارية.
4429 ال�صريبة على القيمة امل�صافة املطلوب ا�صرتدادها  

تف���رع عن هذا الرق���م اأربع ح�صابات من الرق���م 44291 اىل الرقم 44294 
وه���ي خم�ص�صة ح�صب ت�صل�صلها لال�ص���رتداد الف�صلي وال�صرتداد الن�صف 

�صنوي وال�صرتداد ال�صنوي وال�صرتداد طبقًا للمادة 59.
انتهى ن�س املادة الثانية من القرار.

وعن���د الع���ودة لن����س امل���ادة الثالثة وبع���د اأن ال���زم القرار جمي���ع املكلفني 
اخلا�صع���ني لل�صريب���ة على القيم���ة امل�صافة ا�صتعم���ال احل�صابات املعدة يف 
امل���ادة الثانية منه م���ع ا�صتعمال تق�صيمات جزئي���ة ا�صافية لهذه احل�صابات 

الفرعية لكل من املوردين والزبائن.

ورد بن�ض املادة الثالثة منه الفقرة ب ما يلي:
و4426   4422 رق���م  والفرعي���ة  امل�س���اعدة  احل�س���ابات  ا�س���تعمال  ب- 
و4428 يف نهاي���ة الف���رتة ال�س���ريبية من اأجل احت�س���اب ر�س���يد 
ال�سريبة على القيمة امل�سافة )رقم 4425( ومن اأجل احت�ساب 
ال�س���ريبة عل���ى القيم���ة امل�س���افة املطل���وب ا�س���رتدادها )رق���م 

.)4429

وهنا بيت الق�صيد الثاين عن هذا اجلزء من القرار حيث �صن�صهد تعديالت 
وتعدي���الت حتى ي�صتك���ني الأمر ل�صح���ة التطبيق وحتى الو�ص���ول اإىل ذلك 

�صيدفع املكلف الكثري بحال مل ت�صدر هذه التعديالت قبل الزامية التطبيق. 
حيث نطرح ال�صئلة وعالمات ال�صتفهام التالية:

الرق���م 4422 كي���ف �صيطب���ق ح�صب امل���ادة الثانية خ���الل العمل  	•
اليومي وكيف �صيطبق اأخر الف�صل؟ 

فق���د ورد بامل���ادة الثاني���ة اأن���ه يتم خل���ق راأ�س ح�ص���اب يحم���ل الرقم 4422 
خم�ص�س لل�صريبة على القيم���ة امل�صافة القابلة لال�صرتداد ح�صب منطوق 
امل���اده 59 وتفرع عنه �ص���ت ح�صابات من الرق���م 44221 اىل الرقم 44226 
ي�صتعم���ل لرتحيل احل�صابات التف�صيلية اليومي���ة لعمليات املكلفني اخلا�صع 
ن�صاطه���م للم���ادة 59 فكي���ف �صيطبق اآخ���ر الف�صل وكي���ف �صي�صتعمل راأ�س 
احل�ص���اب ال�صا�صي 4422؟ وه���ل ميكن جتميع ح�صاب���ات متفرعة من رقم 

فرعي اىل الرقم الم؟ 

امل�سرع وقع يف خطاأ مطلوب التعديل والت�سحيح  لأنه ل ي�سح التحويل 
اىل راأ�ض احل�ساب ول ميكن برجمته بل ميكن جتميعه فقط. 

وتفرعاتها  ا�صتعمال احل�صابات 4426 و4428  اآلي���ة تطبيق  ماهي  	•
طبع���ًا؟ هل مطلوب جتزئة احل�صابات الفرعية لهذه الرقام اي�صًا؟ 
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اأ�صاف ح�صابات على احل�صابات املحددة يف القرار 111 تاريخ 1982/2/22 
وحي���ث اأن املكلفني املعني���ني بتطبيق القرار رقم 1/111 ه���م املكلفون على 

ا�صا�س الربح احلقيقي.

لذلك 
نفيدك���م اأن املكلفني املعني���ني بتطبيق البند 5 من امل���ادة الثالثة من القرار 
1/140 هم املكلفون عل���ى اأ�صا�س الربح احلقيقي غري اخلا�صعني لل�صريبة 

على القيمة امل�صافة. هذا جواب الدارة على ال�سوؤال؟؟

فاملكل���ف ال�صغري يعني يجب اأن ي�صرتي برنام���ج حما�صبة بكلفة ل تقل عن 
ع�ص���رة اآلف دولر وال�صي���ديل اأو �صاحب الدك���ان اأو امليكانيكي اأو اأي حمل 
باملف���رق مثاًل عليه اإ�صافة اإىل برنامج املحا�صبة اأن ي�صتعني مبحا�صب راتبه 
ال�صه���ري اأقل���ه ال���ف دولر مع �صيانة �صهري���ة لربنامج املحا�صب���ة لي�صتطيع 

الإلتزام بهكذا قرار وق�س على ذلك كل �صغار املكلفني ......
بن���اًء على ما تقدم نق���رتح على الدارة الكرمي���ة واإىل القيمني عليها نطلب 

اآملني:
تاأجيل العمل بالقرار 1/140 اىل 2016/1/1  -1

ت�صكيل جلنة ت�صم افراد من دائرة الت�صريع ال�صريبي واأع�صاء من   -2
نقاب���ة خ���رباء املحا�صبة املجازين يف لبنان م���ن كبار املهنيني ممن 

لديه���م خ���ربة طويل���ة مبمار�صة مهن���ة املحا�صب���ة اأوًل يف ال�صركات 
واملوؤ�ص�ص���ات التجاري���ة قب���ل انتقاله���م اإىل مهن���ة التدقي���ق وذلك 
لدرا�ص���ة كل بنود القرار وو�صع تف�ص���ريات متكاملة واأمثله تطبيقية 

وا�صحة له.
تكليف ه���ذه اللجنة ر�صميًا ال���رد على ا�صتف�ص���ارات املكلفني خطيًا   -3
واعتم���اد هذا ال���رد من قبل مراقبي ال�صريبة عن���د در�صهم اأعمال 

اأي مكلف وتوزع الأ�صئلة والأجوبة ب�صكل علني على اجلميع.
تطبي���ق الق���رار على اأرب���ع مراحل حي���ث يبتدىء به كب���ار املكلفني   -4
وم���ن بعده���ا ال�صرك���ات املتو�صطة ومن ث���م ال�صغ���رية اخلا�صعة. 
يليها املكلف���ني غري اخلا�صعني من التج���ار والن�صاطات املعفية من 

الت�صجيل.  
ت�صحي���ح الفقرة خم�صة من املادة الثالثة وح�صرها بتكليف املكلف   -5
غري اخلا�صع تقدمي ك�صف �صن���وي  بامل�صرتيات اأو باملدفوعات التي 

متت لأي مورد خا�صع تعامل معه دون الزامه باأي �صيء اآخر.
اإعف���اء املكلف من اأي غرامات ناجتة عن خطاأ بالتطبيق طيلة فرتة   -6

املراحل الربعة.

ناأم���ل من القيمني عل���ى الدارة الكرمية الأخذ بهذه املالحظات ملا فيه 
م�سلحة اجلميع. 

اخلا�س���عني لل�س���ريبة على القيمة امل�س���افة ا�س���تعمال احل�س���ابات رقم 
44212 و44215 و44218 املع���ددة يف امل���ادة الثانية م���ن هذا القرار وذلك 
بالن�سبة لعمليات ا�ستالم الموال واخلدمات من اأ�سخا�ض طبيعيني اأو 

معنويني خا�سعني لل�سريبة على القيمة امل�سافة.

وهن���ا الغمو�ض بالن�ض يطرح ت�س���اوؤلت ل تنته���ي ويعر�ض املكلف عند 
التطبيق اخلاطيء للغرامات. ومن هذه ال�سئلة:

ه���ل كلمة جميع الأ�صخا�س تعني املكل���ف الذي اإيراده اأقل من 150  	•
مليون �صنويا؟

الربح  على  واملكلفني  القطعة  واحلرفيني وجتار  املهنيني  تعني  هل  	•
املقدر واملقطوع؟

بح���ال نع���م هل ه���ذا املكلف علي���ه اأن ي�صتع���ني مبحا�صب خربته  	•
�صنوات لي�صتطيع تق�صيم ح�صاباته ح�صب الأرقام اعاله؟ 

ه���ل ه���ذا ينطبق عل���ى حمل النوفوتي���ه والحذي���ة واحللو ودكان  	•
ال�صمان���ة واحلالق وامليكانيكي اإىل ما هنالك من موؤ�ص�صات جتارية 

�صغرية وحرفية ومهنية الخ الخ؟
اذا �صلمنا جدًل باأن الن�س واجب التطبيق كما هو وارد وا�صتعملت  	•
تق�صيم���ات احل�صابات املذكورة اأعاله فكي���ف تقفل هذه احل�صابات 

لحقا؟ ومتى تقفل؟ وعلى اأي ح�صاب تقفل؟
كيف ي�صتطيع البائع حتديد كلفته اذا رحل مبلغ 10% من الفاتورة  	•

بح�صاب الفئة الرابعة اأي 44212 وهو لن ي�صرتد هذا املبلغ؟
كي���ف تظه���ر كلف���ة الوحدة  بع���د ت�صنيعه���ا واإدخاله���ا املخزون  	•

والفواتري تنق�س 10%؟
هل يعني اأن كل مكلف عليه اأن ي�صرتي برنامج كومبيوتر متخ�ص�س  	•

والتعاقد عل���ى �صيانة �صنوية وكذل���ك اأن يوظف حما�صب خربته ل 
تقل عن خم�س �صنوات لتنفي���ذ هذا القرار مهما كان املكلف �صغري 

احلجم وقليل العمال؟
اأمثل���ة كث���رية واأ�صئلة كثرية كله���ا بحاجة اإىل تو�صيح بق���رارات �صادرة عن 

املرجع املخت�س. 

لق���د ذك���رت يف بداي���ة املق���ال عب���ارة عود عل���ى بدء وه���ا نحن اأم���ام هذه 
احلالة بكافة تفا�سيلها وت�سعباتها.

فلق���د �صدر القرار يف 29 اآب 2012 ليعمل به يف 2013/1/1 ثم مت التاأجيل 
اىل 2013/7/1 وم���ن ثم ع���دل ومت التاأجي���ل اىل 2014/7/1 وها نحن يف 
نهاي���ة العام 2014 والقرار بحاجة اىل ق���رارات عديدة حتى يتمكن املكلف 
م���ن تطبيق���ه اأ�ص���وًل دون التعر����س للغرامات. وه���ذا تكرار لواقع���ة قانون 
ال�صريب���ة على القيمة امل�صافة عند ا�ص���داره دون تفا�صيل وا�صحة للتطبيق 
ف�ص���در كما ذكرت يف بداية املقال ع�صرات املرا�صيم والقرارات والتعليمات 

حتى ت�صنى تطبيقه بواقعه احلايل.

لق���د اأثبتت التجارب واملرا�صيم والقرارات والتعليمات التي ت�صدر وتخت�س 
بال�صرائ���ب من اأي نوع كانت اأنها ل ت�ص���در مرة واحدة بل كل قرار بحاجة 
اإىل ق���رار اآخ���ر ل�صرح���ه وتطبيقه. حيث م���ن املمكن اأن يك���ون كل فرد من 
امل�صرع���ني م���ن حمل���ة ال�صهادات العلي���ا بالقان���ون والت�صري���ع اأوم�صى على 
ممار�صته مهنة مراقب �صرائ���ب ع�صرات ال�صنني وان يحفظ عن ظهر قلب 
جميع قوانني احت�ص���اب وحالت التوجب ال�صريبي. ولكن اإذا مل يكن قد مر 
بتجرب���ة �صنوات طويل���ة وعمل يف م�ص���ك احل�صابات وتطبيقه���ا على الواقع 
ودرا�ص���ة انعكا�صاتها عل���ى املوؤ�ص�صة فلن يتمكن من الإمل���ام بكافة التفا�صيل 
حي���ث يكون كمن يدر�س قيادة ال�صي���ارة باجلامعة فينجح بتفوق وينال اأعلى 

املراتب ولكن اأين له من قيادة ال�صيارة بال�صوارع املزدحمة؟

لق���د وجهت اح���دى املوؤ�ص�صات ال�ص���وؤال اخلطي الت���ايل اىل املديرية: ين�س 
البند اخلام�س من املادة الثالثة من القرار 1/140 على مايلي:

يتوجب على جميع ال�صخا�س الطبيعيني واملعنويني غري اخلا�صعني لل�صريبة 
على القيمة امل�صافة ا�صتعمال احل�صابات 44212 و44215 و44218 .......

وا�صتكملت ن�س املادة و�صاألت:
وحي���ث اأن ال�صخا�س الطبيعيني  واملعنويني غ���ري اخلا�صعني لل�صريبة على 
القيم���ة امل�صافة هم م���ن �صغار املكلفني م���ن �صرك���ات واأ�صخا�س طبيعيني 
مكلف���ني على طريقة الربح احلقيقي اأو اأ�صخا�س مكلفني على طريقة الربح 
املقط���وع اأو املق���در وبالتايل يعتم���دون حما�صبة نقدية وحي���ث اأن هذه الفئة 
ت�ص���كل كمية وازنة من املكلفني وه���م غالبًا ما يقومون مبا يرتتب عليهم من 
موجب���ات �صريبية وحما�صبية مرة كل �صنة وعند ال�صتحقاق وبذلك تطبيق 
امل���ادة الثالثة البند 5 ي�صكل اإرهاقًا اإداري���ًا وماديًا اأو فيما بعد �صببًا لفر�س 
غرامات دون طائل. جئنا بكتابنا هذا نلفت نظركم اإىل هذا الو�صع القائم 

لإعادة النظر بهذا البند واتخاذ القرار املنا�صب ب�صاأنه.

جواب الدارة:
بالإ�ص���ارة اإىل املو�ص���وع واملرجع املبين���ني اأعاله، وحي���ث اأن القرار 1/140 

قوانني

شركة تريبتيك ش.م.ل
 امليزانية العمومية املوقوفة بتاريخ 2013/12/31

السيدة منات شعيا الرئيس:  
السيدة كارول شعيا األعضاء:  

السيد فادي شعيا   

مفوض المراقبة األساسي:             ضاهر وشركاه للتدقيق /  JPA .مجلس االدارة:
مفوض المراقبة االضافي:            األستاذ شربل انطانيوس طوق.  

سنة 2013 الموجودات ) ل, ل(      

134,730,190 الموجودات الثابتة )بعد االستهالك(     
 1,772,085,273 المخزون       

380,180,536 الموجودات المتداولة      
2,609,882,709 النقد في الصندوق ولدى البنوك     
4,896,878,708 مجموع الموجودات      

سنة 2013  المطلوبات ) ل, ل(      

 30,000,000 رأس المــــال      
 10,000,000 االحتياطي القانوني      

 3,625,354,244 النتائج المدورة      
306,801,766 حسابات المساهمين الدائنة     

1,769,780 احتياطي تعويض نهاية الخدمة     
427,955,266 المطلوبات المتداولة      

  494,997,652 البنوك الدائنة      
4,896,878,708 مجموع المطلوبات      
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امللف اخلا�صامللف اخلا�ص

المؤتمر العلمي الدولي التاسع عشر
األربعاء والخميس 26 و27 تشرين الثاني / نوفمبـر 2014 

فندق فينيســيا / بــيروت - لبنان

19th International Scientific Congress
Wednesday 26 and Thursday 27 November 2014

Phoenicia Hotel / Beirut - Lebanon

Audit Complementarity Effects on Businessتأثير التكامل في التدقيق على األعمال

Wednesday November 26, 2014الأربعاء 26 ت�سرين الثاين 2014

Registration and welcome coffeeالت�صجيل وقهوة اللقاء8:30 - 9:30

10:30 - 9:30

Opening Sessionجل�صة الفتتاح

اللبناين الوطني  •	الن�صيد 
لبنانية •	مو�صيقى 

عام املوؤمتر الدكتور داوود يو�صف �صبح اأمني  •	كلمة 
للمحا�صبي الدويل  الحتاد  ممثل  •	كلمة 

الدويل البنك  ممثل  •	كلمة 
يف لبنان الأ�صتاذ اإيلي عبود املجازين  املحا�صبة  خرباء  نقيب  •	كلمة 
الوزراء الأ�صتاذ متام �صالم جمل�س  رئي�س  املوؤمتردولة  راعي  •	كلمة 

• National Anthem 

• Lebanese Music 

• Address of the Congress Secretary General, Dr. Daoud Youssef Sobh

• Address of the International Federation of Accountants Representative 

• Address of the World Bank Representative 

• Address of the LACPA President, Mr. Elie Abboud

• Address of his Excellency, Prime Minister of the Lebanese Republic, Mr. Tammam Salam

Opening Exhibitionاإفتتاح املعر�س10:30 - 11:00

12:30 - 11:00
Open Panel on the Concept of Audit Complementarity, Legal, Financial and Accounting Perspectivesحلقة بحث مفتوحة حول مفهوم التكامل يف التدقيق من النواحي القانونية واملالية واملحا�سبية

 Objective: This panel aims to gather various views and opinions of  regulatory bodies on audit activitiesالهدف: تهدف هذه احللقة اإىل حتديد مفهوم الهيئات ذات ال�صلة للتكامل يف اأعمال التدقيق والطالع على اأراء ووجهات نظر الهيئات الرقابية

1:00 - 12:30
Break and Exhibitionا�صرتاحة ومعر�س

 Practical Presentationعر�س تقني 

2:30 - 1:00
First Working Session: Impact of Laws, Regulations and Standards on Audit Complementarityجل�سة العمل الأوىل: تاأثري الأنظمة والقوانني واملعايري يف تكامل التدقيق

 Objective: This session aims to determine the correlation between legal requirements and international standards, and its impactالهدف:  تطرح هذه اجلل�صة مدى مواكبة ن�صو�س وتطبيقات القوانني لتطور املعايري الدولية وتاأثري ذلك على اأعمال التدقيق والرقابة
on the audit and control practices

 LACPA Announcementsحمطة نقابية2:30 - 3:00

Lunchغداء3:00 - 4:15

Auditing on Financial Statments : Book Signing, 2nd Edition Dr. Daoud Youssef Soboh & Mr. Bassam Sobhتوقيع كتاب: تدقيق البيانات املالية - اجلزء الثاين - طبعة ثانية - الدكتور داوود يو�صف �صبح والأ�صتاذ ب�صام �صبح4:15
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امللف اخلا�صامللف اخلا�ص

المؤتمر العلمي الدولي التاسع عشر
األربعاء والخميس 26 و27 تشرين الثاني / نوفمبـر 2014 

فندق فينيسيا / بيروت - لبنان

19th International Scientific Congress
Wednesday 26 and Thursday 27 November 2014

Phoenicia Hotel / Beirut - Lebanon

Audit Complementarity Effects on Businessتأثير التكامل في التدقيق على األعمال

Thursday 27th, November 2014اخلمي�س 27 ت�سرين الثاين 2014

 Morning Coffeeقهوة ال�صباح8:00 - 8:30

10:00 - 8:30
Second Working Session: Audit Complementarity, the  Supervisory Bodiesʼ Perspectiveجل�سة العمل الثانية: التكامل يف التدقيق  يف مفهوم الهيئات امل�سرفة

 Objective: This session communicates the Lebanese experience and the experiences of other Arab and foreign countries on theالهدف: تطرح هذه اجلل�صة جتربة لبنان وجتارب بع�س الدول العربية والأجنبية يف مفهوم التكامل يف التدقيق لدى الهيئات امل�صرفة
issue of audit complementarity

10:30 - 10:00
Break and Exhibitionا�صرتاحة ومعر�س

 Practical Presentationعر�س تقني 

11:45 - 10:30
Third Working Session: Audit Complementarity, the Regulatory Bodies Perspectiveجل�سة العمل الثالثة: التكامل يف التدقيق يف مفهوم الهيئات الناظمة

Objective: This session discusses the Lebanese and foreign experience of the Audit Complementarity  from the regulatory bodiesʼ perspectiveالهدف: تطرح هذه اجلل�صة جتربة لبنان وجتارب بع�س الدول العربية يف مفهوم التكامل يف التدقيق لدى الهيئات الناظمة

LACPA Announcementsحمطة نقابية11:45 - 12:15

Break and Exhibitionا�صرتاحة ومعر�س12:15 - 12:30

2:00 - 12:30

Fourth Working Session: Quality Control and Peer Review Programsجل�سة العمل الرابعة: برنامج الرقابة النوعية وبرنامج مراجعة النظري

اله���دف: تطرح هذه اجلل�صة جتربة لبنان وجتارب العديد من الدول العربي���ة والأجنبية يف مو�صوع الرقابة النوعية وبرنامج مراجعة 
النظري

Objective: This session sheds light on the quality control and peer review programs in Lebanon and calrifies the experiences of 
other Arab and foreign countries on this issue

Lunchغداء2:00 - 3:30

5:30 - 3:30

Fifth Working Session: Corporate Governance, the Public Sector and Private Sectorجل�سة العمل اخلام�سة: احلوكمة يف بيئة القطاع العام والقطاع اخلا�ض

اله���دف: تنق�صم ه���ذه اجلل�صة اإىل ق�صمني حول مو�صوع احلوكم���ة يف القطاع العام يطرح خاللها ال���دور التنظيمي الذي يلعبه ديوان 
املحا�صب���ة يف ر�ص���م هيكلية حوكمة الإدارة العامة. كم���ا يطرح مو�صوع احلوكمة يف القطاع اخلا�س حي���ث تطرح هذه اجلل�صة جتارب 

املوؤ�ص�صات التي بداأت بتطبيق احلوكمة يف القطاع اخلا�س حمليًا وعربيًا ودوليًا تاأثري التطبيق على تطور العمال

Objective: This session is composed of two parts,  on the themes of corporate governance in the public and the private sector. 
Moreover, it discusses the regulatory role of the Audit Bureau in setting a certain structure for corporate governance of public ad-
ministration. On the other hand, this session communicates the evolution of the corporate governance experiences in the private 
sector in Lebanon and abroad

Coffee Breakا�صرتاحة قهوة5:30 - 6:00

Congress Recommendations and Conclusionاإعالن التو�صيات واختتام املوؤمتر6:00 - 6:30

Gala Dinnerع�صاء ر�صمي وتكرميي9:00 -

العدد  52 - 2014 28THE CERTIFIED ACCOUNTANT29 Issuse #52 - 2014



 

Message from Olivia Kirtley, President 
International Federation of Accountants 

 On the Occasion of   
Lebanese Association of Certified Public Accountants  

19th International Congress 
“Audit Complementary Effects on Business” 

November 26-27, 2014 

On behalf of the International Federation of Accountants (IFAC), its Board, and its more than 175 
members and associates in 130 countries, I want to congratulate His Excellency, Prime Minister Mr. 
Tammam Salam, and the Lebanese Association of Certified Public Accountants (LACPA) for hosting the 
19th International Congress in Beirut.  
 
LACPA plays an integral role as the regulating body for the auditing profession in Lebanon while 
dedicating itself to preserving and promoting the interests of its members and the greater accountancy 
profession.  Guided by professional competence, integrity, and objectivity, LACPA continues to serve as a 
strong advocate for its members, engaging in professional and public policy issues where the experience 
and expertise of CPAs is relevant.  
 
Reflecting IFAC’s commitment to “strengthening organizations, advancing economies,” LACPA has 
dedicated itself to serving the public interest, enhancing the transparency and integrity of the nation’s 
accountancy profession, and acting as a valuable resource for its member so they can thrive in a dynamic 
and rapidly changing environment. 
 
I commend LACPA and its members for their efforts to strengthen and sustain the profession in Lebanon 
as well as globally through its affiliations with IFAC. I wish all of you great success during the LACPA 19th 
International Conference.  
 
 
Sincerely, 

 
 
 

Olivia Kirtley 
IFAC President 

امللف اخلا�صامللف اخلا�ص

فريق العمل
مل يكن من املمكن اجناح املوؤمتر التا�سع ع�سر بدون اجلهد املميز الذي بذله فريق العمل

جلنة املوؤمتر 

النقيب الأ�صتاذ اأيلي عبود
امني عام املوؤمتر الدكتور داوود �صبح

نائب النقيب الأ�صتاذ عبد القادر ال�صغري
امل�صت�صار الأ�صتاذ حكمت نوفل

الأمني العام للنقابة الأ�صتاذة نادين عون
رئي�صة ق�صم البحاث والتدريب الأ�صتاذة هانية زيدان

جلنة التو�سيات

رئي�س اللجنة النقيب الأ�صتاذ فريد جربان
الدكتور حممد الهاجري )الكويت(

الدكتور فريد فوزي )م�صر( 
الأ�صتاذ �صليم عبد الباقي 

الأ�صتاذ عفيف �صرارة 
الأ�صتاذ بطر�س انطون

الأ�صتاذ  حممد يو�صف ال�صامي
الأ�صتاذ �صيمون �صفري 

الأ�صتاذ ب�صام �صبح 

اللجنة التنظيمية

الأ�صتاذ جورج زريق 
امل�صت�صارة الأ�صتاذة روىل خملوف 

امل�صت�صارالأ�صتاذ �صمري ن�صار 
الأ�صتاذ �صميح �صفية 

الأ�صتاذ علي �صامن خليل
الأ�صتاذ غازي الهربي

الأ�صتاذ حامت حامت 
الأ�صتاذ جان با�صا 
الأ�صتاذ وليد عبود

الأ�صتاذ احمد ال�صو�س
الأ�صتاذ حممد بندر 
الأ�صتاذ و�صام �صليم 
الأ�صتاذة ندين يون�س

الأ�صتاذة رميا الزغبي
الأ�صتاذ ا�صامة ذبيان

الأ�صتاذة مرياي نحا�س
املتدرجة غرازييال حبيقة

امل�ست�سار الفني 

الزميل الأ�صتاذ �صعد �صعب، نقيب املو�صيقيني

امل�ست�سار الأعالمي

ال�صحايف الأ�صتاذ يو�صف احلويك

مع كل ال�سكر والتقدير
نقابة خرباء املحا�سبة املجازين يف لبنان
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امللف اخلا�ص

التاأ�سي�س
يف كان���ون الأول 1963 مت تاأ�صي�س نقابة اأ�صحاب 
مكات���ب املحا�صب���ة والتدقيق يف لبن���ان بناًء على 
طل���ب قدمه عدد من الزم���الء اإىل وزارة العمل. 
وعقدت اأول جمعية عمومي���ة للنقابة �صنة 1964 

ومت ان�صاء اأول جمل�س تاأ�صي�صي لها.

اأما عن م�صاركت���ه يف هذه املرحلة اأفادنا النقيب 
اأب���و �صقرا: "ما بني �صنة 1965 وحتى �صنة 1977 
كن���ت ع�صوًا يف جمل�س النقابة. تنقلت بني رئي�س 
جلن���ة النت�ص���اب اإىل نائ���ب رئي����س واأم���ني �صر 
النقاب���ة يف املجال����س املتعاقب���ة". واأ�صاف: "مت 
انتخاب���ي يف العام 1977 رئي�ص���ًا لنقابة ا�صحاب 

مكاتب املحا�صبة والتدقيق". 

برنامج عمل نا�سط وفعال
اإن و�ص���ع برنامج عم���ل م�صتقبلي هو م���ن اأ�ص�س 
جن���اح اأي موؤ�ص�ص���ة.  وم���ن هذه الروؤي���ا انطلقت 
النقاب���ة. فك���ان م�صروعه���ا، اأو برنام���ج عملها، 

حينها يتمحور حول اجتاهات خمتلفة:
ان�صاء قانون تنظيم املهنة.  .1

النط���الق بحمل���ة توعية  لب���راز ثقافة   .2
العل���وم  املحا�صبية واهمي���ة تنظيم هذه 

العلوم.
ار�ص���اء العالق���ات املهني���ة املتين���ة على   .3
ال�صعي���د الداخل���ي واخلارج���ي. حي���ث 
عم���ل جمل�س النقابة حينه���ا على جميع 

هذه الموربالتوازي. 

الهدف: اإ�سدار قانون تنظيم املهنة
تنق�صم النقابات يف لبنان اإىل ق�صمني: النقابات 
املهني���ة ونقاب���ات اأرباب العم���ل واملوظفني والتي 

تكون تابعة لوزارة العمل وال�صوؤون الجتماعية.

ومب���ا اأن النقابة كانت قد اأُن�صئ���ت حينها كنقابة 
اأ�صحاب مكات���ب املحا�صبة والتدقي���ق يف لبنان، 
ب���دون اأي �ص���روط علمي���ة للمنت�صب���ني اأو حيازة 
اأي اخت�صا����س. فقد كان يكف���ي اأن يكون لبنانيًا 
ولديه مكتب حما�صب���ة. لذلك مت اعتبارها نقابة 

اأرباب عمل.
كان الهدف الذي و�صعه املجل�س حينها هو تنظيم 

املهنة ومتابعة اأ�ص���دار القانون. يف العام 1977، 
كانت فرتة املطالب���ة بهذا الهدف. وللو�صول اإىل 
قانون ينظم املهنة، توجب ن�صر الوعي حول اأهمية 
مهن���ة اخلربة يف املحا�صب���ة وانعكا�صها اليجابي 

على قطاع العمال والقت�صاد واملجتمع.

�سيا�سة العمل ونهج النقابة
يف م���ا يتعل���ق ب�صيا�ص���ة العم���ل والنه���ج الذي مت 
اتباع���ه ق���ال اأب���و �صق���را: "بداأن���ا، م���ع الزمالء 
اأع�ص���اء جمل�س النقابة حمل���ة توعية مهنية على 
عدة خط���وط. اإن املطالبة بقان���ون تنظيم املهنة 
كانت الهدف ولكن يج���ب اأن ت�صري هذه املطالبة 

ب�صكل جانبي مع التوعية على اأهميتها".

مل ي���رتك النقي���ب اأب���و �صق���را اأي فر�ص���ة لن�صر 
الوعي املهن���ي اإل وا�صتخدمها. بل، ويف كثري من 

الأحيان، كان يعمل على �صناعة هذه الفر�س!

فقد ا�صتخدم عالقاته اخلا�صة ونظم الن�صاطات 
واملنا�صب���ات لن�ص���ر هذا الوعي.  فق���د مت تنظيم 
موؤمت���رات حملي���ة وعربية ون���دوات م���ع ح�صور 
عرب���ي ودويل فاع���ل م���ن خ���الل الإحت���اد العام 
والإحت���ادات  الع���رب  واملراجع���ني  للمحا�صب���ني 

الدولية الأخرى لحقًا.

رافق ه���ذه احلمل���ة العلمي���ة والتثقيفي���ة، حملة 
اإعالمية تثقيفية �صاملة يف جميع و�صائل الإعالم 
م���ن تلفزيون واإذاع���ة و�صحف، حملي���ة ودولية. 
هذا احل�صور املكثف دف���ع ال�صحافة اإىل متابعة 

اأعمال ون�صاطات النقابة. 

بالإ�صافة اإىل الإع���الم، اأ�صار النقيب اأبو �صقرا: 
"كنا نحر�س على املتابعة مع اأ�صحاب القرار يف 
لبن���ان من وزراء ونواب وروؤ�صاء جمهورية. وكنت 
اأتعم���د عند اإر�صال اأي مذك���رة، اإىل اأحد الوزراء 
مث���اًل، اأن نذهب وفدًا من النقاب���ة ن�صرح للوزير 
�صخ�صي���ًا احليثي���ات املدرجة يف ه���ذه املذكرة. 
واأذكر جي���دًا اأنه يف اأحد الأي���ام، وخالل مقابلة 
م���ع الوزي���ر خات�صي���ك بابيكي���ان، وزي���ر العدل، 
واأثناء عر����س مذكرة على الوزير ق���ال يل: اأنت 
مل تعد بحاج���ة لت�صع حيثيات طلبات���ك، بعد اأن 

عّرفت النا�س على املهنة، فاأنت تطلب فقط..."

كان���ت العالق���ات ه���ذه تثم���ر نتيج���ة طيب���ة مع 
امل�صوؤول���ني. فقد بداأت النقابة ببناء م�صداقيتها 
واأ�صبح���ت هي املرجع بكل �صيء يتعلق اأو يعني اأو 

يخت�س باملهنة.

م���ن خالل ه���ذه العالقات املهني���ة، عملت نقابة 
اأ�صح���اب مكات���ب املحا�صبة والتدقي���ق يف لبنان 
عل���ى احل�ص���ول على بع����س املكا�ص���ب حتى قبل 
امل�صادقة على القانون. فبداأت العالقة مع وزارة 
املالية من خ���الل ندوة يف فن���دق الكارلتون عام 
1977 ح���ول امل�ص���اكل ال�صريبي���ة ودور مراقب���ي 

احل�صابات يف �صبطها وتطويرها. 

واجله���ات  امل�ص���ارف  م���ع  للعالق���ة  بالن�صب���ة 
الرقابي���ة اأف���اد النقيب اأب���و �صق���را: "اإن الرقابة 
على امل�صارف كان���ت �صبه منح�صرة بال�صركات 
الأجنبية. مت حينها عق���د موؤمتر يف العام 1978 
حتت عن���وان الرقابة على امل�صارف بالتعاون مع 
م�صرف لبن���ان وجمعية م�صارف لبنان وجمعية 
املحا�صبني املعتمدي���ن يف ال�صرق الأو�صط وجلنة 
الرقابة على امل�ص���ارف. انبثق عن املوؤمتر جلنة 
متابع���ة لتنفي���ذ مق���ررات املوؤمت���ر، ومت اإع���داد 
و�ص���دور دلي���ل الرقابة على امل�ص���ارف بالتعاون 
ب���ني النقاب���ة وجلن���ة الرقاب���ة عل���ى امل�صارف. 
و�ص���در بعدها تعميم من م�ص���رف لبنان باإلزام 
مفو�ص���ي املراقبة بالإلتزام به كح���د اأدنى. هذا 
الدليل اأ�صيفت علي���ه التعديالت يف العام 2005 
اأع�ص���اء  – 2006 واأ�صب���ح بعده���ا با�صتطاع���ة 
النقاب���ة العم���ل يف حقل الرقابة عل���ى امل�صارف 
وعق���دت النقاب���ة ال���دورات التدريبي���ة املكثف���ة 
عليه. ول�صتمرارية التع���اون تاألفت جلنة تن�صيق 
م�صرفية بني رئي�س جلنة الرقابة على امل�صارف 
الرئي�س ف���وؤاد ال�صنيورة ورئي�س جمعية م�صارف 

لبنان د. اأ�صعد �صوايا".    

وكان���ت اأعم���ال الرقابة على امل�ص���ارف يف حينه 
غ���ري منظم���ة ول يحميه���ا اأي تنظي���م اأو قانون. 
وكانت عدد من جل���ان الرقابة اأي جلنة الرقابة 
عل���ى امل�ص���ارف والرقابة على �صرك���ات التاأمني 

النقابة
تاريخ، حا�سر وم�ستقبل...1

م����ن نقاب����ة ا�س����حاب مكات����ب املحا�س����بة 
والتدقي����ق اإىل نقاب����ة خ����رباء املحا�س����بة 
املجازي����ن يف لبنان. منذ 1963 اىل 1994 
�س����نني م����ّرت ومراحل انق�س����ت قب����ل اأن 
تت�س����كل النقابة كما نراها اليوم بهيئتها 

احلالية.
مبنا�سبة املوؤمتر العلمي الدويل التا�سع 
ع�س����ر لنقابة خرباء املحا�س����بة املجازين 
يف لبنان تاأثري التكامل يف التدقيق على 
الأعمال، واإ�س����دار عدد خا�ض باملوؤمتر. 
اأن تك����ون اطالل����ة عددن����ا ه����ذا  ارتاأين����ا 
بحديث مع اأحد اأعالم املهنة والنقابة. 

مهن����ّي بامتياز، مل يتوان عن ا�س����تخدام 
خرباته وعالقاته لر�ساء قواعد مهنية 

كانت ا�سا�ساً متيناً لنقابتنا.
لن����ا  �س����رد  �س����قرا،  اب����و  وائ����ل  النقي����ب 
التاريخ بالتف�س����يل، منذ تاأ�س����ي�ض نقابة 
والتدقي����ق  املحا�س����بة  مكات����ب  ا�س����حاب 
ال����دويل  الحت����اد  م����ع  العالق����ات   اىل 
للمحا�س����بني IFAC اىل دوره يف تاأ�سي�ض 
احتاد خرباء املحا�س����بة لل����دول الناطقة 
يف  دوره  اإىل   ،FIDEF بالفرن�س����ية 
اإع����داد النظ����ام املحا�س����بي الع����ام، م����روراً 
بالعالق����ات الوطي����دة مع كاف����ة اجلهات 
الق����رار  و�س����احبة  واملوؤث����رة  الفاعل����ة 

لبنانياً، اإقليمياً ودولياً.

النقيب وائل ابو �سقرا

1- كتبه ونّقحه هانية زيدان

مقابلة اأجراها وفد من النقابة 
�سم ال�ساتذة عبد القادر ال�سغري، 

هانية زيدان ونادين عون
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امللف اخلا�ص

لبن���ان له���ذا املن�ص���ب م���ن خ���الل بعث���ة الأمم 
املتحدة.

بع���د ث���الث �صن���وات قمن���ا مبالحق���ة الأمر مع 
وزارة اخلارجية يف بريوت ومت جتديد الع�صوية 
للمرة الثانية. بعد ذل���ك �ُصطبت ع�صوية لبنان 
م���ن ISAR وبق���ي التمثيل حم�ص���ورًا مب�صاركة 
النقاب���ة لالإجتماع���ات الدورية للفري���ق. وهنا 
اأمتن���ى على جمل�س النقابة تفعي���ل الآلية لعودة 
لبن���ان لع�صوي���ة ه���ذا الفري���ق عندم���ا ت�صن���ح 

الفر�س".

الت�سميم املحا�سبي العام واإن�ساء 
املجل�س الأعلى للمحا�سبة واحتاد 

خرباء املحا�سبة للدول الناطقة 
 FIDEF بالفرن�سية

يف الع���ام 1982، �صكل���ت وزارة املالي���ة جلنة من 
وزارة املال من جهة والنقابة من جهة ثانية ممثلة 
بالنقي���ب اأبو �صق���را والأ�صات���ذة فيكت���ور بربارة 
وج���ورج �صفري وم�صرف لبن���ان من خالل جلنة 
الرقابة على امل�صارف وجمعية امل�صارف وممثل 
غرف���ة التجارة وال�صناعة، للعمل على الت�صميم 
املحا�صبي العام بالتعاون م���ع الهيئات الفرن�صية 
ممثل���ة بوزارة املالية الفرن�صي���ة واملجل�س الأعلى 
للمحا�صبة الفرن�صي ونقاب���ة خرباء املحا�صبة يف 
فرن�ص���ا. عمل���ت اللجنة عل���ى اإ�ص���دار الت�صميم 

املحا�صب���ي العام. بعد ذل���ك ا�صتكمل العمل على 
اعداد النظمة املحا�صبي���ة للقطاعات اخلا�صة: 

م�صارف، تاأمني...
ول�صم���ان �صالم���ة التنفي���ذ، مت عق���د عدد ممن 
الدورات التدريبية على تطبيق النظام املحا�صبي 
ك���ان اأولها ن���دوة عق���دت يف فرن�صا ع���ام 1982 
بتنظي���م م���ن FIDEF وبالتع���اون م���ع النقابتني 
الفرن�صي���ة واللبناني���ة �صارك فيه���ا ما ل يقل عن 

100 م�صارك.

اما بالن�صب���ة للمجل����س الأعل���ى للمحا�صبة، قال 
النقيب اأبو �صق���را: "ويف اآن واحد، واثناء اإعداد 
الت�صاميم املحا�صبي���ة وعالقتنا مع الفرن�صيني، 
ولع���دم وج���ود تنظيم مهني يف لبن���ان، �صلكنا ما 
كان معمول به يف فرن�صا، اأي ان�صاء جمل�س اأعلى 
حما�صب���ي ل يحت���اج اإىل قانون، اإن م���ا اأ�صدرته 
وزارة املال مبوجب مر�صوم واتبعته اىل الوزارة. 
وكان هذا التنظيم مبثابة هيئة �صاعدت على دفع 
املهنة يف لبنان والو�صول اإىل اإقرار القانون. وكنا 
اأنا والزميل ج���ورج �صفري اأول ممّثلني للمهنة يف 

هذا املجل�س". 

خ���الل هذه الف���رتة، وبعد اأن توط���دت العالقات 
م���ع الفرن�صيني، ج���اءت للنقيب اأب���و �صقرا فكرة 
تاأ�صي����س احتاد خرباء املحا�صب���ة للدول الناطقة 

.FIDEF بالفرن�صية
اأعد النقيب اأبو �صقرا م�صروع النظام التاأ�صي�صي 
له���ذا الإحت���اد ومت���ت ترجمت���ه اإىل الفرن�صي���ة 
وتف�صل بتنقيحه العميد فرن�صوا جينادري واأخذ 
موافقة اأربعة دول عليه هي لبنان، �صوريا، تون�س 
واملغ���رب قب���ل اإر�صاله اإىل فرن�ص���ا. عند ا�صتالم 
ال�صلطات الفرن�صية النظام املقرتح، مت التوا�صل 
مع ال�صفارة الفرن�صي���ة لالإجتماع مع مفت�س عام 

وزارة املالية الفرن�صي الذي ح�صر اإىل لبنان.

مت الجتم���اع ب���ني النقي���ب اأب���و �صق���را والأ�صتاذ 
فيكتور بربارة ومفت�س عام وزارة املالية الفرن�صي 
ال���ذي ب���ارك املب���ادرة و�صجعه���ا. ومت التف���اق 
م���ع الفرن�صيني على عق���د الجتم���اع التاأ�صي�صي 
لالحت���اد بالتزامن م���ع املوؤمتر ال�صن���وي للنقابة 
الفرن�صي���ة والذي يجم���ع البل���دان الفرنكوفونية 

وغريها يف اأواخر العام 1981.

خ���الل املوؤمتر، مت عقد اجتم���اع جانبي لتاأ�صي�س 
املالي���ة  وزارة  ع���ام  مفت����س  بح�ص���ور  الحت���اد 
الفرن�ص���ي ومندوب ال�ص���وق الوروبي���ة امل�صرتكة 
وحماف���ظ ب���وردو. مت تعديل بع����س النقاط على 
النظام و�صدق ومت انتخاب وائل اأبو �صقرا رئي�صًا 

لالإحتاد باأ�صرار امل�صاركني.

مت التجدي���د للنقي���ب اأب���و �صق���را لث���الث وليات 
اأخ���رى اإىل اأن اتخذ ق���راره بعدم الرت�صح. وعلى 
الأثر �ُصم���ي رئي�صًا فخريًا م���دى احلياة وانُتخب 
عزيز دياي من ال�صنغال رئي�صًا لالإحتاد. لحقًا، 

انتخب النقيب اأبو من�صور رئي�صًا لالإحتاد.  

ا�صتحدث���ت جامع���ة دوف���ني برنام���ج الدكتوراه، 
وت�صمنت اأول هيئة عليا لال�صراف على الربنامج 
الوزير احلايل ل���وران فابيو�س ووزيرين اآخرين، 
ومت اإدراج ا�صم النقيب اأبو �صقرا يف هذه اللجنة، 
وه���و الع�ص���و الأول من خ���ارج فرن�ص���ا. وهذا ما 

اأعترب اجنازًا للبنان. 

�سدور قانون تنظيم املهنة يف 1994
لقد اأعدت النقابة خالل العام 1965 اأول م�صروع 
قان���ون لتنظي���م مهن���ة املحا�صب���ة والتدقي���ق. مت 

وبور�ص���ة ب���ريوت، تفكر بو�صع لئح���ة باملقبولني 
للتدقي���ق يف موؤ�ص�صاته���ا. واجه���ت النقابة الأمر 
انطالق���ًا من مبداأ اأنه يحق لهيئات الرقابة قبول 
اأو رف����س التعي���ني، ولك���ن ل يج���وز للهيئات هذه 
ت�صنيف اخلرباء املقبولني يف جدول لعدم وجود 
قان���ون ينظم ذلك. وعزفت ه���ذه املوؤ�ص�صات عن 
القيام به���ذه اخلطوة وتركت التعي���ني لل�صركات 

نف�صها.

ا�صتم���رت النقاب���ة بتوطيد العالق���ات املهنية مع 
كافة القطاع���ات الإقت�صادية واأقامت املوؤمترات 
العلمي���ة بامل�صارك���ة م���ع غرفة التج���ارة، جمعية 
ال�صناعي���ني، نقاب���ة اأ�صحاب الفن���ادق. وكانت 
كل ه���ذه الن�صاطات ت�ص���ب مل�صلحة املهنة ون�صر 
الوع���ي املهن���ي واإب���راز دور خب���ري املحا�صب���ة يف 

جميع هذه القطاعات.

العالقات الدولية الحتاد العام 
للمحا�سبني واملراجعني العرب

ال���ذي تاأ�ص�س يف اأوائل ال�صبعينات وكانت النقابة 
من ب���ني املوؤ�ص�صني. كان له���ذا الحتاد ن�صاطات 
علمي���ة وثقافي���ة وخلق عالق���ة بني اأبن���اء املهنة 
والب���الد العربي���ة مكنتهم من تب���ادل اخلربات. 
اأ�ص���اف النقي���ب اأبو �صق���را: "وق���د تراأ�صت هذا 
الحتاد الع���ام 1977 علمًا باأنن���ي مار�صت مهمة 
اأم���ني ع���ام م�صاع���د لف���رتة طويلة اأخ���ذت مني 
الوقت الطويل ب�صبب م���ا اأوكله اإيل الأمني العام 
يف حين���ه الأ�صتاذ حمم���د عبد الفت���اح ابراهيم 
الذي كان ي�صغل من�صب حمافظ البنك املركزي 
امل�ص���ري ولحقًا ُعنّي وزيرًا لل�صناعة يف  م�صر. 
ه���ذه املهم���ات الت���ي مل تتيح ل���ه الوق���ت الكايف 
لالإحتاد. وبالطب���ع كان لالإحت���اد ن�صاطات على 
�صعيد لبن���ان من اإقامة موؤمت���رات وامل�صاركة يف 

ندوات وخالفه". 

 ،IFAC الحتاد الدويل للمحا�سبني
الفريق احلكومي العامل للمعايري 

الدولية ISAR وتغيري الت�سمية
خالل ف���رتة 1979 – 1980 وعل���ى �صعيد اآخر، 
مت تق���دمي طل���ب انت�ص���اب النقاب���ة اإىل الإحت���اد 
ال���دويل للمحا�صب���ني IFAC. مت رف�س النت�صاب 

حينها ب�صب���ب اأن النقابة هي نقاب���ة اأرباب عمل 
ولي�صت نقابة مهنيني. فتم العمل يف العام 1980 
على اإع���داد نظ���ام داخلي جديد وتغي���ري الأ�صم 
اإىل نقاب���ة خ���رباء املحا�صبة املجازي���ن يف لبنان 
مت�صمن���ًا �صروط���ًا علمي���ة وامتحان���ات يجب اأن 

يخ�صع لها الع�صاء.

كذلك ق���ال اأبو �صق���را: "بعد ا�صتيف���اء ال�صروط 
 IFAC املطلوب���ة، متت اأعادة تق���دمي الطلب اىل
ومالحقت���ه. واأ�صبح���ت النقابة ع�ص���وَا بالإحتاد 
الدويل للمحا�صبني �صنة 1981 – 1982، اأي قبل 
ا�صدار قان���ون تنظيم املهنة عام 1994. �صاركت 
النقاب���ة خ���الل ه���ذه الف���رتة يف جلنت���ني ممثلة 
بالزميلني اأنطوان مطر وا�صكندر �صمعان حينها. 
واجلدير بالذك���ر اأن الحتاد الدويل للمحا�صبني 
 IASC وجلن���ة معاي���ري التدقي���ق الدولية IFAC
)حالي���ًا IASB(  �صاركت للمرة الأوىل يف موؤمتر 
النقاب���ة املعايري الدولي���ة للمحا�صبة يف حزيران 

1993 يف بريوت.

ث���م اأ�صاف: "علمًا ب���اأن العالقة مع IFAC بداأت 
يف اأيل���ول 1978 حني ق���ررت النقابة عقد موؤمتر 
حتت عنوان الت�صخم املايل واملحا�صبة. وح�صلنا 
عل���ى موافقات عل���ى امل�صاركة به���ذا املوؤمتر من 
IMF والحت���اد  ال���دويل  النق���د  قب���ل �صن���دوق 

ال���دويل للمحا�صب���ني IFAC وعدد م���ن الهيئات 
املهني���ة من انكل���رتا وفرن�ص���ا وبلجيك���ا واملغرب 
العرب���ي ومنظمات عربية اأخ���رى والحتاد العام 
للمحا�صب���ني واملراجعني الع���رب. ولكن لالأ�صف، 
ب�صب���ب الظ���روف الأمني���ة، مل نتمك���ن من عقد 

املوؤمتر".

اأم���ا ع���ن ع�س���وية ISAR فقد اأخربن���ا النقيب: 
الع���ام 1982، وخ���الل موؤمت���ر الحتاد  "خ���الل 
ال���دويل للمحا�صب���ني يف وا�صنط���ن، �صاركت مع 
ع�ص���و جمل����س النقابة الزميل ا�صام���ة طبارة يف 
املوؤمت���ر. لفت الزميل طبارة نظ���ري باأنه بناء ملا 
�صمع���ه م���ن ال�صكرترية التنفيذي���ة  يف ISAR اأن 
مرك���ز اآ�صيا يف فريق اخل���رباء احلكومي الدويل 
للمحا�صب���ة  الدولي���ة  باملعاي���ري  املعن���ي  العام���ل 
 - املتح���دة  الأمم  منظم���ة  يف   ISAR والإب���الغ 
الأونكتاد- خاٍل، ومن املمكن انتخاب لبنان لهذا 
املركز. وخ���الل م�صاركتن���ا يف املوؤمت���ر، التقيت 
ال�صكرت���رية التنفيذي���ة يف ISAR واتفق���ت معها 
اأن تق���وم اخلارجية اللبناني���ة بالطلب من بعثتها 
يف الأمم املتح���دة اأن تر�صح لبن���ان لهذا املركز، 
باعتبار ان هذا الفريق هو هيئة حكومات ولي�صت 
جتم���ع مهني خا�س. وبالفع���ل مت الت�صال باأمني 
ع���ام وزارة اخلارجية اللبناني���ة حينها، ال�صفري 
الأ�صت���اذ �صهي���ل ال�صما�س، طالبني من���ه تر�صيح 
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ا�صط���رين اإىل اإع���داد مذكرة ت�صمن���ت مقارنة 
بني مواد امل�صروع املَُقّر وامل�صروع اجلديد املقرتح 
وال�صب���اب املوجب���ة الت���ي ُتظِهر �صح���ة م�صروع 
القانون املَُقّر من جمل�س الوزراء ومت توزيعه على 
جميع الن���واب. واأُجريُت عدد من الإت�صالت مع 
بع�س الوزراء كان بنتيجتها اأن طلب دولة الرئي�س 
نبيه بّري من الدكتور بهيج طبارة، بو�صفه وزيرًا 
للعدل، اإبداء الراأي لعر����س امل�صروع على الهيئة 

العامة واإقراره. 
متت تو�صي���ة ال�صت�صارات يف وزارة العدل كل ما 
يع���ود لن�صمام اأع�ص���اء غري ممار�ص���ني مقارنًة 
باملحام���ني حيث ل يت�صمن قانون نقابة املحامني 
"حمام���ي غري ممار����س"، بالإ�صافة اإيل ثالث 
نق���اط اأخرى من بينها ولي���ة النقيب. ومت اإقرار 
القان���ون بع���د اإج���راء الت�صحيحات وفق���ًا لراأي 
وزارة الع���دل. وكان هذا القان���ون مبثابة تنظيم 

كام���ل للمهن���ة يف لبن���ان وعلى الأخ����س ال�صرط 
املت�صم���ن لتعيني خ���رباء لدى املحاك���م اأن يكون 

ع�صوًا يف النقابة.
�س���در القان���ون �س���نة 1994 ومت تاأليف اللجنة 
التاأ�سي�سية برئا�سة الرئي�ض حبيب ابو �سقر. 

ن�سائح مهنية
ال�صتفادة من اجلهد الذي قامت به النقابة   §
لبن���اء الثق���ة بينه���ا وب���ني خمتل���ف اجلهات 
واحت���الل املكانة املواكب���ة ملثيالتها يف الدول 

العربية والتي تو�صلت اىل اقرار القانون.
ل ب���د م���ن العم���ل ال���دوؤوب لال�صتم���رار يف   §

النهو�س بنقابتنا.
اإع���ادة بناء العالقات واللج���ان امل�صرتكة مع   §
دوائ���ر الدولة وعلى الخ����س وزارات املالية 
الرقابي���ة  والهيئ���ات  والع���دل.  والقت�ص���اد 

وجمعيات القطاع امل���دين املعنية مبرتكزات 
الت�صاد الوطني.  

كم���ا ان�ص���ح بالعم���ل لنت�ص���اب النقابة اإىل   §
احتاد املهن احلرة يف لبنان.

املحافظ���ة على العالقات بالهيئ���ات الدولية   §
كاف���ة  الفاعل���ة عل���ى  وامل�صارك���ة  والعربي���ة 

امل�صتويات.
تكثي���ف الفر�س للتدري���ب والتطوير املواكب   §
للمهن���ة عامليًا والتاأكيد عل���ى املبا�صرة بلجنة 

.Quality Control الرقابة النوعية
ف�صل ال�صيا�صة والطائفية عن النقابة.  §

تعزي���ز العالق���ة م���ع اجلامع���ات الكادميية   §
لعتماد برامج تتنا�صب مع �صروط النت�صاب 
اىل النقاب���ة وامتحاناته���ا. وذل���ك لتاأم���ني 
الفر����س ال�صليم���ة للجي���ل ال�صاع���د ال���ذي 
ي�صطدم حالي���ًا عند اختي���اره الخت�صا�س 
اجلامع���ي يف املهن���ة وما ي�صيب���ه من عوائق 

حتول دون اجتيازه امتحانات النقابة.
اعداد ن���دوات خا�صة م���ن �صاأنه���ا اأن توؤمن   §
التوعي���ة الالزم���ة الواج���ب اعتماده���ا منعًا 
لل�ص���رر الذي ق���د ي�صيب حديث���ي ممار�صة 
املهن���ة خا�صة واأن امل�صوؤولي���ات الكبرية التي 
ن�صت عليها القوانني اللبنانية كبرية وكثرية 

على ال�صعيدين املدين واجلزائي. 
عن���د  ال�صاع���دة  اأجيالن���ا  اأدع���و  وختام���ًا   §
اختياره���ا التخ�ص����س يف املهن���ة اإىل ح���ب 
بثقافته���ا  وحت�صينه���ا  علومه���ا  يف  وتعم���ق 
املبني���ة على �ص���دق املعاملة وك���رب الخالق 
وال�صتقاللية يف املمار�صة الراقية وال�صجاعة 
يف ابداء الراأي ال�صليم الذي يحقق الهداف 

ال�صامية املتوخاة من علومها. 
ن�صيح���ة اأخ���رية: لالإ�ص���راع يف تعدي���ل النظام 
الداخل���ي للنقاب���ة يف م���ا يتواف���ق م���ع ن�صو�س 
غ���ري  الأخ����س جله���ة  وعل���ى  املهن���ة  تنظي���م 
املمار�صني حيث ن����س النظام الداخلي احلايل 
على م���واد بهذا ال�صاأن تخالف العديد من مواد 
القانون خا�صة. واإنن���ا نحن نهدف اإىل العدالة 
وحتقيقها والتقيد بالأنظم���ة والقوانني املرعية 
الإج���راء واأن نك���ون املثال لكل هيئ���ة اأو مواطن 
باح���رتام قوان���ني بلدن���ا و�صم���ان ا�صتقاللي���ة 

مراقب احل�صابات.

رف�صه يف حين���ه لعدم امكانية تنظيم املحا�صبني 
ب�صكل خا�س وانح�صرت املطالبة بقانون تنظيم 
مهنة مدققي احل�صابات وُاعد قانون جديد بهذا 

ال�صاأن.

اأُعد م�ص���روع القانون ملراقبي احل�صابات وُعِر�س 
مرات عديدة ما ب���ني 1965 و1991 على جمل�س 
ال���وزراء دون ج���دوى لعتب���ارات خمتلف���ة �صواًء 
لت�صارب يف وجه���ات النظر بني النقابة ومهنيني 

يف لبنان اأو دواٍع �صيا�صية.

وبنتيج���ة   ..." �صق���را:  اأب���و  النقي���ب  اأ�ص���اف 
الن�صاط���ات الت���ي قامت بها النقاب���ة، وبالأخ�س 
حم���الت التوعي���ة املهني���ة الت���ي اّدت اإىل ت�صريع 
م�ص���ار م�ص���روع القانون الذي لق���ى اهتمامًا من 
دولة الرئي�س ال�صهيد رفيق احلريري الذي ت�صّلم 

ن�صخة منه عن طري���ق �صديق م�صرتك، املحامي 
ال�صتاذ نحا�س. وباهتمام خا�س من وزير املالية 
يف حين���ه الأ�صتاذ فوؤاد ال�صني���ورة. حيث ت�صكلت 
جلن���ة غري ر�صمية بالتفاق م���ع الوزير ال�صنيورة 
مهمته���ا اإع���داد �صيغة نهائي���ة مل�ص���روع القانون 
تاألف���ت من���ي وم���ن وليم م���رتي، ورم���زي جورج 
وموف���ق اليايف وجوزيف نقفور وحممد بعا�صريي 

وعبد احلفيظ من�صور".

ثم اأو�صح: "اأثناء اإعداد امل�صروع، اقرتح عدد من 
اأع�ص���اء اللجنة ا�صافة بن���د خا�س لنت�صاب غري 
املمار�ص���ني اىل النقاب���ة �صمن �ص���روط حتددها 
اللجن���ة التاأ�صي�صية عند �صدور القانون وتت�صمن 

كفاءات عالية لال�صتفادة من م�صاركتها".

مت اإق���رار القان���ون يف جمل����س ال���وزراء بف�ص���ل 

الرئي�س ال�صنيورة الذي عر�صه من خارج جدول 
الأعمال. ث���م اأحيل م�صروع القان���ون اإىل جمل�س 
الن���واب ودر�صته جلن���ة الإدارة والعدل يف جل�صة 
اأوىل عقدتها بح�صور النقيب اأبو �صقرا والزمالء 
حممد بعا�صريي وجوزيف الف�صل وموفق اليايف. 
مت خ���الل ه���ذه اجلل�ص���ة اإق���راره من قب���ل هذه 
اللجنة. ث���م ُاحيل اإىل جلنة امل���ال واملوازنة التي 
عقدت بدورها عددًا م���ن اجلل�صات خالل اأربعة 
اأ�صهر تقريبًا بح�صور النقي���ب اأبو �صقرا منفردًا 
حلني اإقراره م���ن قبل اللجنة واإحالته اإىل الهيئة 

العامة التي ُعِر�س عليها امل�صروع.

ي�صي���ف النقي���ب اأبو �صق���را: "تاأج���ل البحث يف 
القان���ون واإق���راره ب�صبب اعرتا�س اأح���د النواب 
علي���ه ب�صب���ب تق���دمي م�ص���روع قان���ون خمال���ف 
للم�ص���روع املَُق���ر م���ن قبل اأح���د الزم���الء. مما 
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مهن���ي  جتم���ع  مبي���الد  مب�ص���رة  البداي���ة  كان���ت 
للمحا�صبني واملراجعني هو الأول يف الوطن العربي. 
وبداأ العم���ل اجلاد لتحقيق اأهداف���ه، اإىل اأن غر�س 
خنجر ال�صيا�صة امل�صموم ن�صله يف خا�صرة الإحتاد 
باأ�صب���اب ما �صمي باتفاقية ال�صالم، وان�صق الإحتاد 
ونقل مقره اإىل بغداد يف اإبريل 1978 دون اأي اعتبار 
للنظام الأ�صا�صي ال���ذي يحكم مثل هذه التجمعات 
املهنية الإقليمية. واأن�صغل الكل باخلالف ال�صيا�صي 
على ح�ص���اب اللتقاء املهن���ي، ومل مت�س مدة حتى 
احتل العراق جارت���ه و�صقيقته دولة الكويت يف عام 
1990 ليتلق���ى الإحت���اد الطعنة الثاني���ة من خنجر 
ال�صيا�ص���ة وه���و ال���ذي مل يت�صاف���ى بعد م���ن جراح 
الطعن���ة الأوىل لي�صتم���ر نزي���ف الإحت���اد ال���ذي مل 
يتهياأ له من���ذ ولدته ال�صتقرار لإمتام البنيان على 

الأ�صا�س املتني الذي و�صع له.

ويف ع���ام 1998 وبع���د خما����س ع�ص���ري احت�صن���ت 
جامع���ة الدول العربي���ة بداية املحاولة لل���ّم ال�صمل 
ومداواة اجل���راح التي اأثخنت ج�ص���د العمل املهني 
املحا�صب���ي العرب���ي امل�ص���رتك. وا�صتم���رت اجلهود 
احلثيث���ة اإىل دي�صم���رب 2005 وبعد م�ص���ي 35 �صنة 
عل���ى تاأ�صي�ص���ه و13 �صنة من بدء الع���الج اجتمعت 
اجلمعي���ة العمومية لالحتاد باجلزائر وبح�صور 12 
منظمة ع�صو واأقرت تعديالت جوهرية على نظامه 
الأ�صا�صي بتعديل تركيبة جمل�س الإدارة ليتكون من 
كل املنظمات الأع�صاء والتحول اإىل نظام الرئا�صة 

الدورية لالإحت���اد تبعًا لت�صل�ص���ل الأحرف الأبجدية 
ل���دول املنظم���ات، وبع���د جترب���ة ق�ص���رية ارت���اأت 
اجلمعي���ة العمومي���ة لالإحت���اد موؤخ���رًا التحول اىل 
نظام النتخ���اب لختيار الرئي����س واأع�صاء جمل�س 

الإدارة ليكون اأكرث مهنية. 

اإن العم���ر احلقيقي لالإحت���اد اليوم ل يتجاوز ال� 14 
�صن���ة!! ومازال ونتيج���ة لكل الآثار الت���ي تركتها كل 
الندب ال�صيا�صية يف ج�صده وتاأخره بالعمل املنتظم 

واملمار�صة العملية ملهامه يعاين.
وم���ع كل تلك املطبات وعلى الرغ���م منها، ل بد لنا 
هنا من ت�صجيل ال�صكر والتقدير لكل مهنيي الوطن 

العرب���ي الأع�صاء بالإحت���اد ل�صتمرار مت�صكهم فيه 
واإميانه���م الكبري بجدوى اأهداف���ه واحلاجة امللحة 
لوج���وده وذل���ك ملا بذل���وه من ت�صحي���ة وحتمل ومد 
يد الع���ون وبث التفاوؤل من اأجل بق���اء هذا ال�صرح 
�صاخم���ًا وه���ي م�صوؤولي���ة من يت���وىل اإدارت���ه تباعًا 
ملحاول���ة العمل يد واحدة حل���رث الأر�س وزراعتها 
لقط���ف ثمارها كما كان يخطط له الأولون واآمن به 

من حلقهم.

ك���ان ذلك �صردًا تاريخيًا خمت�صرًا لن�صاط الإحتاد 
وتط���وره، الغر�س منه بيان املعوقات والعرثات التي 
م���ر فيها وحماولة للتو�صيح ولإثب���ات باأن ال�صيا�صة 
ه���ي مع���ول اله���دم الأول لأي جتم���ع اأو عمل مهني 
عرب���ي م�صرتك ول بد من �صم���ان منعه من الولوج 

اإىل اجل�صم املهني.

اإن العمل املهني العربي امل�صرتك هو ال�صبيل للملمة 
ت�صرذمن���ا ال�صيا�ص���ي ك���دول عربي���ة. واأن الوحدة 
العربي���ة مل ولن تتحقق �صيا�صي���ًا مهما طال الزمن 
واأن الطريق الوحيد لإعالن وحدتها التي يتوفر لها 
كل املقومات الأ�صا�صية هو طريق واحد فقط يحمل 

طريق الوحدة املهنية والقت�صادية. 

هل �سنناأى مبهنتنا بعيدا عن دهاليز ال�سيا�سة؟؟ 
هل �ستتوقف خالفاتنا الناجتة عنها؟؟

اأمتنى ذلك!

املهنة جتمعنا
وال�سيا�سة تفرقنا

م�س���ى 45 عاماً من عمر احتاد املحا�س���بني واملراجعني العرب الذي تاأ�س����ض يف يونيو 1970 يف مدينة 
القاهرة بان�س���مام املنظمات العربية امل�س���ئولة عن مهنة املحا�س���بة واملراجعة لت�س���ع دول عربية هي 
م�س���ر وال�س���ودان ولبنان و�س���وريا و�س���لطنة عمان والعراق والكوي���ت والبحرين، واليوم و�س���ل عدد 
املنظمات املن�سوية حتت لوائه اإىل 16 منظمة مهنية كع�سو عامل و3 منظمة مهنية كع�سو مراقب، 
مبجموع 19 منظمة مهنية تهتم باملحا�سبة واملراجعة من 16 دولة عربية وذلك بعد ان�سمام الإمارات 

العربية املتحدة واليمن والأردن وقطر وتون�ض واجلزائر واملغرب وفل�سطني يف اأوقات متالحقة. 
حممد حمود الهاجري

رئي�س اإحتاد املحا�صبني واملراجعني العرب ال�صابق
رئي�س جمعية املحا�صبني واملراجعني الكويتية الأ�صبق

العمل املهين العربي
املشرتك هو السبيل للملمة 

تشرذمنا السياسي كدول عربية. 
وأن الوحدة العربية مل ولن 
تتحقق سياسيًا مهما طال 

الزمن وأن الطريق الوحيد إلعالن 
وحدتها اليت يتوفر هلا كل 

املقومات األساسية هو طريق 
واحد فقط حيمل طريق الوحدة 

املهنية واالقتصادية
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امللف اخلا�ص

الدكتور داوود �سبح اأمني عام موؤمتر تاأثري التكامل يف التدقيق على االأعمال: 
التدقيق ي�سبط املال اخلا�ص واملال العام... 

وت�سريع التكامل �سرورة ملحة1

الأزم����ات املتالحق����ة التي ي�س����هدها العامل ول �س����يما منها املالية  والإقت�س����ادية، يطرح ت�س����اوؤلت ح����ول كيفية درء 
مث����ل ه����ذه الأزمات. نقابة خرباء املحا�س����بة املجازين يف لبنان ارتاأت �س����رورة تفعيل اأعم����ال التدقيق يف القطاعني 
العام واخلا�ض باعتبارها اإحدى ال�سبل للحد من تكرار مثل تلك الأزمات. اإل اأن عمل التدقيق ل ميكن ان يكون 
فاعاًل بامل�س����توى املطلوب اذا مل تتوفر له الإ�س����تقاللية الكافية وال�س����الحيات والقوة الالزمة، واإحدى الو�س����ائل 
تاأت����ي حت����ت عن����وان التكامل يف التدقيق. "عالقة التدقيق بالأزمات املالية وكيفية احلد منها واأهمية التكامل بني 
التدقي����ق الداخل����ي واخلارج����ي وهيئات الرقابة الر�س����مية ..." موا�س����يع �س����تكون وغريها حم����اور املوؤمتر الدويل 
العلمي التا�سع ع�سر الذي تقيمه نقابة خرباء املحا�سبة املجازين يف لبنان LACPA، الذي �سيعقد يف بريوت يف 26 

و27 اجلاري، تناولتها "�سدى البلد" مع الدكتور داوود يو�سف �سبح اأمني عام املوؤمتر. 

اأو    External auditor 1- التدقي���ق اخلارج���ي
  Independent Auditor امل�صتق���ل  التدقي���ق 
والذي يقوم به املدقق اخلارجي اأو املدقق امل�صتقّل 
وي�صم���ى اأحيان���ًا مفّو����س املراقب���ة كم���ا ورد يف 
القانون اللبناين وهو اجلهة او الفرد الذي يكلف 
م���ن املالك���ني اأو يف حال �صرك���ات امل�صاهمة، من 
امل�صاهمني من خ���الل اجلمعية العمومية  للقيام 
باأعم���ال التدقي���ق، ويت���م القيام بتل���ك الأعمال 
 International وف���ق املعايري الدولي���ة للتدقي���ق
Standards on Auditing- ISA  ال�ص���ادرة 
عن الحت���اد ال���دويل للمحا�صبني IFAC  ووفقًا 

للقوانني والت�صريعات املعمول بها.

ن املدق���ق راأي مهني  وعل���ى �ص���وء النتائ���ج  يك���وِّ
حماي���د ٌيعربِّ عنه م���ن خالل تقري���ر يطلق عليه 
تقري���ر املدق���ق امل�صتقل ح���ول البيان���ات املالية، 
وال���راأي ل يخ���رج عن واحد من اأربع���ة اأنواع من 
ال���راأي يف جمي���ع اأنح���اء الع���امل: - راأي ب���دون 
راأي   -  ،Unqualified Opinion حتف���ظ
متحف���ظ Qualified Opinion  - راأي معاك����س 

و-   ،Adverse Opinionصلب���ي� اأو  معار����س  او 
 Disclaimer حج���ب الراأي اأو عدم اإب���داء الراأي

 .of Opinion
 2-  التدقي���ق الداخل���ي Internal Audit : يقوم 
ب���ه املدق���ق الداخلي وه���و موظ���ف يف ال�صركة اأو 
املوؤ�ص�ص���ة ويت���م تعيينه من قبل جمل����س الدارة اأو 

الهيئ���ة التنفيذية العليا يف ال�صركة للقيام باأعمال 
التدقي���ق الداخلي ا�صتن���ادًا اإىل املعاي���ري الدولية 
للتدقي���ق الداخلي  ISPPA ال�ص���ادرة ع���ن معهد 
والأنظم���ة  الداخليني IIA، والقوان���ني  املدقق���ني 
املعم���ول به���ا، ووفق���ًا لدلي���ل التدقي���ق الداخل���ي 
املوجود ل���دى املن�ص���اأة اأو ال�صرك���ة اأو اجلهة التي 
 Audit يعمل لديها. ول �صك اأن وجود جلنة تدقيق
Committee فاعلة موؤهلة م�صتقلة يوؤثر اإيجابًا يف 
منحى ومنهجي���ة وتنفيذ ونتائج التدقيق الداخلي 

ب�صورة خا�صة والتدقيق ككل بوجه اأ�صمل.
3- تدقي���ق اجله���ات الرقابي���ة الر�صمي���ة: وهي 
جهات قد تكون ناظم���ة Regularity، اأو م�صرفة  
Supervisory اأو احلالتني معًا. اجلهات الناظمة 
مث���ل جمل�س النواب، الهيئ���ة الت�صريعية، جمل�س 
ال���وزراء، ال���وزارات املعني���ة والبن���ك املركزي. 
والهيئ���ات الإ�صرافي���ة مث���ل جلن���ة الرقابة على 
امل�صارف، جلن���ة الرقابة على هيئ���ات ال�صمان 
اأي �صرك���ات التاأم���ني،  وزارة املالي���ة م���ن خالل 
مراقبي ال�صرائب. ويف القطاع العام مثاًل ديوان 
املحا�صبة، ويف املنحى الإداري التفتي�س املركزي.

يت�ص���ف الع���امل املعا�ص���ر الي���وم بدرج���ة عالية 
ال�صريع���ة  والت�صابك والتغ���ريات  التعقي���د  م���ن 
املحا�صبية، املالي���ة،  الأم���ور  يف  خ�صو�ص���ًا 
التدقي���ق، الإقت�صاد والأم���ن. ونتيجة التطورات 
التكنولوجي���ة املت�صارعة واملتالحق���ة يف مفاهيم 
واأ�صالي���ب وادوات النتاج واخلدم���ات ومفاهيم 
وو�صائ���ل الت�ص���ال ونظ���م املعلوم���ات والأ�صكال 
وال�صرك���ات  اجلدي���دة  التنظيمي���ة  والهي���اكل 
املتع���ددة اجلن�صي���ات، والعالق���ات املفتوحة بني 
ال���دول اإقت�صادي���ًا وماليًا، زادت ح���دة املناف�صة 
ومعه���ا ارتفع���ت خماطرها الأمر ال���ذي ي�صتلزم 
اتخ���اذ ق���رارات �صريع���ة وفاعل���ة  حت���ى تتمكن 
املن�ص���اأة - املنظم���ة - Entity - Enterprise اأو 
الدول���ة ال�صتم���رار continuous  يف التناف����س 
والبقاء واحلفاظ على ميزاتها يف  ال�صوق اأو بني 
ال���دول على �صعيد القطاعني الع���ام اأو اخلا�س. 
وه���ذا الأمر يتطلب توفر معلومات حديثة  دقيقة 

موثوق���ة ويف الوقت املنا�صب لأن ه���ذه املعلومات 
ت�صاعد يف اتخاذ الق���رارات القت�صادية واملالية 

الر�صيدة.

وعن كيفية توف���ري املعلومات احلديث���ة املوثوقة، 
ق���ال دكت���ور �صبح ان���ه يجب توافر نظ���ام �صبط 
داخلي Internal Control  كفوء وفعال، وتدقيق 
للبيانات والتحقق من كيفيتها وماهيتها وجمعها 
م���ن  والتحق���ق  وحتليله���ا  معاجلته���ا  وطريق���ة 
خمرجاته���ا لتكون معلومات مفي���دة وموثوق بها 
لتقييم الأداء ولإتخاذ القرارات. ولفت �صبح اأن 
هذا ل ميكن اأن يتم ال من خالل التدقيق الكفوء 
املحاي���د املهن���ي وهو اأح���د اأه���م الو�صائ���ل التي 
ت�صاه���م وتقف وراء جن���اح الأعم���ال، واحلفاظ 
على املال يف القطاعني العام واخلا�س باأهدافها 
الجتماعي���ة، القت�صادي���ة، املالي���ة والربحي���ة، 
مبعن���ى اآخ���ر جن���اح ال�صرك���ات وجن���اح الإدارة 

العامة يف اإدارة املال العام. 

وا�ص���ار د. �صبح اىل اأن اتخاذ القرارات ال�صليمة 
م���ن الدارة ال�صليم���ة، اأحد ركائ���زه نتائج وراأي 
التدقي���ق وال���ذي ي�صاه���م يف ح���ال اإعتم���اده يف 
وال�صتمراري���ة  الق���وة  اإىل  والدول���ة  ال�صرك���ات 
والق���درة عل���ى تقيي���م الأداء وو�ص���ع اخلط���ط 
امل�صتقبلي���ة ويوؤثر اإيجاي���ًا على الأعم���ال، ويوؤكد 
وتكام���ل   التدقي���ق  يف  التكام���ل  اإىل  احلاج���ة 
اخلدم���ات التدقيقي���ة ب���ني اجلهات الت���ي تقوم 

بالتدقيق.

ويف م���ا يتعل���ق مبفه���وم التدقي���ق قال �صب���ح اإن 
التدقي���ق يعن���ي فح����س املعلوم���ات املحا�صبي���ة 
والبيان���ات املالي���ة للتاأك���د م���ن �صح���ة البيانات 
املالي���ة وابداء ال���راأي حولها. اأما اأن���واع التدقيق 

دها �صبح كما يلي: فعدَّ

1- مقابلة اأجرتها ال�سحافية باتري�سيا جاّلد مع اأمني عام املوؤمتر و�سدرت يف جريدة البلد، العدد 3617، الثنني 17 ت�سرين الثاين 2014.

التكامل يف التدقيق يؤدي 
إىل رفع مستوى النوعية أي 

اجلودة، والنوعية تضمن سالمة 
األداء، وسالمة األداء أحد أدوات 
احلفاظ على سالمة وتطور 

الشركات واملؤسسات وجممل 
املال يف القطاعني اخلاص 
والعام، وهذا بدوره ينعكس 

إجيابًا على اإلقتصاد الوطين
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Complementarity التكامل
وع���ن التكام���ل ال���ذي يج���در اأن يك���ون ملزم���ًا 
وتتطلب���ه اأعم���ال التدقي���ق، قال �صب���ح: باملعنى 
اليجاب���ي  التفاع���ل  يعن���ي  اللغ���وي  التكام���ل 
والتوا�صل بني نتائج اجلهود املبذولة من اجلهات 
املتنوع���ة الت���ي تقوم باأعم���ال التدقي���ق وبالتايل 
التكام���ل يف امل�ص���ادر والأدوات وب���ني خمتل���ف 
اجلهات التي تق���وم بالتدقيق. وهذا يحتم وجود 
الوعي الك���ايف ملفهوم واأهداف ومنهجية التكامل 
يف التدقي���ق، وهذا الوعي ي�صاه���م ويوؤثر ب�صورة 
مبا�ص���رة عل���ى و�صائل وجدي���ة التطبي���ق وكيفية 

حتقيق الهدف منه. 

واأ�صار �صبح اإىل اأنه لي�س معنى التكامل الإنقا�س 
 Independent ال�صتقاللي���ة  م���ن  التقلي���ل  اأو 
لأي من اجله���ات اأو الهيئات الت���ي تقوم باأعمال 
التدقي���ق. وهن���ا اأهمي���ة اأن يعي امل�ص���رع لأهمية 
التكام���ل يف التدقي���ق ليعمل عل���ى و�صع القوانني 
والت�صريعات التي تلزم وجود التكامل يف التدقيق 
ب���ني اجلهات املختلف���ة، كما اأن املعاي���ري الدولية 
اأي�صًا عليه���ا اأن تاأخذ يف العتبار اأهمية التكامل 

يف التدقيق. 
اأم���ا عن كيفي���ة اعتم���اد التكامل ق���ال د. �صبح، 
عندما نتكلم ع���ن التكامل نتطرق اىل مو�صوعي 
الت�صور النظري  والطابع العملي، فالتدقيق من 
دون التكامل يعاين من عدم القدرة لدى كل جهة 
م���ن اجلهات املتنوعة التي تقوم باأعمال التدقيق 
مبفرده���ا القي���ام بتحقي���ق الأه���داف املرجوة. 
والذي  يح���دث يف العامل من اأزم���ات اقت�صادية 
ومالي���ة ومن عدم قدرة املوؤ�ص�ص���ات اأو ال�صركات 
واحلكوم���ات على ال�صتمراري���ة يف املنحى نف�صه 
تع���ود اأح���د اأ�صباب���ه اإىل عدم وج���ود التكامل يف 
التدقي���ق ب���ني اجله���ات الرقابي���ة الر�صمية التي 
لديها ق���وة اأي �صلط���ة Power وجه���ات التدقيق 
الأخ���رى. هن���اك تكامل اإىل حٍد م���ا يف التدقيق  
بني الداخلي واخلارجي وحلظته املعايري الدولية 
وحتت���اج اإىل اأن تلحظه القوان���ني والت�صريعات.  
لك���ن مل تلح���ظ، ل املعاي���ري الدولي���ة للتدقي���ق 
ول القوان���ني والت�صريع���ات، اأهمي���ة التكام���ل يف 
التدقي���ق بني خمتلف اجله���ات مبا فيها اجلهات 
ال�صرافي���ة الر�صمي���ة، وقد يكون ج���زء من وعي 

مفهوم التكام���ل يف التدقيق على الأعمال تنظيم 
اأدوار كل جه���ة من اجله���ات وتبادلها للمعلومات 
والتقاري���ر يف ما بينها لتوؤم���ن الأهداف املرجوة 
من التدقي���ق مبا فيها تقيي���م اأداء وحما�صبة كل 

منها.
 ونظ���رًا اإىل اهمي���ة ه���ذا التكام���ل ع���رب تبادل 
املعلوم���ات والتقاري���ر ل���كل جهة تق���وم بالتدقيق 
وق���ع اختيار نقابة خ���رباء املحا�صبة املجازين يف 
لبنان على عنوان "تاأثري التكامل يف التدقيق على 
الأعم���ال" ليكون عنوان���ًا للموؤمت���ر التا�صع ع�صر 

الذي تقيمه النقابة.

املوؤمتر 
ويف تفا�صي���ل املوؤمت���ر ال���ذي ُيقام بالتع���اون مع 
ال���دويل  الإحت���اد  وم�صارك���ة  ال���دويل،  البن���ك 

للمحا�صبني  IFAC وغريهما من الهيئات الدولية 
والأقليمية واملحلية، الذي يهدف اإىل ن�صر الوعي 
املهني وخل���ق العالق���ات املهنّية ب���ني املوؤ�ّص�صات 
امل�صارك���ة واأبن���اء املهن���ة، اأفاد �صب���ح اأنه يطرح 
ويناق�س مفهوم التكامل يف التدقيق بني اجلهات 
الرقابية املتنوعة مع احلفاظ على ا�صتقاللية كل 
منها. و�صيطرح املوؤمترون كٌل وجهة نظره ونظرة 
اجلهة التي ميثلها وي�صل���ط ال�صوء على العقبات 
ويقرتح ويناق�س احلل���ول. و�صي�صارك يف  املوؤمتر 
����س يف املحا�صب���ة، التدقي��ق،  نح���و 500 متخ�صّ
الرقاب���ة، امل���ال والقان���ون واأ�صح���اب الأعم���ال 

م���ن لبنان وال���دول العربّي���ة والأجنبّي���ة. ويجمع 
املوؤمت���ر مهنّي���ني من خمتل���ف الهيئ���ات الدولّية 
والإقليمّي���ة واملحلّية ملناق�ص���ة مفهوم التكام��ل يف 
�صة يف اأعمال  التدقيق، ومفهوم الهيئات املتخ�صّ
التدقيق، والإطالع عل���ى اآراء ووجهات نظر هذه 
الهيئات الناظمة وامل�صرفة واملدققني اخلارجيني 

واملدققني الداخليني وجلان التدقيق.

�صيتحدث يف املوؤمتر يف اجلل�صة الإفتتاحية اأمني 
ع���ام املوؤمت���ر د. داوود يو�ص���ف �صب���ح، و�صتكون 
هن���اك كلمات ملمثل الحتاد ال���دويل للمحا�صبني 
IFAC وممث���ل البن���ك ال���دويل، وكلم���ة لنقي���ب 
خ���رباء املحا�صب���ة املجازي���ن يف لبن���ان الأ�صتاذ 
اإيلي عب���ود، وكلمة لراعي املوؤمت���ر رئي�س جمل�س 

ام �صالم. الوزراء الأ�صتاذ متَّ
بعدها يب���داأ املوؤمتر اأعماله بحلقة بحث مفتوحة 
ح���ول مفه���وم التكامل يف التدقيق م���ن النواح�ي 

القانونّية، املالّي�ة واملحا�ص�بّية.
ام���ا جل�ص���ات العم���ل ف�صتك���ون حت���ت العناوين 
التالي���ة: تاأثري الأنظم���ة والقوان���ني واملعايري يف 
تكام���ل التدقي���ق، ويختت���م الي���وم الول اأعماله 
بحف���ل توقيع كتاب تدقيق البيانات املالية اجلزء 
الث���اين الطبع���ة الثاني���ة للدكت���ور داوود يو�صف 
�صب���ح وال�صتاذ ب�صام �صب���ح يف ال�صاعة الرابعة 

بعد الظهر. 
ت�صتكمل جل�صات عمل املوؤمتر يف اليوم الثاين من 
خ���الل اأربع جل�صات تناق����س التكامل يف التدقيق 
يف مفه���وم الهيئات امل�صرفة، والهيئات الناظمة. 
كما �ص���وف تخ�ص�س اجلل�ص���ة الرابعة لربنامج 
الرقاب���ة النوعي���ة )مراقب���ة اجل���ودة( وبرنامج 
مراجعة النظري الذي ي�صدر �صمن اإطار اجلهود 
الت���ي تقوم بها النقابة للنهو�س مبهنة املحا�صبة، 
والتدقي���ق واخلدمات املهنية املرتبطة بها والذي 
يه���دف اإىل التاأك���د م���ن م���دى اإلت���زام خ���رباء 
املحا�صب���ة املجازين بالقوانني والتعليمات املهنية 
واملعايري الدولية. كم���ا تتناول اجلل�صة اخلام�صة 
والخرية مفهوم احلوكمة يف بيئة كل من القطاع 

العام والقطاع اخلا�س. 
يختتم املوؤمتر اأعماله باإعالن التو�صيات، واإقامة 
حفل ع�صاء تكرميي، يكرم خالله كبار ال�صن من 

اأبناء املهنة.

التدقيق من دون التكامل
يعاني من عدم القدرة 

لدى أي جهة من اجلهات 
املتنوعة اليت تقوم باعمال 

التدقيق مبفردها للقيام 
بتحقيق األهداف املرجوة، ومن 
نتائجه عدم القدرة عن الكشف 

املبكر ملا حيدث من أزمات 
اقتصادية ومالية
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انتخاب املجل�ص اجلديد للنقابة 

اأ�صف���رت انتخاب���ات نقابة خرباء املحا�صبة املجازي���ن يف لبنان التي جرت 
لنتخاب جمل�س جديد عن فوز الأ�صتاذ ايلي عبود ملركز نقيب والأع�صاء: 
حكمت نوفل، جورج ال�صرتوين، حنا �صعيد، م�صباح جمذوب، عبد القادر 
ال�صغ���ري، �صمري ن�صار، غ�صان القا�صي، روىل خملوف ونبيل �صجاع. كما 
ف���از ملجل�س التاأديب الأ�صتاذ انطوان حرفو����س، د. اليا�س مرهج ع�صوين 

ا�صيلني والأ�صاتذة: �صامي امليقاتي وم�صطفى حمدون رديفني.

�صارك يف اجلمعية العمومية 861 خبريًا  من اأ�صل 1350 وبنتيجة القرتاع 
والفرز تبني فوز لئحة العمل النقابي  برئا�صة الأ�صتاذ ايلي عبود.

بع���د اعالن النتيجة اك���د النقيب "ان ل فرق بني نقاب���ي واآخر ال مبقدار 

عمل���ه وعطائ���ه. �صاكرًا اجلميع عل���ى الدميقراطية الت���ي حكمت العملية 
النتخابي���ة موؤك���دًا �صع���ي املجل����س اجلدي���د لتحقي���ق برناجم���ه بتع���اون 
�صائ���ر الأع�صاء اأينما ك���ان موقعهم من اأجل الرتق���اء بالنقابة اىل اأعلى 

امل�صتويات".

وكان النقيب اأمني �صالح قد تراأ�س قبل اجلل�صة الإنتخابية جمعية عمومية 
ع���دد خاللها الإجن���ازات التي حققها املجل�س خ���الل ال�صنتني ال�صابقتني 
واألق���ى كلمة متنى فيها للمجل����س اجلديد والنقيب عبود النجاح يف اكمال 
م�صرية التحديث التي عمال فيها معًا والتي بات م�صروعها منجزًا لعر�صه 

على الهيئة العامة. 
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م�ساركة النقابة يف املوؤمتر الدويل للمحا�سبني
World Congress of Accountants - روما 2014
روؤية 2020: التعلم من املا�سي وبناء امل�ستقبل

ا�صت�صاف���ت روم���ا املوؤمتر ال���دويل للمحا�صبني 
 .IFAC الذي نظمه الحتاد الدويل للمحا�صبني
يعد املوؤمتر الدويل للمحا�صبني احلدث الدويل 
الأول ملهن���ة املحا�صب���ة وال���ذي يج���ذب خمتلف 
القيادات املهنية، حيث اجتمع فيه 4000 مهني 
م���ن 100 دولة مبا يف ذل���ك الأفراد يف �صركات 
القطاع العام والأكادمييني وال�صركات واملعاهد 
املهني���ة، ف�صاًل عن املهني���ني  ووا�صعي املعايري 
وغريه���ا. ركزت اجله���ات التنظيمي���ة للموؤمتر 
على مو�ص���وع تطوير جودة املحا�صب���ة الدولية. 
كان املوؤمتر فر�صة فري���دة ملهنة املحا�صبة على 
ال�صتف���ادة م���ن التجارب ال�صابق���ة وو�صع روؤية 

لبناء امل�صتقبل. 
�ص���ارك يف ه���ذا احل���دث النقي���ب ايل���ي عبود 
ونائب النقيب عبد الق���ادر ال�صغري وامل�صت�صار 
غ�صان القا�صي حي���ث كانت اجتماعات جانبية 
م���ع هيئات مهنية دولي���ة مت من خاللها التفاق 
عل���ى خريطة طريق للتعاون م���ن اجل النهو�س 

باملهنة.
فقد عق���د الوف���د برئا�ص���ة النقيب اإيل���ي عبود 
اجتماعًا مع رئي�س هيئة املحا�صبني املجازين يف 
بريطانيا ACCA الأ�صتاذ اأنطوين هاربين�صون 
والوفد املرافق مت خالله تقييم النتائج الإيجابية 
لربوتوك���ول التعاون الذي مت توقيعه خالل �صهر 

متوز م���ن العام احلايل يف ب���ريوت بني النقابة 
والهيئ���ة لناحية ا�صتف���ادة الأع�صاء واملتدرجني 
وموظف���ي الهيئات الرقابية من برامج التدريب 
DIPIFR. حي���ث مت البح���ث اأي�ص���ًا يف تو�صي���ع 
نط���اق اتفاقية للتعاون يف جم���الت عدة اأهمها 
ا�صتعداد الهيئة لتقدمي امل�صاعدة املهنية لوزارة 
املالي���ة اللبناني���ة بخ�صو����س اإع���داد ح�صابات 
اخلزين���ة العام���ة بناًء عل���ى قواع���د املحا�صبة 
الدولي���ة للقط���اع الع���ام IPSAS واملطبق���ة يف 

البل���دان املتط���ورة ولناحي���ة تزوي���د لبنان من 
خ���الل معهد التدريب يف النقاب���ة ومعهد با�صل 
فليح���ان امل���ايل والقت�ص���ادي التاب���ع ل���وزارة 
املالي���ة بربامج تدريب مهني���ة متطورة واإ�صدار 

�صهادات متخ�ص�صة للم�صاركني.
وق���د مت الإتفاق على تق���دمي م�صودة لربوتوكول 
تع���اون جدي���د يت�صم���ن روؤي���ة و�صراك���ة مهنية 
م�صرتك���ة طويلة الأجل تت�صم���ن ملفات التعاون 

املذكورة اأعاله بالإ�صافة اإىل ملفات اأخرى.
وقامت الهيئة بدعوة النقيب اإىل زيارة مكاتبها 
خ���الل الف�صل الأول من الع���ام 2015 من اأجل 
املناق�ص���ة والتف���اق عل���ى كاف���ة بن���ود اتفاقية 
التع���اون وال�صراكة املهنية املزم���ع توقيعها بني 
الفريق���ني، عل���ى اأن تت���م زي���ارة رئي����س الهيئة 
اإىل لبن���ان خ���الل الف�ص���ل الث���اين م���ن العام 
2015 حيث يت���م ترتيب لقاءات م���ع امل�صوؤولني 
املخت�ص���ني يف لبنان من وزارة املالية وم�صرف 
لبنان يليه توقي���ع اتفاقية تعاون و�صراكة مهنية 
ب���ني الهيئة والنقابة ووزارة املالية خالل اأعمال 
املوؤمت���ر املتخ�ص����س ال���ذي �صتنظم���ه النقابة 
خالل �صهر حزيران 2015 بالتعاون مع الإحتاد 
متطلب���ات  ح���ول:   IFAC للمحا�صب���ة  ال���دويل 
معاي���ري املحا�صبة الدولية املعتم���دة يف القطاع 

.IPSAS العام

النقيب ونائب النقيب مع رئي�ض الحتاد الدويل للمحا�سبني ورئي�ض الهيئة الفل�سطينية

املجل�ص اجلديد يتقبل التهاين

تقبل نقيب خرباء املحا�صبة املجازين يف لبنان 
اإيلي عب���ود مع اأع�صاء جمل����س النقابة الذين 
فازوا يف النتخابات اتي جرت يف 2014/4/9 
الأ�صاتذة: عبد القادر ال�صغري، رول خملوف، 
حنا �صعي���د، حكمت نوفل، نبيل �صجاع، غ�صان 
القا�ص���ي، �صم���ري ن�صار، م�صب���اح جمذوب، 
وجورج ال�صرتوين، التهاين بفوز لئحتهم التي 

تناف�صت مع لئحتني.

ومن املهنئ���ني ممثل الرئي����س �صعد احلريري 
ب���ريوت  يف  امل�صتقب���ل  لتي���ار  الع���ام  املن�ص���ق 
املهند����س ب�صري عيتاين، ممث���ل قائد اجلي�س 
العم���اد ج���ان قهوج���ي العقيد ط���وين حداد، 
ممث���ل مدي���ر املخاب���رات يف اجلي����س العميد 
الركن ادمون فا�صل املقدم ديفيد م�صعالين، 
تي���ار  امله���ن احل���رة يف  م���ن من�صقي���ة  وف���د 
امل�صتقب���ل، برئا�صة املهند�ص���ة ب�صرى عيتاين، 

وف���د م���ن م�صال���ح امله���ن احل���رة يف القوات 
اللبنانية برئا�صة الدكتور غ�صان يارد، وفد من 
امله���ن احلرة يف حركة اأم���ل برئا�صة املهند�س 
عل���ي ا�صماعيل، وفد م���ن التيار الوطني احلر 
برئا�صة من�صق امله���ن احلرة ال�صيد ايلي حنا، 
اأمني �صر نقابة ال�صحافة عبد الكرمي اخلليل، 
وممثلون عن هيئات نقابية حزبية واقت�صادية 

وعدد كبري من خرباء املحا�صبة.
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االفطار ال�سنوي لنقابة خرباء املحا�سبة عبود: 
اخلطر على جمهورية من دون رئي�سها وحامي د�ستورها

اأقام���ت نقاب���ة خ���رباء املحا�صبة املجازي���ن يف لبن���ان حفل اإفط���ار يف فندق 
فيني�صي���ا �صارك فيه، اإىل اخل���رباء اأع�صاء النقابة، ح�ص���د من ال�صخ�صيات 

ال�صيا�صية والنقابية وممثلون عنهم.

تقدم احل�صور الأ�صتاذ علي اإ�صماعيل ممثال رئي�س جمل�س النواب نبيه بري، 
مدي���ر عام وزارة العدل القا�صي مي�صم النويري ممثلة رئي�س جمل�س الوزراء 
متام �صالم، الأ�صتاذ عدنان الفاكهاين ممثاًل الرئي�صني �صعد احلريري وفوؤاد 
ال�صني���ورة، الأ�صت���اذ اإيلي حنا ممث���اًل رئي�س تكتل التغي���ري وال�صالح النائب 
مي�ص���ال ع���ون، العميد وهب���ة قاطي�صا ممث���اًل رئي�س حزب الق���وات اللبنانية 
�صم���ري جعجع، نقيب ال�صحافة حمم���د بعلبكي، نقيب املحررين اليا�س عون، 
روؤ�ص���اء الهيئ���ات القت�صادية والرقابي���ة ورئي�س م�صلحة ال���واردات وروؤ�صاء 

امل�صالح والدوائر يف وزارة املالية.

األق���ى النقيب اإيل���ي عبود كلمة النقاب���ة رحب فيها باحلا�صري���ن ومتنى لهم 
�صيام���ًا مقب���وًل، وقال: "بعد اإنق�ص���اء فرتة ثالثة اأ�صهر م���ن ولية جمل�صكم 
ال���ذي اأوليتموه ثقتك���م فتت�صاءلون عن م�ص���ار المور يف نقابتك���م لأن الآمال 
والرهان���ات املعق���ودة على ه���ذا املجل����س بالتحديد كب���رية اإن لناحية تطوير 

م�صارنا املهني اأم لناحية الو�صول لأهدافنا النقابية وهي كثرية".

اأ�ص���اف: "انتهين���ا من و�صع برنام���ج تدريب مهني �صنوي يه���دف اإىل تعزير 
ق���درات اخل���رباء يف التدقي���ق واملعاي���ري الدولي���ة للتقارير املالي���ة وجمالت 
متخ�ص�ص���ة اأخ���رى. ويف هذا ال�صياق فاإنن���ا ب�صدد اإطالق �صه���ادات مهنية 
تقنية من خالل معهد التدريب التابع للنقابة وهي ديبلوم يف معايري التقارير 
 ISA  و�صهادة يف معاي���ري التدقيق الدولية IFRS Diploma املالي���ة الدولي���ة
Certificate بن���اء على بروتوكول التعاون املزم���ع توقيعه مع هيئة املحا�صبني 
القانوني���ني املجازي���ن يف بريطاني���ا)ACCA( ، و�صهادة يف عل���وم املحا�صبة 
الداري���ة بن���اء عل���ى بروتوكول التع���اون املزمع توقيع���ه مع هيئ���ة املحا�صبني 
الداريني )IMA(. و�صيبداأ التدريب ابتداء من الن�صف الثاين من �صهر اآب 

املقبل و�صي�صتفيد من هذه الربامج خرباء املحا�صبة املجازون )اأي الأع�صاء( 
واملتدرجون بالإ�صافة اإىل موظفي الدوائر الرقابية يف وزارة املالية وموظفي 
جلن���ة الرقابة على امل�صارف وجلنة مراقب���ة هيئات ال�صمان وهيئة التحقيق 

اخلا�صة".

وتاب���ع: "كم���ا تعلم���ون فنحن بانتظارك���م يف 31  متوز احل���ايل حل�صور حفل 
اإط���الق هذه ال�صهادات املهنية وال���ذي تنظمه النقابة برعاية وزير القت�صاد 
والتج���ارة اللبن���اين الدكتور اآلن حكيم وبالتعاون م���ع البنك الدويل وح�صور 
ممثل عنه حيث �صيتم توقيع بروتوكالت التعاون وال�صراكة مع هيئتني دوليتني 

مهنيتني رائدتني عنيت بهما ACCA و IMA يف فندق احلبتور �صن الفيل.
واك���د اأن "العمل ج���ار على �صمان اأهلي���ة اأع�صاء النقاب���ة املهنية وتنفيذهم 
لأعم���ال الرقاب���ة التي يقوم���ون بها على اأكم���ل وجه وفق القوان���ني والأنظمة 
واملعاي���ري التي تتحك���م بربامج التدقيق واملراجعة املعتم���دة عامليًا عن طريق 
اإجراء رقابة الأداء اأي ما يعرف مهنيًا "مبراجعة النظري" املحددة اإجراءاتها 
يف برنام���ج الرقاب���ة اخلا�س ال���ذي اأقرته النقاب���ة وذلك �صم���ن التزاماتها 
بع�صوي���ة الإحتاد ال���دويل للمحا�صب���ني IFAC ليكون مبثابة اأه���داف اللجنة 
امل�صرفة على مراجع���ة النظري والتي �صت�صكل يف وقت قريب ويعد لها برنامج 
عم���ل على راأ�صه اإخ�صاع ملفات عمل اأع�ص���اء النقابة اأفرادًا وموؤ�ص�صات دون 
ا�صتثن���اء للمراجعة والتاأكد م���ن �صالمة تقيدهم بالنظ���م املقررة ومتطلبات 

معايري التدقيق الدولية".

واأعل���ن انه يف هذا ال�صياق فاإن النقابة ب���داأت باخلطوات العملية لتنفيذ هذا 
املل���ف املهني والذي يتمثل بتحديث دليلي الرقاب���ة النوعية ومراجعة النظري 
اللذين مت ا�صدارهما خالل العام 2010، اإن�صاء اللجنة امل�صرفة على الرقابة 
النوعي���ة ومراجع���ة النظري من زم���الء متقاعدين يتمتع���ون باخلربة يف هذا 
املج���ال، و�صع نظام داخلي للجنة امل�صرف���ة يوؤمن ا�صتقالليتها ومو�صوعيتها، 
التن�صي���ق مع البنك الدويل من اأجل تاأمني م�ص���ادر متويل تكلفة المتثال يف 
تطبيق هذا الربنامج والتي نتوقع احل�صول عليها خالل العام احلايل، اإطالق 

برنام���ج مراجعة النظري يف موؤمترن���ا الدويل التا�صع ع�ص���ر والذي �صتنظمه 
النقاب���ة يف فن���دق فني�صيا بتاريخ 26 و 27 ت�صرين الث���اين من العام احلايل، 
البدء بتدريب متخ�ص�س ملدة �صنة اإبتداء من �صهر ت�صرين الول على برامج 
واج���راءات التدقيق الواجب اإتباعها يف مل���ف التدقيق واأوراق العمل العائدة 
له���ا واله���دف هو البدء باأعم���ال مراجعة النظري والرقاب���ة النوعية يف نهاية 

العام املقبل وال�صتعانة بزمالئنا يف احتاد املحا�صبني واملراجعني العرب".
واأكد انه بهذا ن�صمن �صالمة امل�صار والتو�صل اىل التحقق من عدالة البيانات املالية 
الت���ي تعدها املوؤ�ص�ص���ات على اختالفه���ا باعتبارها امل�صدر ال�صا�ص���ي للمعلومات 

الإح�صائية لقيام امل�صروعات الناجحة على ال�صعيدين العام واخلا�س.

وق���ال: "لقد بداأنا بتفعيل بروتوكول التعاون املعقود بني النقابة ووزارة املالية 
وذل���ك من خالل و�صع اأط���ر واأ�صاليب عملية منها اإن�ص���اء جلان متخ�ص�صة 
من الفريقني تعمل على تبادل املعلومات واخلربات والآراء املهنية بخ�صو�س 
الأنظمة والإجراءات التي ت�صعها الوزارة وتعنى بها النقابة واملنت�صبون اإليها 
واملكلف���ون ب�صكل عام، وعقد الندوات بهذا اخل�صو�س وهذا ما مت من خالل 
الن���دوات التي مت عقدها خالل ال�صهر املن�ص���رم يف مركز النقابة وطرابل�س 
و�صي���دا وزحل���ة بخ�صو����س اإ�صافة ح�صابات عل���ى القيمة امل�صاف���ة للقاءات 

املهنية والندوات.

ا�ص���اف: "لق���د بداأن���ا بتعزي���ز التع���اون ب���ني النقاب���ة وجلن���ة الرقاب���ة على 
امل�ص���ارف من اأجل تكام���ل اأدوار الرقابة امل�صرتك���ة وخ�صو�صًا على قطاعي 
ال�صريف���ة واملوؤ�ص�ص���ات املالي���ة. حيث مت عق���د ندوات م�صرتك���ة متخ�ص�صة 
يف النقاب���ة و�صي���دا وزحلة ا�صتفاد منها خرباء املحا�صب���ة املجازون يف لبنان 
ح���ول متطلبات التعاميم ال�ص���ادرة عن م�صرف لبنان وجلن���ة الرقابة على 
امل�ص���ارف بخ�صو����س قطاع���ي ال�صريفة وخماط���ر التدقيق العائ���دة لهذا 
القط���اع. ونحن ب�صدد تنظيم ور�صة عم���ل تنظمها النقابة مع هيئة التحقيق 
اخلا�ص���ة بال�صاف���ة اىل جمعية امل�ص���ارف حول اإج���راءات مكافحة تبيي�س 
الم���وال وذلك خالل الن�صف الأول من �صهر كانون الول من العام احلايل. 

وغ���دًا لن���ا لقاء اأي�صا مع رئي�س جلن���ة الرقابة على هيئ���ات ال�صمان الأ�صتاذ 
وليد جنادري من اأجل و�صع اآلية للتعاون بني النقابة واللجنة".

واأ�ص���ار اىل اأن النقابة قد با�صرت بتنفيذ م�ص���روع املكننة الإلكرتونية بهدف 
حتديث كافة اخلدمات وت�صهيل التوا�صل مع الع�صاء باإنتاجية وجودة عالية 
وذل���ك ع���ن طريق اإن�ص���اء موقع الكرتوين حدي���ث مربوطًا مبرك���ز معلومات 
النقابة وال�صتفادة من الولوج اىل عدة نوافذ الكرتونية خم�ص�صة لالأع�صاء 
�صم���ن هذا املوق���ع وذلك لالإ�صتف���ادة من البح���ث العلمي يف ع���دة جمالت 

و�صيتم بدء العمل به خالل فرتة اأق�صاها اأربعة اأ�صهر.
واأو�ص���ح اأن "جلن���ة ال�ص���وؤون القانوني���ة، التي ك���ان يل ال�ص���رف ان اأكون بني 
اع�صائه���ا قبل انتخابي نقيبًا، فاإين اأعم���ل معها حاليًا على ا�صتكمال م�صروع 
تعدي���ل قان���ون تنظيم املهن���ة والذي �صيتم اإجن���ازه اإن �ص���اء اهلل خالل فرتة 
اأق�صاه���ا ثالث���ة اأ�صه���ر من اج���ل اأن يكون لن���ا قانون���ًا مهنيًا ع�صري���ًا يلبي 

طموحاتنا ومطالبنا".

وقال: "ل يجوز مالحقة خبري املحا�صبة املجاز لفعٍل ن�صاأ عن ممار�صة املهنة 
اأو مبعر�صه���ا اإّل بقرار من جمل����س النقابة ياأذن باملالحقة، ما مل يكن الفعل 
نا�صئ���ًا عن تق�صري اأو اإهمال اأو خمالفة لقواع���د ممار�صة املهنة. ويعود على 
جمل�س النقابة حق تقدير التق�صري اأو الهمال اأو املخالفة بناًء على راأي جلنة 

مهنية يتم تكليفها من قبله. اإنها احل�صانة املهنية والتي طاملا انتظرناها".
وخت���م متوجها اىل ن���واب المة وبالتحديد اإىل ممثل���ي روؤ�صاء الكتل النيابية 
املوجودي���ن الي���وم يف هذا الإفط���ار اإىل حتم���ل م�صوؤوليته���م التاريخية اأمام 
اهلل والوط���ن وال�صع���ب ملمار�صة حقه���م يف انتخاب رئي�س للب���الد وقال: "اإذا 
كان التمديد اأو التجديد ي�ص���وه وجه الدميوقراطية ومبادئها وهنا نتكلم عن 
املب���ادئ ال�صا�صية وهي ا�صتحقاق النتخابات من اأج���ل تداول ال�صلطة، فان 
العتكاف هو فقء لعيونها. فنقابة اأو جمل�س نقابة من دون نقيب ي�صرف على 
م�صاحلها و�صوؤونها كال�صفينة التائهة من دون ربان واخلطر كل اخلطر على 

جمهورية من دون رئي�صها وحامي د�صتورها".
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نقابة خرباء املحا�سبة اأطلقت برعاية 
وزير االقت�ساد والتجارة �سهادات مهنية

اأطلق���ت نقابة خرباء املحا�صب���ة املجازين يف لبنان بالتعاون م���ع البنك الدويل، 
وم���ن خ���الل معهد التدري���ب التابع لها، برعاي���ة وزير الإقت�ص���اد والتجارة اآلن 
حكيم ممث���اًل مب�صت�صاره لل�ص���وؤون الإقت�صادية جا�صم عجاق���ة، �صهادات مهنية 
�صادرة عن هيئات مهنية دولية هي هيئة املحا�صبني املجازين يف بريطانيا وهيئة 
املحا�صب���ني الإداريني. حي���ث مت توقيع بروتوكولت التعاون ب���ني النقابة وكل من 
الهيئت���ني وذل���ك يف احلفل الذي نظمت���ه النقابة بالتعاون م���ع البنك الدويل يف 

فندق احلبتور – �صن الفيل.

ح�ص���ر الإحتفال �صخ�صيات �صيا�صية واقت�صادية وهيئات رقابية ومالية تقدمهم 
ممثل البنك الدويل م�صوؤول الوحدة املالية يف البنك ه�صام وايل، املدير الإقليمي 
يف هيئ���ة اخلرباء املجازين يف بريطاني���ا ACCA  �صتيوارت دنلوب، نائب رئي�س 
معه���د الإدارة املحا�صبية ومدير العملي���ات الدولية فيه جيم بي�صوف�صكي، النائب 

ج���ان اأوغا�صبيان، الوزي���ر ال�صابق نقول ال�صحناوي ممث���ال العماد مي�صال عون 
اإىل جانب رئي�س النقابة اإيلي عبود وجمل�س اإدارتها.

واألق���ى النقيب عبود كلم���ة قال فيه���ا: "بالرغم من الظ���روف ال�صعبة والزمن 
ال���رديء الت���ي مت���ر ب���ه املنطقة كان���ت دعوتنا لث���ورة مهني���ة م�صحون���ة بعوامل 
التج���دد والتطور يف جمال التدريب املهن���ي تنطلق من خالل تنظيم هذا احلفل 
"Advance & Evolve"، وحي���ث اأن البجدي���ة ه���ي حمط���ة م�صيئ���ة يف تاريخ 
الب�صري���ة ويف ظ���ل ع�صر العومل���ة وتاأثرياتها من الناحيت���ني القت�صادية واملالية 
وم���ا تتطلبه من ح���روف اأبجدية بلغة عاملي���ة موحدة يف اإع���داد البيانات املالية 
واإج���راءات التدقي���ق الواج���ب اإتباعه���ا من قبل مفو�ص���ي املراقب���ة عنيت بهذه 
الأبجدي���ة العاملية املوح���دة "املعايري الدولية للتقارير املالي���ة" ومعايري التدقيق 

الدولية".
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اأ�ص���اف عبود: "مبا اأننا يف لبنان من رواد املنطق���ة بتطبيق هذه املعايري، تعلن 
نقابة خرباء املحا�صبة املجازين يف لبنان اليوم ومن خالل معهد التدريب التابع 
له���ا اإطالق برامج تدري���ب مهنية متخ�ص�صة بالتعاون م���ع هيئات مهنية دولية 
رائ���دة من اأجل مواكبة ع�صر العلم واملعرفة والتط���ور، وبالتايل ال�صتفادة من 
�صه���ادات مهنية متخ�ص�صة �صادرة عن ه���ذه الهيئات واأهمها دبلوم يف معايري 
التقاري���ر املالي���ة الدولي���ة )DIPIFR( و�صه���ادة يف معاي���ري التدقي���ق الدولية 
)Cert IA( و�صه���ادة يف عل���وم املحا�صبة الدارية وذل���ك من خالل بروتوكويل 
التع���اون اللذي���ن �صيتم توقيعهم���ا اليوم خالل ه���ذا احلفل ب���ني النقابة وهيئة 
املحا�صب���ني القانوني���ني املجازي���ن يف بريطاني���ا )ACCA(  وهيئ���ة املحا�صبني 

. )IMA(الداريني

واعل���ن ان���ه "�صي�صتفيد م���ن هذه الربامج خ���رباء املحا�صبة املجازي���ن يف لبنان 
واملتدرج���ون بالإ�صافة اإىل موظف���ي الدوائر الرقابي���ة يف وزارة املالية وموظفي 
جلن���ة الرقابة على امل�ص���ارف وجلنة مراقب���ة هيئات ال�صمان وهيئ���ة التحقيق 

اخلا�صة".

وتاب���ع: "قب���ل اأن اأختم، اأغتنم هذه املنا�صبة وبوج���ود ال�صتاذ ه�صام وايل ممثل 
البن���ك الدويل لنوؤكد الت���زام جمل�س النقاب���ة بتطبيق برنام���ج الرقابة النوعية 
ومراجع���ة النظ���ري للتاأكد م���ن �صمان اأهلي���ة اأع�صاء النقابة املهني���ة وتنفيذهم 
لأعم���ال التدقيق الت���ي يقومون بها على اأكمل وجه وفق���ًا لالأنظمة واملعايري التي 

تتحكم بربامج التدقيق واملراجعة املعتمدة عامليا".

واأك���د ان "تطبي���ق هذا الربنام���ج لي�س فقط مبوج���ب التزاماتن���ا بع�صوية 
الحت���اد الدويل للمحا�صبني IFAC بل اإميان���ا منا باأهميته يف تطوير املهنة 
والتو�صل اإىل التحقق من ح�صن تنفيذ اأعمال التدقيق وبالتايل اإظهار عدالة 
البيان���ات املالي���ة ملا فيها م���ن م�صلحة لالإقت�ص���اد اللبناين. اإن���ه م�صلحة 

وطنية".

وتاب���ع: "يف هذا ال�صياق فاإن النقابة ب���داأت باخلطوات العملية لتنفيذ هذا امللف 
املهن���ي والذي يتمثل بتحديث دليلي الرقابة النوعية ومراجعة النظري اللذين مت 
ا�صدارهم���ا خالل الع���ام 2010، واإن�ص���اء اللجنة امل�صرفة عل���ى الرقابة النوعية 
ومراجعة النظري من زمالء يتمتعون باخلربة يف هذا املجال، وو�صع نظام داخلي 
للجن���ة امل�صرف���ة يوؤمن ا�صتقالليته���ا ومو�صوعيتها، والتن�صيق م���ع البنك الدويل 
م���ن اأجل تاأمني م�ص���ادر متويل تكلف���ة المتثال يف تطبيق ه���ذا الربنامج والتي 
نتوق���ع احل�صول عليها خالل العام احلايل. واإطالق برنامج مراجعة النظري يف 
موؤمترن���ا الدويل التا�ص���ع ع�صر والذي �صتنظمه النقابة يف فن���دق فني�صيا بتاريخ 
26 و27 ت�صري���ن الثاين من الع���ام احلايل، والبدء ب���دورات تدريب متخ�ص�صة 
ملدة �صنة اإبتداء من �صهر ت�صرين الأول من العام احلايل على اإجراءات التدقيق 
الواج���ب اإتباعه���ا يف مل���ف التدقيق واأوراق العم���ل العائدة لها، والب���دء باأعمال 
مراجعة النظري والرقابة النوعية يف نهاية العام القادم وال�صتعانة بزمالئنا يف 

احتاد املحا�صبني واملراجعني العرب".

وخت���م عبود متقدمًا بال�صكر حلكيم وال���وايل وبي�صوف�صكي ودنلوب ورعاة احلفل 

واملدعوي���ن، وق���ال: "لنا غدًا يف النقابة الكثري من العم���ل امل�صني للبدء بربامج 
التدري���ب هذه ابت���داًء من منت�صف ال�صه���ر القادم واإىل اللق���اء يف حدث نقابي 

مهني اآخر.

والق���ى ممثل وزير الإقت�صاد والتجارة جا�صم عجاقة كلمة راعي الإحتفال الذي 
اأ�ص���ار اإىل "اأهمية املحا�صبة املهني���ة لغة لالعمال كونها تع�ص���ر العمليات املالية 
لل�صرك���ات، وت�صكل قوة توجيهية لإدارة ق���رارات ال�صركة ب�صكل �صليم"، كما واأن 

املحا�صبة "ت�صاعد ال�صركة على ر�صم خطة م�صتقبلية متقدمة لها".

واعت���رب اأن "ال�صهادات والدبلومات الدولية بداأت تاأخذ موقعًا فعليًا على الر�س 
يف لبن���ان فهي تتنامى تدريجًا وت�صكل عن�صرًا حيويًا بحيث اأن العمال يف لبنان 
ت�صب���ح متطابقة م���ع معايري ومقايي�س دولية يف جم���ال ال�صحافة مثاًل اأو يف ما 
خ����س ا�صتخدام املعايري الدولية للتدقيق احل�صاب���ي التي تطور �صري الأعمال يف 

ال�صركة".

و�ص���دد على "اأهمي���ة تنفيذ روؤية جديدة حلماية الزبائ���ن يف التطبيقات املتعلقة 
باحل�صابات بحيث يطور ذلك خدمة الزبون".

وخل����س اإىل اأن "مث���ل هذه ال�صه���ادات والدبلومات �صتع���زز م�صداقية الأعمال 
يف لبن���ان واملوظف���ني على امل�صتوى الدويل خ�صو�ص���ًا يف ع�صر العوملة هذا، مما 
ي�صجع ذلك على تطوير وتعزيز ال�صتثمارات يف البلد واحلركة التجارية فيه". 

ومتن���ى يف اخلت���ام "�صراك���ة ناجح���ة وا�صحة املع���امل، على اأن تتبل���ور اتفاقيات 

ال�صراك���ة ه���ذه لت�صب���ح �صيا�ص���ة يحتذى به���ا يف امل�صتقب���ل ويت���م التعامل على 
ا�صا�صها".

وحت���دث جيم بي�صوف�صك���ي ف�صدد على "املعايري الدولي���ة يف الرقابة والتدقيق"، 
ونوه مبا تقوم به نقابة خرباء املحا�صبة على هذا ال�صعيد مرحبًا مبعهد التدريب 
اجلدي���د ال���ذي نطلقه اليوم و"الذي �صيكون له اآثار وفوائد جمة على املتدربني 

يف ممار�صتهم مهامهم الرقابية م�صتقباًل".

وكان���ت كلمة ل�صتي���وارت دنلوب اأ�صاد فيه���ا "بالتعاون بني هيئة خ���رباء املحا�صبة 
املجازين يف بريطانيا ACCA وبني نقابة خرباء املحا�صبة املجازين يف لبنان التي 
تق���وم باأق�صى ما ميكن لتعزيز الرقابة والت�صدد يف التدقيق املحا�صبي الذي يجب 
اأن يكون يف املوؤ�ص�صات وال�صركات، ملكافحة جميع اأنواع الغ�س والتهرب ال�صريبي".

واألق���ى م�صوؤول الوحدة املالي���ة يف البنك الدويل ه�صام وايل كلمة البنك فتحدث 
ع���ن الإجراءات الرقابية وعن "اأعمال التدقي���ق املحا�صبي وعن املعايري الدولية 
الواج���ب ارتقاوؤها"، مثني���ًا على "جهود نقابة خ���رباء املحا�صبة يف لبنان، وهذا 
ما ع���زز فر�س التعاون بيننا اإذ اأن النقابة تتطلع اإىل بلوغ اأعلى مراتب خربائها 

لنواحي التدقيق يف �صبيل جناح الأعمال الرقابية".
وبع���د ذلك مت توقي���ع اتفاقيتي �صراكة ب���ني نقابة خرباء املحا�صب���ة املجازين يف 
لبن���ان وهيئة اخلرباء املجازين يف بريطاني���ا ACCA ومعهد الإدارة املحا�صبية 

IMA وجرى تبادل الإتفاقيات.
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املجل�ص اجلديد لنقابة خرباء املحا�سبة كرم اإعالميني اقت�ساديني 

اأقام���ت نقاب���ة خ���رباء املحا�صب���ة املجازي���ن، ملنا�صب���ة انتخ���اب جمل�صها 
اجلدي���د، ع�صاء تع���ارف بني املجل�س املنتخ���ب وال�صحافيني والإعالميني 
الإقت�صادي���ني يف فندق لو رويال - �صبيه، �صارك فيه اإىل جمل�س النقابة، 
عدد م���ن روؤ�صاء التحري���ر وروؤ�صاء ال�صفح���ات الإقت�صادية يف ال�صحف 

واملجالت وحمطات التلفزيون والإذاعة.

واألقى النقيب اإيلي عبود كلمة قال فيها "اإن لقاءنا التعاريف هذا �صيوؤ�ص�س 
لإجن���اح م�صارنا و�صمان حتقيق اأهدافنا الت���ي اأعددناها يف برنامج عمل 
جمل����س النقابة للمرحلة املقبلة، وهي عبارة ع���ن عناوين عامة حتمل يف 
طياته���ا ور�صة عمل تتنا�صب وعبء امل�صوؤولي���ة التي منحتنا اإياها جمعيتنا 

العمومية، والتي لنا �صرف حملها".

اأ�صاف: "وتتمثل هذه العناوين بالآتي:
العمل على �صمان اأهلية اأع�ص���اء النقابة املهنية وتنفيذهم لأعمال  	•

الرقابة التي يقومون بها على اأكمل وجه وفق القوانني والأنظمة.
تعزي���ز التع���اون م���ع الهيئ���ات الرقابي���ة واأهمه���ا جلن���ة الرقاب���ة على  	•
امل�صارف وجلنة مراقبة هيئات ال�صمان من اأجل تكامل اأدوار الرقابة.

اأع�صاء  بني  الدمج  لت�صجيع عمليات  الالزمة  الإجراءات  تكثيف  	•
النقابة لتوحيد اجلهود ومواجهة الأخطار املحدقة بنا.

املال. ووزارة  النقابة  بني  املعقود  التعاون  بروتوكول  تفعيل  	•
والأنظمة  التدقيق  برامج  على  والتدريب  التاأهيل  دورات  تكثيف  	•
املحا�صبي���ة ومعايري املحا�صب���ة والتدقيق وملف���ات العمل ل�صمان 

الأهداف املرجوة منها.
عق���د املوؤمت���رات املحلي���ة وامل�صاركة يف العربي���ة والدولية منها  	•

مبواكبة التطور املهني الدائم.
التعاون مع وزارة العدل وجمل�س الق�صاء الأعلى لإيجاد الو�صائل  	•
التنظيمية والتاأهيلية والرقابية تو�صال اىل ت�صحيح م�صار تنفيذ 

املهام التي توكل اىل خرباء املحا�صبة لدى املحاكم".
�صادت���ي ان كل ذل���ك م���ن �صاأنه رفع م�صت���وى مزاولة املهنة يف  	•
لبن���ان ومواكبتها ملثيالته���ا الدولية وانه ي�صاع���د النقابة على ان 

تلعب دورها الهام يف القت�صاد الوطني.
ان جمل����س النقابة �صي�صهر على رعاي���ة �صوؤونها واأبنائها مهنيًا  	•

واداريًا واجتماعيًا يف �صبيل حتقيق اأهداف قانونها واأنظمتها.

واختت���م عب���ود: "اأك���رر با�صمي وا�ص���م زمالئ���ي اأع�صاء جمل����س النقابة 
�صكرن���ا لكم عل���ى ح�صورك���م ودعمك���م واإ�صهامك���م يف حتقي���ق الأف�صل 

ملجتمعن���ا، ولن يك���ون اللقاء الأخري بيننا موؤكدي���ن اأن وحدتنا هي هويتنا 
فباأقالمك���م وفكرك���م تن���ريون وت�صوب���ون امل�ص���ار امل���ايل والقت�ص���ادي 
وباأقالمن���ا وفكرنا ن�صيء ونظهر عدالة البيان���ات املالية للقطاع اخلا�س 
وهو ع�صب القت�صاد الوطن���ي، وباأقالمنا وفكرنا ن�صطر �صفحات املالية 
العام���ة فن�ص���وب �صيا�صتها ونر�صد انفاقها. اأيه���ا ال�صادة ان هدفنا واحد 

وم�صوؤوليتنا واحدة فلنعمل معاً من اأجل ممار�صة مهنية ووطنية".

رد رئي����س حتري���ر اإذاعة لبن���ان احلر اأنط���وان مراد با�ص���م ال�صحافيني 
املدعوي���ن، بكلم���ة هن���اأ فيه���ا النقيب عب���ود وجمل����س النقاب���ة اجلديد، 
و�صكره���م عل���ى دعوتهم، منوه���ًا "بالنه�صة الت���ي ب���داأت ت�صهدها نقابة 
خرباء املحا�صبة املجازين واملعاي���ري الحرتافية التي تعتمدها، بعيدًا عن 

احل�صابات ال�صيا�صية والفئوية".

اأنطوان مرادالنقيب عبود يرحب بالعالميني
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نقابة خرباء املحا�سبة املجازين يف لبنان �ساركت يف موؤمتر يف جنيف 
مبحا�سرة للنقيب عبود عن �سمان جودة التقارير املالية

النقيب واأع�ساء املجل�ص يلتقون املتدرجني

�سل�سلة ور�ص عمل حول ال�سريبة على القيمة امل�سافة 
بالتعاون مع وزارة املالية

عقد فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل 
املعني باملعايري الدولي���ة للمحا�صبة والإبالغ 
يف منظمة الأمم املتحدة -الأونكتاد- موؤمتره 
ال���دويل ال�صنوي - الدورة احلادية والثالثني 
يف مق���ر الأمم املتح���دة يف جنيف، متحورت 
موا�صيع���ه املتخ�ص�صة حول املعايري الدولية 

للمحا�صبة والتدقيق والتقارير املالية.

واأعلن���ت نقاب���ة خ���رباء املحا�صب���ة املجازين 
يف لبن���ان يف بيانا، اأنه���ا "�صاركت يف املوؤمتر 
للموؤمتر،  الناظم���ة  الهيئ���ة  لدع���وة  "تلبي���ة 
واألق���ى رئي����س النقاب���ة النقي���ب اإيل���ي عبود 
حما�ص���رة مهني���ة متخ�ص�صة ح���ول �صمان 
ج���ودة التقاري���ر املالي���ة ح���ازت عل���ى تهنئة 
رئي�س املوؤمت���ر والهيئة الناظمة واحلا�صرين 
من الإحتادات الدولية والنقابات املحا�صبية 
وروؤ�ص���اء جمال����س اإع���داد املعاي���ري الدولية 
للمحا�صب���ة والتدقي���ق، بالإ�صافة اىل ممثلي 
خمتلف���ة  حكوم���ات  يف  الرقابي���ة  الهيئ���ات 
وامل�صاركني مما �صكل رفعا لإ�صم لبنان عاليا 
يف املحافل الدولية ومزي���د من الأمل والثقة 
وحمطة اإنطالق للنقابة نحو م�صتقبل واعد، 
وذل���ك �صم���ن م�صوؤولياته���ا يف العم���ل عل���ى 

تنمية قدرات خ���رباء املحا�صبة املجازين يف 
لبن���ان ون�صر املعرفة املهنية باملعايري الدولية 
للمحا�صب���ة والتدقي���ق وتطبيقاته���ا به���دف 
تطوير مهنة التدقيق وحت�صني نوعية و�صمان 
ج���ودة التقاري���ر املالي���ة التي يعده���ا خرباء 

املحا�صبة يف لبنان".
ومتح���ورت موا�صي���ع املوؤمت���ر املتخ�ص�ص���ة 
ح���ول املعاي���ري الدولية للمحا�صب���ة والتدقيق 
والتقاري���ر املالي���ة والذي يحا�ص���ر فيه نخبة 

من اخلرباء الدولي���ني واحلكوميني املعنيني 
والعامل���ني يف جم���ال املحا�صب���ة والتدقي���ق 
واإع���داد املعاي���ري الدولية، ويح�ص���ره ممثلو 
الإحت���ادات الدولي���ة للمحا�صب���ة والتدقي���ق 
وروؤ�ص���اء  احلكومي���ة  الرقابي���ة  واجله���ات 
جمال����س اإع���داد املعايري الدولي���ة بالإ�صافة 
اىل اخل���رباء املالي���ني وامل�صوؤول���ني يف البنك 
ال���دويل والأمم املتح���دة والحت���اد ال���دويل 

للمحا�صبني.  

التق���ى النقي���ب اأيل���ي عب���ود  وامل�صت�صاري���ن 
ال�صت���اذ غ�صان القا�صي وج���ورج ال�صرتوين 
املتدرج���ني يف يف النقاب���ة. مت خ���الل اللقاء 
�ص���رح برنامج الأمتحانات وبرنامج التدريب 

الذي تعمل على توفريه النقابة لهم. 
متن���ى النقي���ب واع�ص���اء املجل����س التوفي���ق 
للمتدرج���ني يف المتحان���ات القادم���ة الت���ي 
�صوف جتري يف 16، 17، 18، 19 و20 كانون 

الول/ دي�صمرب القادم.

يف اطار بروتوكول التعاون مع وزارة املالية نظمت نقابة خرباء املحا�صبة 
املجازي���ن يف لبنان بالتع���اون مع وزارة املالية، �صل�صل���ة من ور�س العمل 
ح���ول القرار رقم 1/140  ا�صافة ح�صابات تتعلق بال�صريبة على القيمة 
امل�صاف���ة اىل امللحق رق���م 2 )الت�صميم املحا�صبي الع���ام للموؤ�ص�صات- 
لئح���ة احل�صابات( لقرار وزير املالية رقم 1/111 تاريخ 1982/2/22 

وتعديالته )اأ�صول تطبيق الت�صميم املحا�صبي العام(.

اأقيمت هذه الور�س خالل �صهر حزيران يف مبنى النقابة يف بريوت. كما 
اقيمت يف مدن �صيدا وطرابل�س وزحلة.

ق���دم ه���ذه الور�س مراقبيني م���ن مديرية ال�صريبة القيم���ة امل�صافة يف 
وزارة املالي���ة بالتن�صيق مع الدكتور روجي���ه لطفي رئي�س دائرة خدمات 
اخلا�صعني يف مديرية ال�صريب���ة على القيمة امل�صافة والأ�صتاذة دارين 

كفوري، مراقب رئي�صي ملحق مب
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اإجراءات التدقيق اخلا�سة بقطاع ال�سريفة

نظمت نقابة خرباء املحا�صبة املجازين يف لبنان بالتعاون مع جلنة الرقابة 
عل���ى امل�صارف يف م�صرف لبنان، �صل�صلة من ور�س العمل حول متطلبات 
التعاميم ال�صادرة عن م�صرف لبنان واجراءات التدقيق اخلا�صة بقطاع 

ال�صريفة.

اأقيمت هذه الور�س خالل �صهري اأيار وحزيران يف مبنى النقابة يف بريوت 
كما اقيمت يف غرفة التجارة وال�صناعة ملدن �صيدا وطرابل�س وزحلة.

ق���دم ه���ذه الور�س نخبة من جلن���ة الرقابة ت�صم الأ�صات���ذة: كمال الأمني 
وجورج ري�صا ون�صري الرماح وكرمي را�صد.

تنظم نقابة خرباء املحا�صبة املجازين يف لبنان دورات تدريبية �صمن 
برنام���ج حلق���ات متخ�ص�صة تقام يف مبن���ى النقابة م���ن اأجل تعميم 

الفائدة على اخلرباء واملتدرجني.
 ي�صتفي���د م���ن من ه���ذه الدورات موظف���ي القطاعني الع���ام واخلا�س 
وجمي���ع املهتم���ني يف ه���ذا ال�صاأن، كما متت���د هذه ال���دورات من اأيلول 
2014 ولغاي���ة �صب���اط 2015. للتفا�صي���ل التوا�ص���ل معن���ا على الربيد 

training-institute@lacpa.org.lb اللكرتوين
فقد قدم الدكتور بول مرق�س حما�صرة بهدف اي�صاح قانون اللتزام 
FATCA يف 10 ايل���ول 2014. كم���ا تناول���ت  ال�صريب���ي المريك���ي 
ال�صتاذة باتي كرم يف ور�صة عمل يف 24 ايلول حول مهارات الت�صال  

ملدققي احل�صابات.
اأما م���ن ناحية التدقيق واملحا�صبة فق���د مت تنظيم حما�صرات قدمها 
حما�صرين م���ن �صركة ديلويت. فقد قدم الأ�صت���اذ بدر احل�صن اأنواع 
اخلدم���ات التي يقدمها املدقق يف 1 ت�صرين الأول وقدم الأ�صتاذ يامن 
مداح دليل اعداد كتب التعاقد والعرو�س يف 22 ت�صرن الأول كما تناول 

الأ�صتاذ جوزيف خليفة معيار املحا�صبة الدويل رقم 1 عر�س البيانات 
املالي���ة يف 5 ت�صرين الثاين 2014. كذلك تنظم النقابة دورات مبعدل 
60 �صاع���ة تدريب، يومي الثالثاء واخلمي����س من كل ا�صبوع على مدى 
ثالث���ة اأ�صهر )اأيل���ول، ت�صرين الأول، ت�صرين الث���اين(، للم�صاركني يف 

 .DipIFR امتحانات دبلوم معايري التقارير املالية الدولية
يتناول الربنامج املتبقي من هذه ال�صل�صلة: 

املعلومات  تكنولوجيا  تدقيق   :2014 الثاين  ت�صرين   19 	•
10 كان���ون الول 2014: املعي���ار ال���دويل للتدقيق رقم 230  	•

توثيق التدقيق 19 
21 كان���ون الثاين 2015: املعي���ار الدويل للتدقيق رقم 260   	•

التوا�صل باولئك املكلفني باحلوكمة 19 
4 �صب���اط 2015: العمليات مع اجله���ات املقربة )الأطراف  	•

ذات العالقة( 
25 �صب���اط 2015: مفاهيم عامة يف العمال ومواد قانونية  	•

ذات عالقة 
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زيارة الرئي�ص نبيه بري

زيارة وزير العدل اأ�سرف ريفي

زيارة الرئي�ص متام �سالم

زيارة مدير عام وزارة املالية زيارة الرئي�ص فوؤاد ال�سنيورة

بع���د انتخابه، ق���ام جمل�س نقابة خ���رباء املحا�صبة املجازي���ن يف لبنان 
بزيارة برتوكولية لدولة رئي�س جمل�س النواب الأ�صتاذ نبيه بري برئا�صة 
النقيب الأ�صتاذ ايلي عب���ود حيث عر�س املجل�س على دولته دور النقابة 

يف املجال���ني املايل والقت�ص���ادي. خالل اللقاء، اأطل���ع املجل�س الرئي�س 
ب���ري على برنامج عمل���ه املقبل واأخذ توجيهات���ه لتحقيق الهداف التي 

ت�صب يف خدمة املهنة ولبنان. 

ق���ام جمل����س نقابة خ���رباء املحا�صب���ة املجازي���ن يف لبنان 
برئا�ص���ة النقي���ب ايلي عب���ود بزي���ارة معايل وزي���ر العدل 
الل���واء اأ�ص���رف ريف���ي.  متنى الوف���د خالل الزي���ارة على 
الوزي���ر ريف���ي امل�صاعدة عل���ى حتقيق بع����س املطالب التي 
ت�صاعد على حتقيق التكامل بني وزارة العدل والنقابة مثل 
ت�صهي���ل دخول اع�ص���اء النقابة اىل ق�ص���ور العدل ببطاقة 
انت�صابهم للنقابة وتعي���ني اخلرباء لدى املحاكم ومفو�صي 
مراقبة ا�صافيني وفقًا لقانون التجارة من خرباء املحا�صبة 
املجازي���ن امل�صجل���ني ل���دى النقاب���ة يف ج���دول اخل���رباء 
املمار�صني وبالتناوب بحيث ت�صمل التعيينات كافة اخلرباء 
ب���دون ا�صتثناء. كما متنى الوفد على وزير العدل امل�صاعدة 

يف اقرار احل�صانة املهنية خلبري  املحا�صبة املجاز.

يف اط���ار زيارات���ه الربوتوكولية، ق���ام جمل�س النقاب���ة املنتخب برئا�صة 
النقي���ب الأ�صتاذ ايل���ي عبود بزيارة لدولة رئي�س ال���وزراء ال�صتاذ متام 
�ص���الم. مت خالل اللقاء اطالع الرئي�س �صالم على برنامج عمل املجل�س 

اجلدي���د وطل���ب توجيهاته لتحقي���ق الف�صل يف خدمة املهن���ة والوطن. 
كما مت خالل اللق���اء طلب رعاية دولته للموؤمتر التا�صع ع�صر للنقابة يف 

ت�صرين الثاين.

ويف اطار التعاون مع وزارة املالية قام النقيب ايلي عبود بزيارة اإىل 
مدير ع���ام وزارة املالي���ة الأ�صتاذ األن بيفاين ملتابع���ة �صري العالقة 
ب���ني الوزارة والنقابة، حيث مت التف���اق على تفعيل العالقة يف اإطار 
بروتوك���ول التعاون املعقود بني ال���وزارة والنقابة ملا فيه من م�صلحة 

وطنية.

قام وفد من نقابة خرباء املحا�صبة املجازين يف لبنان ي�صم النقيب 
اإيلي عبود ونائب النقيب عب���د القادر ال�صغري بزيارة الرئي�س فوؤاد 
ال�صني���ورة، يف ح�ص���ور م�صت�صار الرئي����س ال�صني���ورة الأ�صتاذ فادي 
متي���م. وكان الجتم���اع منا�صبة لعر�س م�صاري���ع النقابة يف املرحلة 

املقبلة و�صوؤون القطاع.

زيارة وزير االت�ساالت بطر�ص حرب

قام جمل�س نقابة خرباء املحا�صبة املجازين يف لبنان برئا�صة النقيب 
ايل���ي عبود بزي���ارة ملعايل وزي���ر الت�صالت ال�صي���خ بطر�س حرب مت 

خ���الل الزيارة مناق�ص���ة الأو�صاع العام���ة ول �صيم���ا يف املجال املايل 
وال�صريبي.
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ملف القوانني

وزارة املالية
قرار رقم 283/1

تاريخ 31 اآذار 2014
يتعلق بتحديد اأ�س�ص ت�سوية الغرامات

املفرو�سة مبوجب قوانني ال�سرائب

املادة الوىل: خالفًا لأي ن�س اآخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق اأحكام القانون 662 تاريخ 2005/2/4 الذي يجيز 
لوزي���ر املالية اإج���راء ت�صوية على الغرامات التي تت���وىل مديرية املالية العامة يف وزارة املالي���ة فر�صها وجبايتها عماًل 

بقوانني ال�صرائب و الر�صوم املبا�صرة و غري املبا�صرة.
الق�صم الأول: غرامات التحقق

املادة الثانية:
تخف�س غرامات التحقق املفرو�صة مبوجب قوانني �صريبة الدخل و الأمالك املبنية ور�صم النتقال و ال�صرائب   .1
و الر�ص���وم غ���ري املبا�صرة املبية اأعاله و ال�صريبة عل���ى القيمة امل�صافة وفقًا لأحكام امل���ادة اخلام�صة من هذا 

القرار.
ت�صمل غرامات التحقق املعنية بهذا القرار :  .2

الغرامات الن�صبية مبا فيها احلد الأدنى.  -
الغرامات املحددة ب�صورة مقطوعة.  -

يج���ري التخفي����س على غرام���ة التحقق الن�صبية اأو املقطوع���ة الواحدة املفرو�صة اأو الت���ي �صتفر�س يف الفرتة   .3
ال�صريبية الواحدة على اأن لتقل قيمة غرامات التحقق اأو التح�صيل بعد التخفي�س عن 50 األف لرية لبنانية.

ت�صتثتى من الت�صوية الغرامات التالية:  .4
الغرامة التي تخ�صع ت�صويتها لن�صو�س قانونية خا�صة.  -

الغرامة التي مل جتز الن�صو�س القانونية ت�صويتها.  -
الغرامة التي تقل قيمتها عن خم�صني األف لرية.  -

الغرام���ة الت���ي مل توؤد بعد تخفي�صها بناًء لطلب املكلف لها مع ال�صريبة اأو الر�صم خالل املهلة املحدد للدفع اأو   -
طلب التق�صيط.

تعل���ق اإج���ازة ت�صوية اأي غرامة يتج���اوز معها التخفي�س مبل���غ املليار لرية لبنانية عن كل ف���رتة �صريبية، على   .5
موافقة جمل�س الوزراء.

املادة الثالثة: تتناول الت�صوية الغرامات املن�صو�س عليها يف املادة الأوىل من هذا القرار املفرو�صة اأو التي �صتفر�س مبوجب 
ج����داول تكلي����ف اأو اأوامر قب�س اأو تكاليف م�صتعجل����ة اأو اإعالمات �صريبية، و تلك التي توجب����ت مبوجب م�صتندات التكليف 

الذاتي، �صرط اأن ي�صدد املكلف الغرامة املخف�صة مع ال�صريبة املتوجبة اأو الر�صم املتوجب وفقًا لأحكام هذا القرار.
امل���ادة الرابعة: ت�صمل هذه الت�صوية املخالفات احلا�صلة لغاي���ة 2014/3/15 �صمنًا وفقًا لأحكام املادة اخلام�صة اأدناه 

وي�صتفيد منها:
املكلف���ون اأو اخلا�صع���ون الذين فر�ص���ت عليهم غرامات التحقق قبل ن�صر هذا الق���رار اأو �صتفر�س عليهم بعد   -

ن�صره وحتى تاريخ انتهاء العمل به.
املكلف���ون اأو اخلا�صع���ون الذي���ن توجبت عليهم غرام���ات مبوجب م�صتن���دات التكليف الذاتي ع���ن املخالفات   -
امل�صمولة باأحكام هذه املادة، وتعترب م�صمولة باأحكامها املخالفات احلا�صلة عن الفرتات ال�صريبية التي انتهت 

مهلة الت�صريح عنها قبل 2014/3/15 .
بالن�صبة للمكلفني الذين ق�صطت املبالغ املتوجبة عليهم قبل العمل بهذا القرار و التي مل ت�صتحق اأق�صاطها بعد:  -
ي�صتفي���د املكلف���ون الذين �صددوا الأق�صاط امل�صتحقة يف مواعيدها ع���ن الأق�صاط التي مل ت�صتحق بعد �صرط اأن ي�صددوا 

الأق�صاط الأخرى يف موعد ا�صتحقاق كل ق�صط، من فرق التخفي�س اإذا كانت الن�صب املئوية للتخفي�س املحددة مبوجب 
هذا القرار اأعلى من ن�صب التخفي�س العائدة للت�صوية ال�صابقة.

املكلف���ون الذي���ن يتقدمون بطلب���ات تق�صيط لغري ال�صريبة على القيم���ة امل�صافة ولغري ال�صرائ���ب املقتطعة عند املنبع 
�صرط ان ي�صددوا الق�صط الأول خالل املهلة املحددة يف هذا القرار.

امل���ادة اخلام�ص���ة: تخف�س غرامات التحقق م���ن تاريخ ن�صر هذا الق���رار يف اجلريدة الر�صمية ولغاي���ة التاريخ املحدد 
مبوجب املادة الرابعة ع�صرة من هذا القرار وفقًا للجدول التايل:

ن�سبة التخفي�ضنوع غرامة التحقق
85%الغرامة الن�صبية

60%الغرامة املقطوعة
الق�صم الثاين: غرامات التاأخري يف الدفع )غرامات التح�صيل(

امل���ادة ال�صاد�ص���ة: تتناول الت�صوية غرام���ات التاأخري يف الدفع )غرامات التح�صيل( املتعلق���ة مبختلف اأنواع ال�صرائب 
والر�ص���وم املبا�ص���رة مبا فيها ال�صريبة على القيم���ة امل�صافة املتوجبة اأو التي �صتتوجب خ���الل مهلة العمل بهذا القرار 

وذلك عن املخالفات احلا�صلة عن الفرتات ال�صريبية التي انتهت مهلة الت�صريح عنها قبل 2014/3/15 .
املادة ال�صابعة: تخف�س غرامات التاأخري يف الدفع امل�صار اإليها يف املادة ال�صاد�صة من هذا القرار، �صرط ت�صديد ال�صرائب 

وغرامات التحقق �صمن املهلة املحددة يف املادة الرابعة ع�صرة من هذا القرار، بن�صبة خم�صة و�صبعون باملئة )75 %(.
امل���ادة الثامنة: تق���وم وحدات التح�صيل املخت�ص���ة بتخفي�س غرام���ات التح�صيل والتحقق مبا�ص���رة عند قب�صها من 
املكل���ف ا�صتنادًا اىل برامج التح�صي���ل املمكننة على اأن تنظم وحدة التح�صيل غري املمكننة بيانات �صهرية بالغرامات 
املخف�صة وتودعها دائرة التح�صيل يف امل�صلحة املالية الإقليمية يف املحافظة التابعة لها و التي تتوىل التدقيق يف �صحة 

اإحت�صاب املبالغ املح�صلة عماًل باأحكام املادة الثانية من هذا القرار.
يتوج���ب عل���ى دوائر ال�صرائ���ب النوعية يف املحافظ���ات ودائرة �صريب���ة الأمالك املبني���ة يف بريوت بالتن�صي���ق مع املركز 
الإلكرتوين �صمن مهلة �صهر من �صدور اإعالمات التكليف الإ�صافية املعجلة �صمن فرتة التخفي�س، اإ�صدار جداول التكليف 
الإ�صافية املطابقة لهذه العالمات وتدقيق هذه اجلداول مع تدوين مالحظة باأن املكلف قد ا�صتفاد من تخفي�س الغرامة.

املادة التا�صعة: يف ما خ�س ال�صريبة على القيمة امل�صافة:
تق���وم دائرة التح�صيل لدى مديرية ال�صريبة عل���ى القيمة امل�صافة باإ�صدار اإعالمات تنزيل تق�صي بتخفي�س غرامات 

التحقق املتوجبة على اخلا�صعني والتي ت�صدد �صمن املهل املحددة يف هذا القرار.
امل���ادة العا�ص���رة: يتوجب على املوظف الذي ينظم م�صتند التكليف بال�صريب���ة اأن يثبت على هذا امل�صتند نوع الغرامات 
املفرو�ص���ة م���ع حتدي���د ما اإذا كان بالإمك���ان ت�صويتها مبوج���ب اأحكام هذا الق���رار وعما اإذا كانت غرام���ات ن�صبية اأو 

مقطوعة اأو مكررة اأو تقل عن احلد الأدنى املحدد بخم�صني األف لرية لبنانية )50000 ل.ل (.
الق�صم الثالث: اأحكام خمتلفة :

امل���ادة احلادي���ة ع�صرة: ي�صقط ح���ق املكلف بالت�صوية عل���ى الغرامات مو�صوع ه���ذا القرار يف حال ع���دم دفع الغرامة 
املخف�صة مع ال�صريبة اأو الر�صم املتوجب �صمن املهلة املحددة فيه.

امل���ادة الثاني���ة ع�صرة: تعترب الغرامات امل�ص���ددة يف اأي وقت حقًا مكت�صب���ًا للخزينة ول يج���وز ا�صرتدادها لغري ال�صبب 
القائم على اخلطاأ املادي اأو نتيجة العرت�صات القانونية.

امل���ادة الثالث���ة ع�ص���رة: اإن املكلفني الذين يطلب���ون تق�صيط ال�صرائب والر�ص���وم املرتتبة وي�صتفدون م���ن تخفي�س على 
الغرام���ات ا�صتنادًا اىل اأحكام هذا القرار،يحتفظ���ون بحقهم يف الت�صوية على الغرامات املذكورة يف حال تخلفهم عن 

الت�صديد وا�صتحقاق كامل الأق�صاط الباقية مع الفوائد املرتتبة عليها.
املادة الرابعة ع�صرة: ي�صتمر العمل بهذه الت�صوية حتى تاريخ 2014/9/30 �صمنًا.

امل���ادة اخلام�ص���ة ع�صرة: يعمل به���ذا القرار فور �صدوره وين�ص���ر يف اجلريدة الر�صمية وعلى املوق���ع الإاكرتوين لوزارة 
املالية.

             وزير املالية
         علي ح�سن خليل
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ملف القوانني

قرار رقم 284/1
تاريخ 31 اآذار 2014

متدي���د مهل���ة ت�صديد ال�صريبة وتقدمي الت�صريح ال�صنوي ملكلفي �صريب���ة الدخل على ا�صا�س الربح احلقيقي من افراد 
و�صرك���ات، وللموؤ�ص�صات امل�صتثناه من �صريبة الدخل من وغري ال�صركات التي تعتمد املحا�صبة على اأ�صا�س الإ�صتحقاق، 

وملكاتب التمثيل التي متثل �صركات اأ�صخا�س.
املادة الأوىل: متدد لغاية 2014/4/12 �صمنًا، مهلة ت�صديد ال�صريبة وتقدمي الت�صريح ال�صنوي ملكلفي �صريبة الدخل 
على اأ�صا�س الربح احلقيقي من اأفراد و�صركات اأ�صخا�س، وللموؤ�ص�صات امل�صتثناة من �صريبة الدخل من غري ال�صركات 

التي تعتمد املحا�صبة على اأ�صا�س الإ�صتحقاق، وملكاتب التمثيل التي متثل �صركات اأ�صخا�س.
املادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو احلاجة وين�صر يف اجلريدة الر�صمية وعلى املوقع الإلكرتوين اخلا�س لوزارة 

املالية.

             وزير املالية
         علي ح�سن خليل

مر�سوم رقم 11267
حتديد معدل ر�سم ال�سمان ال�سنوي املتوجب يف �سنة 2013

للموؤ�س�سة الوطنية ل�سمان الودائع على امل�سارف العاملة يف لبنان

املادة الأوىل: حدد معدل ر�صم ال�صمان ال�صنوي يف �صنة 2013 املتوجب على امل�صارف العاملة يف لبنان دفعه للموؤ�ص�صة 
الوطنية ل�صمان الودائع بن�صف بالألف من جمموع احل�صابات الدائنة لكل من هذه امل�صارف بتاريخ 2012/12/31 .
املادة الثانية: ل تخ�صع لهذا الر�صم الأموال واحل�صابات امل�صتثناة منه مبوجب اأحكام املادة الأوىل من م�صروع القانون 

املو�صوع مو�صع التنفيذ باملر�صوم رقم 9735 تاريخ 1975/2/21.
املادة الثالثة: ين�صر هذا املر�صوم ويبلغ ملن يلزم ويعمل به من تاريخ ن�صره.

                                            
             وزير املالية

         علي ح�سن خليل

قانون رقم 248
اإعفاء اأرباح ال�سادرات ال�سناعية اللبنانية املن�ساأ

من 50% من ال�سريبة املتوجبة عليها

امل���ادة الأوىل: ي�ص���اف اىل املادة 5 مك���رر من املر�صوم الإ�صرتاع���ي رقم 144 تاري���خ 1959/6/12 وتعديالته )قانون 
�صريبة الدخل( الفقرة ثالثًا الآتي ن�صها:

ثالثا:
تعف���ى من �صريب���ة الدخل اأرباح ال�ص���ادرات ال�صناعية اللبناني���ة املن�صاأ بن�صبة 50 % م���ن ال�صريبة املتوجبة   -1

عليها.
تعتم���د �صه���ادة املن�صاأ امل�صدقة وفقًا لالأ�صول كو�صيلة اأ�صا�صية من اأجل اعتب���ار ال�صادرات لبنانية املن�صاأ وفق   -2

منطوق القانون.
تعتم���د البيانات اجلمركية لإثب���ات قيمة ال�صادرات ال�صناعي���ة احلائزة على �صهادة املن�ص���اأ و البيانات التي   -3

تعدها وزارة املالية لهذا الغر�س.
تلتزم اجلهات امل�صتفيدة من الإعفاء ت�صمني ح�صابات اأرباحها املقدمة اىل الوحدات املالية املخت�صة يف وزارة   -4

املالية البيانات امل�صار اإليها اأعاله.
ت�صتثن���ى من هذا الإعفاء ال�صركات و املوؤ�ص�صات الت���ي ت�صتثمر املوارد املوجودة يف باطن الأر�س وكذلك ما قد   -5

يتم اإ�صتثناوؤه مبوجب مرا�صيم تتخد يف جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح وزيري املالية وال�صناعة.
حتدد دقائق تطبيق هذه املادة مبوجب قرار ي�صدر عن وزير املالية.  -

املادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور ن�صره يف اجلريدة الر�صمية.

                                                                                     رئي�ض جمل�ض الوزراء
                                                                                                                               متام �سالم

قانون رقم 269
تعديل بع�ص احكام قانون ال�سمان االجتماعي

و االعفاء من زيادات التـاأخري واملخالفات 
واإجازة تق�سيط الديون املتوجبة

 ل�سالح ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي

املادة الوىل:
يقوم ال�صندوق الوطني لل�صمان الجتماعي، خالل مدة اثني ع�صر �صهرًا تلي تاريخ ن�صر هذا القانون، بتق�صيط   -1
دي���ون الدولة والديون التي يطلب اأ�صحاب العالق���ة تق�صيطها مبن فيهم امل�صمونون الختياريون والناجتة عن 
ال�صرتاكات املتوجبة اأو التي تتوجب لل�صندوق حتى تاريخ 2013/12/31 على اأ�صحاب العالقة من اأ�صخا�س 

القانون العام والقانون اخلا�س، مبا فيها اأر�صدة الديون غري امل�صددة من تق�صيطات �صابقة.

العدد  52 - 2014 64THE CERTIFIED ACCOUNTANT65 Issuse #52 - 2014



ملف القوانني

يفهم بالديون املتوجبة على الدولة الديون الناجتة عن ال�صرتاكات و�صائر املتوجبات املالية الخرى.
ي�صدد اأ�صحاب العالقة 5% )خم�صة باملائة( على الأقل من قيمة دين الإ�صرتاكات املتوجبة متهيدًا للتق�صيط.  -2

تتوجب على املبالغ املق�صطة فائدة �صنوية مبعدل 5% )خم�صة باملائة(.
يق�صم الدين اىل �صطور ويق�صط على اأق�صاط مت�صاوية وفقًا ملل يلي:  -3

املدة الق�سوى �سرط الدين باللرية اللبنانية
للتق�سيط

36 �صهرًا- من لرية لبنانية واحدة لغاية 60 مليون )�صتون مليون ( لرية لبنانية
48 �صهرًا- من 60 مليون )�صتون مليون( و لرية واحدة لغاية 120 مليون )مئة وع�صرون مليون( لرية لبنانية
- م���ن 120 ملي���ون )مئة وع�صرون مليون( ولرية واحدة لغاي���ة 240 مليون)مئتان واأربعون مليون( 

لرية لبنانية
60 �صهرًا

- من 240 مليون)مئتان واأربعون مليون( ولرية واحدة لغاية 360 مليون )ثالثماية و�صتون مليون( 
لرية لبنانية

72 �صهرًا

84 �صهرًا- من360 مليون )ثالثماية و�صتون مليون( ولرية واحدة لغاية 600 مليون )�صتمئة مليون( 
96 �صهرًا- من 600 مليون )�صتمئة مليون( ولرية واحدة لغاية 1200 )األف و مئتا مليون( لرية لبنانية

120 �صهرًا- من 1200)األف و مئتا مليون( ولرية واحدة وما فوق

تعف���ى الديون التي تدفع فعليًا لل�صن���دوق اأو التي دفعت اأو التي يجري تق�صيطها وفقًا لأحكام هذا القانون من   -4
زيادات التاأخري املن�صو�س عنها يف قانون ال�صمان الجتماعي:

ل توؤخ���د بالعتبار زي���ادات التاأخري امل�صندة اىل ا�صرتاكات م�صتحقة لغاي���ة 2013/12/31 اإذا كانت مو�صوع   -
نزاع عالقًا اأمام الق�صاء قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وفقًا لأحكام املادة /85/ من قانون ال�صمان الجتماعي، 
�ص���رط اأن ي�ص���دد �صاحب العم���ل، اأو من كان يف حكم���ه، فعليًا اأو يق�صط م���ا يعتربه م�صتحقًا علي���ه قانونًا من 

ا�صرتاكات.
تطبق على هذه ال�صرتاكات املنازع عليها، بعد حتديدها بقرار ق�صائي نهائي، قواعد التق�صيط اإ�صافة اىل قواعد 

الإعفاءات من زيادات التاأخري والفوائد امل�صار اإليها اأعاله.
ل يعت���رب الإعف���اء من زيادات التاأخري، امل�صار اإليه���ا يف الفقرات املبينة اأعاله، نهائي���ًا اإل بعد ت�صديد اأق�صاط   -
الدي���ن كاف���ة، وينظم لهذه الغاية �صند م�صتقل بقيمة الزيادات يعطى الرقم الخري ةتاريخ ال�صتحقاق الخري 

من اأرقام وتواريخ ال�صندات.
تطبق قواعد الإعفاء من زيادات التاأخري على الفوائد املتعلقة با�صرتاكات امل�صمونني الإختياريني.  -

يف ح���ال ع���دم ت�صديد ثالثة �صندات متتالية ي�صتحق ر�صيد الدين املق�صط، وت�صري الزيادات املن�صو�س عليها   -5
يف املادة /79/ من قانون ال�صمان الجتماعي اعتبارًا من تاريخ ال�صتحقاق الأ�صا�صي للدين.

يعف���ى الدين املذكور من جميع خمالفات اأحكام قان���ون ال�صمان الجتماعي التي ارتكبت قبل تاريخ ن�صر هذا   -6
القانون يف اجلريدة الر�صمية.

ل ي�ص���ري مفعول الإعفاء على العقوب���ات وزيادات التاأخري التي تكون قد اقرتنت بالتنفي���ذ النهائي قبل العمل باأحكام 
هذه الفرتة.

وم���ن اأج���ل ذلك، ل يعترب تنفيذًا لزي���ادات التاأخري توقيع �صن���دات لأمر ال�صندوق، وي�صرتط لال�صتف���ادة من الإعفاء 
املذكور قيام اأ�صحاب العالقة تلقائيًا بالوفاء مبوجباتهم وفقًا لأحكام ال�صمان الجتماعي واأنظمته مبا يف ذلك تقدمي 
الت�صاريح والك�صوفات والبيانات وامل�صتندات املتعلقة بتنفيذ تلك املوجبات، حتى ولو كانت موؤ�ص�صاتهم تخ�صع لأعمال 

املراقبة التي يجريها ال�صندوق بوا�صطة جهاز التفتي�س.
با�صتثن���اء ح���ل املوؤ�ص�ص���ة وت�صفيته���ا، ل يح���ول التق�صيط اجل���اري وفقًا لأحكام ه���ذا القان���ون دون ترخي�س   -7
ال�صن���دوق لأ�صحاب العالقة ب�ص���ورة ا�صتثنائية، باإجراء املعامالت املبينة يف القان���ون رقم 82/24 ال�صادر 

بتاريخ 1982/8/3 التي ت�صتوجب احل�صول على براءة ذمة من ال�صندوق الوطني لل�صمان الجتماعي.
اأما يف حال بيع املوؤ�ص�صة اأو التفرغ عنها فيتوقف الرتخي�س على موافقة كل من البائع وال�صاري واملتفرغ له خطيًا على 

قيمة الدين واأخده على عاتقهم وتعهدهم باإيفاء الق�صاط يف تواريخ ا�صتحقاقها.
املادة الثانية:

يحق لل�صندوق ب�صورة ا�صتثنائية، خالل مدة العمل بهذا القانون، توجيه انذار عام اىل جميع فئات اأ�صحاب   -1
العمل و�صائر املدينني يدعون فيه اىل تاأدية جميع اأنواع الديون واملوجبات املرتتبة عليهم.

ين�ص���ر ه���ذا الإنذار يف ثالث �صحف حملية ويف الذاعة اللبناني���ة مرتني متتاليتني يف بداية كل �صهر خالل فرتة العمل 
بهذا القانون.

يعت���رب الإن���ذار املن�صو�س عنه واملن�صور وفق���ًا للفقرة )1( من هذه امل���ادة مبثابة تبليغ قان���وين وقاطعًا ملرور   -2
الزمن.

املادة الثالثة: خالفًا لأي ن�س اآخر، يدور ل�صالح ال�صندوق ك�صر الألف اىل األف لرية يف معامالت التحقق والتح�صيل، 
كما يدور هذا الك�صر ل�صالح الدائينني يف معامالت الإنفاق كافة، مبا فيها الرواتب والأجور وملحقاتها.

املادة الرابعة: خالل فرتة العمل بهذا القانون يعلق العمل بجميع الأحكام املخالفة لأحكامه اأو التي ل تتفق وم�صمونه.
املادة اخلام�صة: يعمل بهذا القانون فور ن�صره يف اجلريدة الر�صمية.

                                                                                     رئي�ض جمل�ض الوزراء
                                                                                                                               متام �سالم

قانون رقم 273
اإ�سافة فقرة اىل ن�ص املادة 16 من املر�سوم اال�سرتاعي رقم 144

تاريخ 12/6/1959 )قانون �سريبة الدخل(

مادة وحيدة: ي�صاف اىل ن�س املادة 16 من املر�صوم ال�صرتاعي رقم 144 تاريخ 1959/6/12 )قانون �صريبة الدخل( 
الفقرة الآتية:

اإل اأنه ميكن، ب�صورة ا�صتثنائية، نقل العجز احلا�صل خالل الأعوام 2003 و 2004 ملدة �صنة اإ�صافية لكل �صنة   -1
من هاتني ال�صنتني، ونقل العجز احلا�صل خالل اأي من الأعوام 2005 و 2006 و2007 و 2008 وفقًا ملا ياأتي:

مل���دة �صب���ع �صنوات اإ�صافية اأي ع�صر �صن���وات تلي �صنة ح�صول العجز، للموؤ�ص�ص���ات وال�صركات التي دمرت من  اأ. 
جراء العتداءات الإ�صرائيلية على لبنان التي ح�صلت خالل الفرتة املمتدة من 12 متوز ولغاية 14 اآب �صمنًا 

من العام 2006 .
اأربع �صنوات اإ�صافية اأي ملدة �صبع �صنوات تلي �صنة وقوع العجز، لباقي املكلفني. ب. 

ل ميكن نقل اأر�صدة العجز املذكورة يف هذه الفقرة اىل ما بعد ال�صنوات املحددة اأعاله. ت. 
اأم���ا بالن�صب���ة للخ�صائر الناجتة عن الأ�صرار املبا�صرة التي حلقت بالأ�ص���ول الثابتة املادية والناجتة �صواء عن   -2
الأعم���ال الإرهابية اأم الإعت���داءات الإ�صرائيلية، والتي ح�صلت خالل الأع���وام 2005 و2006 و2007 و2008، 
فتعت���رب م���ن الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح وبالتايل ميكن نقل تل���ك اخل�صائر اىل ال�صنوات الالحقة وفقًا 

للبند الأول اأعاله.
تعتم���د م���ن اأجل احت�صاب تلك اخل�صائر القيمة الدفرتية ال�صافية كما ه���ي مبينة يف قيود املكلف وت�صاريحه   -
اأو يف امل�صتن���دات وال�صج���الت املعاد تكوينها وفق���ًا لأحكام املادة اخلا�صة باإعادة تكوي���ن املعلومات املحا�صبية 
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بالن�صبة للمكلفني واخلا�صعني الذين ت�صرروا من الإعتداءات الإ�صرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها 
من قبل الدائرة املالية املخت�صة.

حتدد دقائق تطبيق هذا القانون بقرار ي�صدر عن وزير املالية.  -
يعمل بهذا القانون فور ن�صره يف اجلريدة الر�صمية.  -

                                                                                     رئي�ض جمل�ض الوزراء
                                                                                                                               متام �سالم

قانون رقم 275
فر�ص ر�سم انتقال على جميع احلقوق و االأموال

املنقولة وغري املنقولة

مادة وحيدة:
ت�ص���اف اىل املادة التا�صعة م���ن املر�صوم ال�صرتاعي رقم 146 تاري���خ 1959/6/12 )فر�س ر�صم انتقال على   -

جميع احلقوق والأموال املنقولة وغري املنقولة( الفقرة )6( الآتي ن�صها:
ترك���ات �صه���داء اجلي�س اللبناين و�صائر القوى الأمنية امل�صلحة الذي���ن ا�صت�صهدوا اإذا مل يكن قد مت ت�صديدها   -6

بتاريخ نفاذ هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور ن�صره يف اجلريدة الر�صمية.  -

                                                                                     رئي�ض جمل�ض الوزراء
                                                                                                                               متام �سالم

مر�سوم رقم 11093
ت�سكيل جلان االعرتا�سات على �سريبة الدخل يف حمافظة بريوت

املادة الوىل: �صكلت جلان العرتا�صات على �صريبة الدخل والف�صل فيها يف حمافظة بريوت على الوجه التايل:
جلنة اعرتا�صات مكلفي دائرة كبار املكلفني:

رئي�صًا اأ�صياًلنزيه �صربلالقا�صي
رئي�صًا بدياًلفريال دلولالقا�صي

ع�صوًا ا�صياًل�صابني القرممراقب رئي�صي
ع�صوًا بدياًلفاطمة ا�صماعيلمراقب رئي�صي

ع�صوًا ا�صياًلنبيل فهدمندوب غرفة التجارة وال�صناعة
ع�صوًا بدياًلرباح ادري�سمندوب غرفة التجارة وال�صناعة

مقررًابا�صمة اأنطونيو�سموظف فئة ثالثة من دائرة كبار املكلفني

جلنة اعرتا�صات مكلفي دائرة �صريبة الرواتب والأجور:
رئي�صًا اأ�صياًلرميا خليلالقا�صي
رئي�صًا بدياًل�صانيا ن�صرالقا�صي

ع�صوًا ا�صياًلايلي ها�صممراقب رئي�صي
ع�صوًا بدياًلحما�صن قليالتمراقب رئي�صي

ع�صوًا ا�صياًلتانيا عيدمندوب غرفة التجارة وال�صناعة
ع�صوًا بدياًلانطوان عا�صيمندوب غرفة التجارة وال�صناعة

مقررًاايلي اأبي عادموظف فئة ثالثة من دائرة كبار املكلفني
جلنة العرتا�صات الأوىل ملكلفي دائرة �صريبة الدخل – �صركات اأموال:

رئي�صًا اأ�صياًلمنري عبداهللالقا�صي
رئي�صًا بدياًلروزين غنطو�سالقا�صي

ع�صوًا ا�صياًلمنال �صوجنيمراقب رئي�صي
ع�صوًا بدياًلهدى معطيمراقب رئي�صي

ع�صوًا ا�صياًلناجي مزنرمندوب غرفة التجارة وال�صناعة
ع�صوًا بدياًلخالد فر�صوخمندوب غرفة التجارة وال�صناعة

مقررًا�صالم عيدوموظف فئة ثالثة من دائرة كبار املكلفني
جلنة العرتا�صات الثانية ملكلفي دائرة �صريبة الدخل – �صركات اأموال:

رئي�صًا اأ�صياًلاليا�س نايفةالقا�صي
رئي�صًا بدياًلنبيلة الزينالقا�صي

ع�صوًا ا�صياًلرنا دكروبمراقب رئي�صي
ع�صوًا بدياًلن�صار نعيممراقب رئي�صي

ع�صوًا ا�صياًلرباح ادري�سمندوب غرفة التجارة وال�صناعة
ع�صوًا بدياًلمنري طبارةمندوب غرفة التجارة وال�صناعة

مقررًاجيلبري جريجموظف فئة ثالثة من دائرة كبار املكلفني
جلنة العرتا�صات الأوىل ملكلفي دائرة �صريبة الدخل – غري �صركات الأموال:

رئي�صًا اأ�صياًلحممد مظلومالقا�صي
رئي�صًا بدياًلندين جرمانو�سالقا�صي

ع�صوًا ا�صياًلمروان حدادمراقب رئي�صي
ع�صوًا بدياًلحممد ح�صنيمراقب رئي�صي

ع�صوًا ا�صياًلغ�صان بلبلمندوب غرفة التجارة وال�صناعة
ع�صوًا بدياًل�صاكر �صعبمندوب غرفة التجارة وال�صناعة

مقررًاه�صام �صادقموظف فئة ثالثة من دائرة كبار املكلفني
جلنة العرتا�صات الثانية ملكلفي دائرة �صريبة الدخل – غري �صركات الأموال:

رئي�صًا اأ�صياًلرندة حروقالقا�صي
رئي�صًا بدياًلكارل ق�صي�سالقا�صي

ع�صوًا ا�صياًلمايا املريمراقب رئي�صي
ع�صوًا بدياًلنان�صي �صفريمراقب رئي�صي

ع�صوًا ا�صياًلطوين غريبمندوب غرفة التجارة وال�صناعة
ع�صوًا بدياًلجوزف ن�صنا�سمندوب غرفة التجارة وال�صناعة

مقررًاروي لوند�سموظف فئة ثالثة من دائرة كبار املكلفني
املادة الثانية: ين�صر هذا املر�صوم ويبلغ حيث تدعو احلاجة.

                                                                                                                           وزير العدل
                                                                                                                      �سكيب قرطباوي
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قرار رقم 59/1
تاريخ 21 كانون الثاين 2014

تعديل املعدل الواجب تطبيقه على جمموع 
الواردات ال�ستخراج الربح ال�سايف املقطوع

امل���ادة الأوىل: يعدل املعدل الواجب تطبيقه ل�صتخراج الرب���ح ال�صايف املقطوع لن�صاط اإنتاج وتوزيع الكهرباء بوا�صطة 
املولدات اخلا�صة وفقًا ملا يلي:

معدل الربح ال�صايفا�صم الن�صاطرمز الن�صاط
30%اإنتاج وتوزيع الكهرباء بوا�صطة املولدات اخلا�صة401002

املادة الثانية: خالفًا لأي ن�س اآخر، يعمل باملعدل الوارد يف هذا القرار اعتبارًا من اأعمال �صنة 2013 .
املادة الثالثة: ين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية وعلى املوقع الإلكرتوين لوزارة املالية.

                                                                                                                                    وزير املالية
                                                                                                                                حممد ال�سفدي

مر�سوم رقم 11359
تعديل املر�سوم رقم 7485 تاريخ 2002/2/27

الذي يحدد دقائق تطبيق
احكام القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 

)ال�سريبة على القيمة امل�سافة( املتعلقة باخلدمات امل�سرفية واملالية

املادة الوىل: يلغى ن�س املادة 2 من املر�صوم رقم 7485 تاريخ 2002/2/27 وي�صتعا�س عنه بالن�س التايل:
تعفى من ال�صريبة عماًل بالبند )4( من املادة 16 من القانون:

اخلدمات امل�صرفية واملالية التي تقدمها امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية وموؤ�ص�صات الو�صاطة املالية و�صواها من   .1
املوؤ�ص�ص���ات التي يخ�صع ن�صاطها لرتخي�س من م�ص���رف لبنان مبوجب القوانني املرعية الجراء، وت�صمل هذه 

اخلدمات كافة العمال التي ل يحق تقدميها ال من قبل امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية.
اخلدمات املالية التي تقدمها ال�صركات القاب�صة – هولدنغ التي يخ�صع ن�صاطها لأحكام املر�صوم ال�صرتاعي   .2
رقم 1983/45 وتعديالته، وت�صمل هذه اخلدمات عائدات ال�صهم واحل�ص�س التي متلكها ال�صركات القاب�صة 
يف �صرك���ات مغفلة اأو حمدودة امل�صوؤولي���ة لبنانية اأو اأجنبية بالإ�صافة اىل عائ���دات اإقرا�صال�صركات القاب�صة 

لل�صركات التي متلك فيها ح�ص�س �صراكة اأو م�صاهمة وعائدات كفالة تلك ال�صركات جتاه الغري.

املادة الثانية: يلغى ن�س املادة 4 من املر�صوم رقم 7485 تاريخ 2002/2/27 وي�صتعا�س عنه بالن�س التايل:
تبق���ى خا�صع���ة لل�صريب���ة العمليات التي تقوم به���ا امل�صارف واملوؤ�ص�ص���ات املالية وموؤ�ص�ص���ات الو�صاطة املالية  اأ- 
املذك���ورة يف امل���ادة الأوىل من هذا املر�صوم والتي تخرج عن نطاق ن�صاط هذه املوؤ�ص�صات املعفى من ال�صريبة، 

وهي على �صبيل املثال ل احل�صر:
عمليات الإيجار التمويلي  .1

ال�صت�صارات القانونية واملالية.  .2
اإيجار العقارات املبنية لأغرا�س جتارية.  .3

كم���ا تبق���ى خا�صعة لل�صريب���ة العمليات التي تقوم بها ال�صركات القاب�ص���ة – هولدنغ املذكورة يف املادة الأوىل  ب- 
م���ن ه���ذا املر�صوم والتي تخرج عن نطاق ن�صاط هذه ال�صركات املعف���ى من ال�صريبة، وهي على �صبيل املثال ل 

احل�صر:
اإدارة ال�صركات التي متلك فيها ح�ص�س �صراكة اأو م�صاهمة.  .1

تاأجري براءات الخرتاع والكت�صافات والمتيازات واملاركات امل�صجلة و�صواها من احلقوق املحفوظة ملوؤ�ص�صات   .2
واقعة يف لبنان واخلارج.

املادة الثالثة: يلغى ن�س املادة 5 من املر�صوم رقم 7485 تاريخ 2002/2/27 وي�صتعا�س عنه بالن�س التايل:
ل ت�صتفي���د امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية وموؤ�ص�صات الو�صاطة املالية وال�صريفة وال�صركات القاب�صة – هولدنغ من حق 
ا�صرتداد ال�صريبة التي اأ�صابت الأموال واخلدمات املكت�صبة من اأجل القيام بن�صاطها املعفى من ال�صريبة وفقًا لأحكام 

املر�صوم رقم 2002/7485 ولأحكام املر�صوم.
امل���ادة الرابعة: ين�ص���ر هذا املر�صوم يف اجلريدة الر�صمية وعلى املوقع اللك���رتوين اخلا�س بوازرة املالية ويعمل به من 

تاريخ ن�صره.

قرار رقم 368/1
تاريخ 23 ني�سان 2014

تعديل القرار رقم 442/1 تاريخ 2012/5/3

املادة الأوىل: يعدل القرار رقم 1/442 تاريخ 2012/5/3 بحيث ي�صاف ف�صل اىل املوازنة العامة وفقًا ملا يلي:
ي�ص���اف ف�صل يحم���ل رقم 237 با�صم املجل����س اللبناين لالإعتماد يف ب���اب وزارة ال�صناعة املديري���ة العامة لل�صناعة 

وظيفة 4421 ادارة القطاع �صمن املوازنة العامة.
املادة الثانية: يطبق هذا القرار ابتداء من م�صروع موازنة العام 2014 .

املادة الثالثة: ين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية ويبلغ حيت تدعو احلاجة.

                                                                                       وزير املالية
                                                                                    علي ح�سن خليل
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قرار رقم 474/1
تاريخ 19 اأيار 2014 

االإجراءات التي يتوجب االإلتزام بها من قبل املكلفني املعنيني
)Virtual Offices( بخدمة املكاتب االإفرتا�سية

امل���ادة الوىل: يح���دد ه���ذا القرار الج���راءات التي يتوج���ب اللتزام به���ا من قبل املكلف���ني املعنيني بخدم���ة املكاتب 
الإفرتا�صية )Virtual Offices(، �صواء منهم الذين يقدمون تلك اخلدمة اأو الذين ي�صتفدون منها.

امل���ادة الثاني���ة: يق�ص���د بخدمة املكات���ب الإفرتا�صي���ة )Virtual Offices( اخلدم���ة التي يقدمه���ا اأ�صخا�س طبيعيون 
اأو معنوي���ون وتتمث���ل بتوف���ري مراكز عمل لأ�صخا����س معنويني اأو طبيعي���ني ترتافق مع تقدمي خدم���ات الربيد والهاتف 

وال�صكريتاريا والنرتنت وقاعة حما�صرات ومراكز تدريب وخالفه.
املادة الثالثة: يتوجب على املكلفني الذين يقدمون خدمة املكاتب الإفرتا�صية )Virtual Offices(، التقيد مبا يلي:

ا�صتعمال عبارة )Virtual Offices( مطبوعة على جميع اوراقهم التجارية التي تظهر عنوانهم عليها.  -
اإعط���اء الدائ���رة املالية التي يتبع���ون لها علمًا فوري���ًا بامل�صتاأجرين الذين يعربون لهم ع���ن نيتهم عدم متديد   -

عقودهم لديهم.
اإيداع مديرية الواردات بيانًا ف�صليًا يت�صمن ا�صماء امل�صتاأجرين اجلدد.  -

امل���ادة الرابع���ة: يتوج���ب عل���ى كل �صخ����س طبيع���ي يرغ���ب مببا�ص���رة عم���ل ويخت���ار مرك���زًا ملبا�ص���رة عمل���ه مكتبًا 
افرتا�صيًا)Virtual Offices( التقيد مبا يلي:

اأن يح�صر �صخ�صيًا اىل الوحدة املالية املخت�صة لإمتام عملية الت�صريح عن مبا�صرة العمل.  -
اأن ي�ص���م كاف���ة امل�صتن���دات الثبوتية املحددة مبوجب البن���د "ج" من املادة 42 من الق���رار رقم 1/453 تاريخ   -
2009/4/22، بال�صاف���ة اىل امل�صتندات الثبوتية املتعلقة مبكان �صكنه، واىل �صهادة تعريف حديثة من خمتار 

املحلة حيث حمل اقامته.
اأن يرف���ق اذاعة جتارية م�صدقة م���ن ال�صجل التجاري اذا كان يتعاطى عماًل جتاريًا، واأن يثبت اأن لديه مكان   -

بيع...( حمدد ملزاولة عمله التجاري) م�صتودع – مركز 
اذا كان يتعاطى عمليات بيع و�صراء ال�صلع والب�صائع.

اأن ي�صتعمل عبارة)Virtual Offices( مطبوعة على جميع اوراقه التجارية التي تظهر عنوانه عليها.  -
 Virtual( امل���ادة اخلام�ص���ة:  يتوجب على �صركات ال�صخا�س و�صركات الموال التي تتخ���د عنوانًا لها مكتبًا افرتا�صيًا
Offices( لدى تقدمي ت�صريح مبا�صرتها العمل اىل الوحدة املالية املخت�صة، اأن ت�صم، ا�صافة اىل امل�صتندات الثبونية 
الرابعة من هذا  املادة  اليه يف  امل�صار  القرار رقم 1/453  املادة 42 من  " من  " و" ب  املحددة مبوجب البندين " اأ 
القرار، �صهادة تعريف حديثة من خمتار املحلة حيث حمل اقامة كل �صريك يف �صركات ال�صخا�س وال�صركات املحدودة 

امل�صوؤولية ولرئي�س جمل�س الدارة واملدير العام يف ال�صركات امل�صاهمة.
امل���ادة ال�صاد�ص���ة: يتوجب على الوحدات املالية املخت�صة التابعة ملديرية املالي���ة العامة اتخاد التدابري التقنية الالزمة 

على نظام ال�صرائب )Sigtas( مبا يتيح لالدارة ال�صريبية حتديد هذه الفئة من املكلفني.
املادة ال�صابعة: ين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية وعلى املوقع اللكرتوين اخلا�س بوزارة املالية.

                                                                                       وزير املالية
                                                                                    علي ح�سن خليل

قرار رقم 475/1
تاريخ: 19 اأيار 2014 

املعاجلة ال�سريبية للحاالت التي تن�ساأ
نتيجة وفاة مكلف من اأ�سحاب املوؤ�س�سات الفردية

اأو املهن غري امللزم اأ�سحابها باالنت�ساب اىل نقابة ملمار�ستها

املادة الوىل: يحدد هذا القرار الإجراءات التي ترتتب على ورثة املتوفى، من اأ�صحاب املوؤ�ص�صات الفردية اأو املهن غري 
املل���زم اأ�صحابه���ا بالنت�صاب اىل نقابة ملمار�صتها، يف حال رغبتهم بال�صتم���رار يف ن�صاط مورثهم، اأو يف حال رغبتهم 
بعدم متابعة الن�صاط، والحكام التي يتوجب على الوحدات املالية املخت�صة بال�صرائب والر�صوم التي حتققها مديرية 

املالية العامة، اللتزام بها ملعاجلة تلك احلالت.
امل���ادة الثانية: يرتتب على ورث���ة املتوفى اللتزام باأحكام الن�صو�س القانونية والتطبيقي���ة ذات ال�صلة ل �صيما اأحكام 
امل���ادة 33 م���ن القان���ون رق���م 2008/44 )قانون الج���راءات ال�صريبي���ة( واأحكام البن���د 6 من امل���ادة 49 من القرار 
رق���م 1/453 تاري���خ 2009/4/22 )حتديد دقائق تطبي���ق القانون رقم 44 تاري���خ 2008/11/11 )قانون الجراءات 

ال�صريبية(( جلهة:
تقدمي ت�صريح بالتوقف عن العمل للمتوفى )نوذج م6( خالل مهلة �صهرين من تاريخ الوفاة.  -

تق���دمي الت�صري���ح عن نتائج اأعمال املتوفى عن الفرتة املمتدة من اأول ال�صنة املالية ولغاية تاريخ الوفاة، خالل   -
مهلة �صهرين من تاريخ الوفاة.

تقدمي كافة الت�صاريح ال�صريبية غري امل�صرح عنها لغاية تاريخ الوفاة، �صمن مهلها القانونية، اأو �صمن مهلة   -
�صهرين من تاريخ الوفاة اذا كانت املهلة القانونية تتجاوز مهلة ال�صهرين.

تق���دمي الت�صريح ال�صريب���ي الدوري عن الفرتة ال�صريبي���ة التي ح�صلت خاللها الوف���اة ولغاية تاريخ الوفاة،   -
�صمن مهلته القانونية، اأو �صمن مهلة �صهرين من تاريخ الوفاة اذا كانت املهلة القانونية تتجاوز مهلة ال�صهرين.

ت�صديد كافة ال�صرائب املتوجبة لغاية تاريخ الوفاة.  -
املادة الثالثة: يف حال مل يرغب الورثة جمتمعني مبتابعة ن�صاط املوؤ�ص�صة اأو املهنة:

تطبق الإجراءات ال�صريبية وفقًا ملا يلي:
يف ما خ�س ال�صريبة على الدخل:  -

يف حال تفرغ الورثة عن املوؤ�ص�صة اأو عن املهنة اأو عن العنا�صر ال�صا�صية لكل منها، للغري، وكانت قيمة التفرغ اأعلى من 
قيم���ة التخم���ني الذي على ا�صا�صه احت�صب ر�صم النتقال، تتوجب �صريبة امل���ادة 45 من قانون �صريبة الدخل، على اأن 

حتت�صب قيمة تخمني العنا�صر املتفرغ عنها كما دخلت يف عنا�صر الرتكة، ك�صعر كلفة على املتفرغني.
يف ما خ�س ال�صريبة على القيمة امل�صافة:  -

يف حال تفرغ الورثة عن املوؤ�ص�صة اأو عن املهنة اأو عن العنا�صر ال�صا�صية لكل منها، للغري، تخ�صع هذه العملية  	•
لل�صريبة على القيمة امل�صافة وفقًا لأحكام املادة 2 من القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 )ال�صريبة على 
القيم���ة امل�صافة وتعديالته( املتعلقة بالعمليات اخلا�صعة لل�صريبة على القيمة امل�صافة اإل اإذا كانت ا�صتوفت 
عملية التفرغ ال�صروط املن�صو�س عليها يف املر�صوم رقم 7298 تاريخ 2002/01/26 املتعلق بعملية التفرغ عن 

عنا�صر املوؤ�ص�صة ال�صا�صية.
لل�صريبة  العملية  هذه  تخ�صع  املهنة،  بعنا�صر  اأو  ال�صا�صية  بعنا�صرها  اأو  باملوؤ�ص�صة  الورثة  احتفظ  حال  يف  	•
على القيمة امل�صافة وفقًا لأحكام املادة 8 من القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 ) ال�صريبة على القيمة 

امل�صافة وتعديالته( املتعلقة بت�صليم اخلا�صع لل�صريبة اأمواًل لنف�صه.
يف حال وجود ر�صيد مدور قابل لال�صرتداد يف الت�صريح الدوري، للموؤ�ص�صة اأو املهنة املنتقلة بالإرث، العائد  	•
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لآخر فرتة �صريبية يتوجب الت�صريح عنها، ميكن للورثة تقدمي طلب ا�صرتداد.
املادة الرابعة:  يف حال اأراد كافة الورثة اأو بع�س منهم ال�صتمرار يف ن�صاط مورثهم:

 اأوًل:
ل تتوجب ال�صريبة على القيمة امل�صافة على العنا�صر املادية وغري املادية نظرًا ل�صتمرارية الن�صاط، وحتدد املوجبات 
واملعاجلة ال�صريبية خالل الفرتة النتقالية املمتدة بني تاريخ الوفاة وتاريخ ت�صجيل الورثة لدى مديرية ال�صريبة على 

القيمة امل�صافة وفقًا للبنود املعددة اأدناه:
ثانيًا:

حتدد املوجبات ال�صريبية كما يلي:
تق���دمي مبا�ص���رة عمل وفق���ًا للنموذج )م1( خ���الل مهلة �صهرين من تاري���خ الوفاة، ك�صركة فعلي���ة ت�صم ورثة   -

املتوفى.
تق���دمي طل���ب ت�صجيل يف مديرية ال�صريب���ة على القيمة امل�صافة خالل مهلة �صهرين م���ن تاريخ الوفاة يف حال   -
كان���ت موؤ�ص�صة املتوفى اأو مهنته م�صجلة يف مديرية ال�صريبة عل���ى القيمة امل�صافة، ويعترب تاريخ توفر �صروط 
اخل�صوع هو تاريخ الوفاة، وتكون اأول فرتة �صريبية يتوجب الت�صريح عنها هي الفرتة املمتدة من اليوم التايل 

لتاريخ الوفاة ولغاية نهاية الفرتة ال�صريبية نف�صها.
يف حال كانت مهلة ال�صهرين ملبا�صرة العمل والت�صجيل يف ال�صريبة على القيمة امل�صافة تتخطى املهلة القانونية   -
للت�صريح الدوري عن الفرتة ال�صريبية الوىل املتوجب الت�صريح عنها من قبل ال�صركة الفعلية، على ال�صركة 

املبادرة اىل ت�صجيل قبل انتهاء مهلة الت�صريح الدوري عن تلك الفرتة ال�صريبية.
يف حال مل تكن موؤ�ص�صة املتوفى اأو مهنته م�صجلة لدى مديرية ال�صريبة على القيمة امل�صافة، يف نهاية الف�صل   -
ال���ذي يبلغ فيه جمم���وع رقم اأعمالها مع رقم اأعمال الف�صول الثالثة املتتالية ال�صابقة، مبا فيها الف�صول التي 

كان ميار�س املتوفى عمله خاللها، رقم العمال امللزم للخ�صوع لل�صريبة.
تق���دمي الت�صاري���ح العائ���دة ل�صريبة الدخل من قب���ل ال�صركة الفعلية وفق���ًا لطريقة التكلي���ف ذاتها التي كان   -

يعتمدها املتوفى.
ثالثًا:

ي�صمح لل�صركة الفعلية اأن حت�صل ال�صريبة على القيمة امل�صافة واأن متار�س حق احل�صم مبوجب فواتري مبيعات   -
اأو م�صرتي���ات و/اأو م�صاري���ف او م�صتندات مماثلة عائدة للموؤ�ص�صة اأو املهن���ة املنتقلة بطريق الإرث وامل�صجلة 
يف مديري���ة ال�صريبة على القيم���ة امل�صافة، خالل الفرتة املمتدة من اليوم الت���ايل لتاريخ الوفاة ولغاية تاريخ 

ا�صتالمها �صهادة ت�صجيلها لدى مديرية ال�صريبة على القيمة امل�صافة.
يف ح���ال وجود ر�صيد م���دور قابل لال�صرتداد يف الت�صريح الدوري للموؤ�ص�ص���ة اأو املهنة املنتقلة بالإرث، العائد   -

لآخر فرتة �صريبية يتوجب الت�صريح عنها، يتم تدوير الر�صيد يف اأول ت�صريح دوري عائد لل�صركة الفعلية.
رابعًا:

يف حال عدم التزام ال�صركة الفعلية باملوجبات املذكورة اعاله، عندها تفر�س عليها الغرامات القانونية املتوجبة. على 
اأن تعت���رب عائدة لل�صركة الفعلي���ة، الت�صاريح ال�صريبية)منوذج ق 1-2( املقدمة من قبله���ا، با�صم موؤ�ص�صة املتوفى اأو 
مهنته، عن الفرتات الحقة لتاريخ الوفاة. وتقوم الوحدة املالية املخت�صة بربط الت�صاريح ال�صريبية واملبالغ امل�صددة 

على الرقم ال�صريبي لل�صركة الفعلية.
خام�صًا:

اإذا قام وريث اأواأكرث بالتنازل عن ح�صته الإرثية يف املوؤ�ص�صة اأو املهنة كليًا اأو ل�صالح احد الورثة اأو ل�صالح بقية الورثة 
اأو ل�صالح الغري:

     تطبق الإجراءات ال�صريبية وفقًا ملا يلي:
     يف ما خ�س ال�صريبة على الدخل:

يتوج���ب عل���ى املتفرغ اأو املتفرغني تقدمي ت�صريح عن عملية التفرغ مرفقًا ب���ه �صورة عن عقد التفرغ وت�صديد   -
�صريبة املادة 45 املتوجبة خالل مهلة �صهرين من تاريخ التفرغ. على اأن حتت�صب قيمة تخمني العنا�صر املتنازل 

عنها كما دخلت يف عنا�صر الرتكة ك�صعر كلفة على املتفرغ اأو املتفرغني.
تقوم الوحدة املالية املخت�صة بتعديل املعلومات على نظام ال�صرائب يف �صوء عملية التفرغ.  -

تفر����س الغرام���ات املن�صو����س عليها يف قانون الجراءات عل���ى الورثة يف حال عدم اللت���زام باملهلة املحددة   -
واملوجبات ال�صريبية املحددة.

    يف ما خ�س ال�صريبة على القيمة امل�صافة:
ل تخ�صع هذه العملية لل�صريبة على القيمة امل�صافة.  -

امل���ادة اخلام�صة: يعمل بهذا الق���رار فور �صدوره وين�صر يف اجلريدة الر�صمية وعل���ى املوقع اللكرتوين اخلا�س بوزارة 
املالية.

                                                                                       وزير املالية
                                                                                    علي ح�سن خليل

                          

مر�سوم رقم 11639
تعديل الفقرة "د" من املادة 17

من املر�سوم رقم 7308 تاريخ 2002/1/28
اأحكام القانون رقم 379  تطبيق  دقائق  "حتديد 

تاريخ 2001/12/14" وتعديالته
)قانون ال�سريبة على القيمة امل�سافة(

امل���ادة الوىل: تع���دل الفقرة "د" م���ن املادة 17 من املر�صوم رق���م 7308 تاري���خ 2002/1/28 " حتديد دقائق تطبيق 
اأحكام القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14" وتعديالته ) قانون ال�صريبة على القيمة امل�صافة( بحيث ت�صبح على 

ال�صكل التايل:
الآتية: واملبالغ  " د" – التعوي�صات 

تعوي�ص���ات العطل وال�ص���رر التي ت�صتمل على اأ�صل احلق املتفق عليه تعاقدي���ًا اإن ب�صورة كلية اأو جزئية، ول   -
�صيما التعوي�صات التي ت�صتحق يف احلالت التالية:

الآخر. بالطرف  �صررًا  يلحق  مبا  واحد  طرف  قبل  من  تعديلها  اأو  العقود  ف�صخ  	•
عدم اإلتزام اأحد اأطراف العقد مبوجباته جتاه الطرف الآخر مبا يلحق �صررًا بالطرف الخر. 	•

العقود. يف  املحددة  اجلزائية  للبنود  تنفيذًا  تدفع  التي  التعوي�صات  	•
بالغري. �صررًا  يلحق  اخلا�س  القانون  اأو  العام  القانون  اأ�صخا�س  اأحد  به  يقوم  عمل  اأي  	•

تعوي�صات التاأمني.  -
املبالغ املودعة كتاأمني �صرط األ يحتفظ بها البائع ب�صورة نهائية.  -

         املادة الثانية: ين�صر هذا املر�صوم يف اجلريدة الر�صمية.

                                                                                       وزير املالية
                                                                                    علي ح�سن خليل
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ملف القوانني

مر�سوم رقم 11640
حتديد معدل ر�سم ال�سمان ال�سنوي

املتوجب يف �سنة 2014 للموؤ�س�سة الوطنية ل�سمان الودائع
على امل�سارف العاملة يف لبنان

املادة الوىل: حدد معدل ر�صم ال�صمان ال�صنوي يف �صنة 2014 املتوجب على امل�صارف العاملة يف لبنان دفعه للموؤ�ص�صة 
الوطنية ل�صمان الودائع بن�صف بالألف من جمموع احل�صابات الدائنة لكل من هذه امل�صارف بتاريخ 2013/12/31.
املادة الثانية: ل تخ�صع لهذا الر�صم الأموال واحل�صابات امل�صتثناة منه مبوجب اأحكام املادة الوىل من م�صروع القانون 

املو�صوع مو�صع التنفيذ باملر�صوم رقم 9735 تاريخ 1975/2/21.
املادة الثالثة: ين�صر هذا املر�صوم ويبلغ ملن يلزم ويعمل به من تاريخ ن�صره.

قرار رقم 677/1
تاريخ 30 حزيران 2014 

اعتماد مناذج لطلب ح�صم ال�صريبة على القيمة امل�صافة وطلب ا�صرتداد
ثمن اآلة ت�صجيل املبيعات النقدية

املادة الأوىل: تعتمد مناذج الت�صاريح املبنية اأدناه ملديرية ال�صريبة على القيمة امل�صافة وفقًا ملا يلي:

ا�سم النموذجرقم النموذج
طلب ح�صم ال�صريبة على الأ�صول الثابتة املكت�صبة قبل اخل�صوع لل�صريبة على القيمة امل�صافة.ق6-1

لئحة بفواتري الأ�صول الثابتة املكت�صبة قبل اخل�صوع لل�صريبة على القيمة امل�صافة.ق6-11
طل���ب ح�ص���م ال�صريبة الت���ي اأ�صابت خم���زون الب�صاعة وامل���واد الأولية املوجودة ل���دى اخلا�صع ق6-2

لل�صريبة بتاريخ بدء مفعول ت�صجيله يف ال�صريبة واملكت�صبة بتاريخ �صابق خل�صوعه.
لئحة بفواتري املخزون املكت�صب قبل اخل�صوع لل�صريبة على القيمة امل�صافة موقوفة بتاريخ اليوم ق6-21

ال�صابق لبدء مفعول الت�صجيل.
طلب ا�صرتداد ثمن اآلة ت�صجيل املبيعات النقدية.ق6-3

 امل���ادة الثاني���ة: تقدم الطلبات والت�صاريح املعتمدة مبوجب املادة الوىل من هذا القرار على مناذج مو�صوعة من قبل 
مديرية ال�صريبة على القيمة امل�صافة وترفق بها الوثائق وامل�صتندات العائدة لهل.

املادة الثالثة: ين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية وعلى املوقع اللكرتوين لوزارة املالية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ 
ن�صره.

                                                                                       وزير املالية
                                                                                    علي ح�سن خليل
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تعاميم م�سرف لبنان

١١٠٤ 


  
  

  

 ١١٨٢١قرار أساسي رقم 
  

  لتعويضات والمكافآت التي تمنح للعاملين في المصارفا
  
  

  ان حاكم مصرف لبنان،
  منه، ١٧٤و ٧٠بناًء على قانون النقد والتسليف ال سيما المادتين 

  ،٢٣/٧/٢٠١٤ وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
  

  :يقرر ما يأتي 
  

  :تعاريف: اوالً 
  

  :دناهيقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أ  :االولى المادة
والعــــالوات النقديــــة وغيــــر والمكافــــآت أي شــــكل مــــن اشــــكال المنــــافع،   :التعويضات

    .وتعويضات نهاية الخدمةوالمخصصات تب وانقدية بما فيها الر ال
  

 لبنـانيأي شـخص مـرتبط بـأداء خدمـة فـي مصـرف  :العاملين لدى المصارف/العامل
ل مستمر وبدوام جزئي أو كامل وذلك مهمـا كانـت طبيعـة عالقتـه بشك

ومهمـا   ...)متعاقـد، ميـاوم، مسـتخدمموظـف، اجيـر، (مع هذا االخير 
  .كانت رتبته

  
ألي  هادفعلـتـاريخ الحـق يـتم تحديـد التي مكافآت ال: (Deferrals) لةالمؤجالمكافآت 

تـرة التـي فالمـع فتـرة منحهـا تالزم تـبحيـث  المصـرفيعمـل فـي  “عامل”
  .يتم فيها تحقيق النتائج

  

١١٠٥ 


/٢٠١٤- ١٢- ٣١ت / ١٣٢ر / ١قسم / نص

 المكافــــــــآت بشــــــــكل رجعــــــــي،  ،تخفــــــــيض أو اســــــــترداد: )Clawback(االســـــــترجاع 
(Bonus) حيـث ينطبـق دفعها مسبقًا  أو المقرر نقدًا ام عيناً  المدفوعة

النتـــائج او عـــدم تحقيـــق " العامـــل" اداءتراجـــع  فـــي حـــال  وذلـــكالمبـــدأ 
  . المكافأة ى أساسهاعل منحتالتي  المالية أو غير المالية

    
المـــرتبط بتحقيـــق أفضـــل النتـــائج المالّيـــة وغيـــر المالّيـــة المصـــرف أداء  :االداء الفعـــال

هــامش  األسـس والضــوابط المعتمــدة ومنهــا علـى المــدى الطويــل ضــمن
  .(Risk Appetite)المخاطرة المقبول 

  
  

  ":التعويضات"سياسة : ثانياً 
  

 ةدار االمجلـــس يقرهـــا  خطيــة "تعويضـــات"سياســة  تضـــعان  يــةالمصـــارف اللبنانعلــى   :انيةالثالمادة 
  :بحيث

١- فروعــــه فــــي فــــي  فــــي المصــــرف و "ينالعــــامل”تشــــمل جميــــع مســــتويات وفئــــات
 .الخارج

٢- وتوقيت منحها لمختلف مستويات العاملين الممنوحة "التعويضات" تناسبتؤمن 
  .المصرفمع استراتيجية 

٣- تعزيــز خاصــة لجهــة  "تالتعويضــا"مــنح فئــات وشـروط كــل تغطـي بشــكل شــامل
  .الغاية التي منحت من اجلهاوتحقيق  االداء الفعال

٤- الحالية ه على قدرت المصرفالممنوحة من  "التعويضات"اجمالي  يؤثرال
المالي  هوضععلى  )في المدى المتوسط وفي المدى الطويل( أوالمستقبلية

  .همصالحعلى و 
٥-العائــدات النقديــة ( متغيــرةال وأثابتــة ال "التعويضــات"عناصــر ، عنــد تحديــد ُتراعــى

العمـل مجـاالت خصـائص و مختلـف ، )واالسهم وغيرها من الحوافز غيـر النقديـة
 .“ينالعامل”ؤوليات سمو وطبيعة ومستوى  المصرفلدى 

٦- منحهــا يــتم و العــام  المصــرفوفقــًا الداء  “عامــل”لكــل  "التعويضــات"يــتم تحديــد
  .اع لهبالتاوحدة العمل  المعني واداء “العامل”اداء على ضوء 

٧-مكافـــآتمتغيـــرة ســـيما ال" تعويضـــات"ألي حـــد ادنـــى  علـــىر فيهـــا اإلتفـــاق ّظـــيح 
 . مهما كانت الظروف او النتائج المحققة ماليةال

  .راتبالبالثابتة الملحقة " التعويضات" البند علىال يطبق هذا 

١١٠٣ 


/٢٠١٤- ١٢- ٣١ت / ١٣٢ر / ١قسم / نص

  
  
  

 ١٣٣تعميم أساسي للمصارف رقم 
  

  
  

 التعويضـــاتبالمتعلـــق  ٦/٨/٢٠١٤تـــاريخ  ١١٨٢١رقـــم  االساســـينـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار 
  .وبالمكافآت التي تمنح للعاملين في المصارف

  
  ٢٠١٤ آب ٦ بيروت، في

  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

١١٠٣ 


/٢٠١٤- ١٢- ٣١ت / ١٣٢ر / ١قسم / نص

  
  
  

 ١٣٣تعميم أساسي للمصارف رقم 
  

  
  

 التعويضـــاتبالمتعلـــق  ٦/٨/٢٠١٤تـــاريخ  ١١٨٢١رقـــم  االساســـينـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار 
  .وبالمكافآت التي تمنح للعاملين في المصارف

  
  ٢٠١٤ آب ٦ بيروت، في

  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه
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١١٠٧ 


/٢٠١٤- ١٢- ٣١ت / ١٣٢ر / ١قسم / نص

فــي القطــاع ال ســيما ذات الصــلة باالضــافة الــى المعرفــة فــي تقيــيم المخــاطر 
  .الماليأو  المصرفي

  .رئيس واعضاء هذه اللجنة تعويضات حديدت -٣
  

بعــد اخـــذ رأي لجنـــة و  بصــورة استنســـابية ،للمجلـــس المركــزي لمصـــرف لبنـــانيمكــن   :الخامسةالمادة 
" لجنــة تعويضــات" انشــاء مــن مصــرف لبنــانيأي اعفــاء الرقابــة علــى المصــارف، 

علــى مجلــس  فــي هــذه الحالــة،. عملــه وطبيعــة المصــرفحجــم اســتنادًا الــى وذلــك 
والمنصـوص عليهـا فـي هـذا " التعويضـات"االدارة أن يقوم باألعمال المنوطـة بلجنـة 

  . القرار
  

فـي عينـه اإلشـتراك فـي الوقـت  "لجنة التعويضات"في  عضو واحدألكثر من يمكن    :السادسة المادة
  ."لجنة المخاطر"وأ" لجنة التدقيق"اي من  (cross membership)عضوية 

  .تفويض صالحياته إلى شخص آخر" لجنة التعويضات" ال يمكن لرئيس
  

أن يكونوا على إطالع كاف وفهم معّمق  "لجنة التعويضات"على جميع أعضاء    :السابعةالمادة 
مهارات المطلوبة التخاذ الخبرات و الأن يمتلكوا المعرفة و و  لدورهم ومسؤولّياتهم

 المخاطرو حوافز المقررة وال "سياسة التعويضات"قرارات مستقلة وموضوعية بشأن 
 . ذات الصلة

  
  :اجتماعاتها، وفقًا لالصول التالية" لجنة التعويضات"تعقد   :الثامنةالمادة 

١-كحد ادنىبشكل نصف سنوي ،.  
٢-بحضور ثالثة اعضاء على االقل.  
٣- يــتم خاللهــا اســتثنائية ال يمكــن عقــد اي اجتمــاع بغيــاب الــرئيس اال فــي حــاالت

 .آخر مستقلترؤس االجتماع من قبل عضو 
٤- بناًء على دعوة من رئيس اللجنة المذكورة تتضمن جدول أعمال خّطي ومفّصل

 ينوترفــق بهــا التقــارير كافــة المتعلقــة بالمواضــيع المطروحــة وذلــك قبــل أســبوع
، علــى انــه يجــوز اســتثنائيًا ابــالغ االعضــاء  علــى األقــّل مــن تــاريخ اإلجتمــاع

 .على األقل ساعة ٤٨هلة جدول االعمال والمعلومات المذكورة خالل م
٥-ترفـع مباشــرًة ياتها وقراراتهـا فـي محاضـر مفّصـلةتـدّون مناقشـات اللجنـة وتوصـ ،

  .إلى مجلس اإلدارة، ويكون للجنة الرقابة على المصارف حّق اإلطالع عليها
  

١١٠٦ 


٨- ذوي الكفــاءة والمعرفــة والمهــارات  “ينالعــامل” باســتقطالتشــكل عنصــرًا اساســيًا
  .المصرفعلى ثباتهم في خدمة  المحافظةالمطلوبة و الخبرات و 

٩- ـــــــــــــــتم ـــــــــــــــدي ـــــــــــــــة لعـــــــــــــــاملينل "تعويضـــــــــــــــاتلا" تحدي ـــــــــــــــي الوظـــــــــــــــائف الرقابي    ف
  الماليـــــــــــــــة  والرقابـــــــــــــــةوالتـــــــــــــــدقيق الـــــــــــــــداخلي  واالمتثـــــــــــــــالادارة المخـــــــــــــــاطر (

 .اسـتقالليةو موضـوعية ممارسـة اعمـالهم بيعيـق ال بشـكل  ...)الحسـابات وتدقيق
  ألي شـــــــخص يعمـــــــل فـــــــي المجـــــــاالت الخاضـــــــعة  زولهـــــــذه الغايـــــــة، ال يجـــــــو 

ـــــــــــــه أي  ـــــــــــــة هـــــــــــــؤالء االشـــــــــــــخاص ان يكـــــــــــــون ل ـــــــــــــيم ادادور بلرقاب   هـــــــــــــم ئتقي
 ."تعويضاتهم"تحديد بأو 

١٠ - التعويضـــات"وصـــفًا شـــامًال للمنـــافع االضـــافية التـــي تشـــكل جـــزءًا مـــن تلحـــظ "  
، ســيارة، شــبه مجــانيتــأمين صــحي، تــأمين علــى الحيــاة، مســكن مجــاني أو (

 ...).نفقات هاتف، ياتسائق، سفر 
١١ - االســـترجاع"إمكانيـــة تـــنص علـــى "(Clawback)  المكافـــآت المؤجلـــة"واعتمـــاد "

(Deferrals)  سـيما شـروط  هـذه االمكانيـة يهـافنطبـق تالتـي وذلك في الحاالت
   .هذه األخيرة وظروفها

١٢ - ُــــــــين  عــــــــرض بموجبهــــــــات ــــــــة " التعويضــــــــات"حــــــــاالت وشــــــــروط الجمــــــــع ب   النقدي
  علقــة بمــنح حقــوق خيــار مرتبطــة بأســهم المصــرف تمكتلــك ال وغيرهــا مــن المنــافع

ـــــــد قيمـــــــة هـــــــذه األســـــــهم    ال ســـــــيما لجهـــــــة توضـــــــيح المعـــــــايير المعتمـــــــدة لتحدي
 . اذا كانت غير مدرجة في األسواق المالية

١٣ - ُالمحددة كافة مفصل يراعي االسس والمعايير " تعويضات"نظام ستخلص منها ي
    .في هذه السياسة

  
  للتأكـــــد مـــــن مالءمتهـــــا االدارة مجلـــــس  قبـــــل هـــــذه السياســـــة، دوريـــــا، مـــــنيـــــتم مراجعـــــة   :المادة الثالثة

  .عملياته رتطوّ و  المصرفستراتيجية مع ا
  
 

  ":التعويضات" لجنة: ثالثاً 
  

  :لبناني مصرفأي على مجلس ادارة   :المادة الرابعة
مـن بـين اعضـاء ) Remuneration Committee" (تعويضات"لجنة انشاء  -١

  . بحيث ال يقل عدد األعضاء عن ثالثةو نفيذيين مجلس االدارة غير الت
  علــــــــــى ان يكــــــــــون عضــــــــــو مجلــــــــــس ادارة  تعيــــــــــين رئــــــــــيس لهــــــــــذه اللجنــــــــــة -٢

ـــع بـــالخبرات العمليـــة فـــي مجـــال   " التعويضـــات"و تقيـــيم االداء مســـتقل وان يتمّت

تعاميم م�سرف لبنان
١١٠٣ 



/٢٠١٤- ١٢- ٣١ت / ١٣٢ر / ١قسم / نص

  
  
  

 ١٣٣تعميم أساسي للمصارف رقم 
  

  
  

 التعويضـــاتبالمتعلـــق  ٦/٨/٢٠١٤تـــاريخ  ١١٨٢١رقـــم  االساســـينـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار 
  .وبالمكافآت التي تمنح للعاملين في المصارف

  
  ٢٠١٤ آب ٦ بيروت، في

  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه
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١١٠٩ 


/٢٠١٤- ١٢- ٣١ت / ١٣٢ر / ١قسم / نص

اداء اسـتنادًا الـى  االدارة العليـا التنفيذيـةفـي  “ينعاملال”تقييم اداء يتم  يقتضي أن :الثانية عشرةالمادة 
الماضــية علــى اداء الســنة  هــذا التقيــيم المصــرف علــى المــدى الطويــل بحيــث ال يرتكــز

  .فقط
  

  :اتاالفصاح: خامساً 
  

  :التقرير السنويتضمين  المصرفعلى :الثالثة عشرةالمادة 
١- ت، ونطاق صالحياتها، اذا وجد"لجنة التعويضات"تشكيل. 
٢- االســترجاعحــق "واهــدافها وطريقــة تنفيــذها وكيفيــة ممارســة " التعويضــات"سياســة “

 .العينية" التعويضات"وشروط منح " المكافآت المؤجلة"و
٣- ــــى حجــــم أعمــــال " سياســــة التعويضــــات"ابــــرز خصــــائص وانعكاســــها المحتمــــل عل

 ".الفعال اأدائه"المؤسسة و
٤-ــــيم بــــاالداء " التعويضــــات"وعالقــــة " األداء الفعــــال" عــــرض للعناصــــر المعتمــــدة لتقي

  ". للعاملين"الفعلي 
٥- الثابتة والمتغيرة وطرق منحها" التعويضات"عناصر. 
٦-مبالغهاو  “ينالعامل” فئات الممنوحة لمختلف "التعويضات"ـالمعلومات الخاصة ب. 

 
  

ولجنة  )القانونيةمديرية الشؤون ( مصرف لبنان تزويد كل من المصرفعلى :الرابعة عشرةالمادة 
:، بما يليالرقابة على المصارف

١-لجنة التعويضات" الئحة بأسماء كّل من رئيس وأعضاء." 
٢- لجنة التعويضات"قرار مجلس اإلدارة بتعيين رئيس وأعضاء." 
٣- التعويضات"عن سياسة  وفقًا لالصولنسخة مصادقًا عليها". 
٤-ة خـالل دة في هذه المادكّل تغيير يطرأ على المعلومات موضوع المستندات المحد

 .مهلة شهر من تاريخ حصوله
  

١١٠٨ 


  " :لجنة التعويضات"يشمل نطاق عمل  :التاسعةالمادة 
١- وتقــديمهما الــى مجلــس االدارة " التعويضــات"ونظــام " سياســة التعويضــات"اعــداد

 .للموافقة عليها
٢-  التعويضات"ونظام " التعويضات"سياسة حسن تطبيق اإلشراف على."  
٣-ألســس التــي تطبــق علــى اساســها سياســة مراجعــة دوريــة، علــى األقــل ســنوية، ل

 .ورفع التوصيات الى مجلس االدارة لتعديلها وتحديثها" التعويضات"
٤-لضــمان تحقيــق اهــدافها " التعويضــات"يــة سياســة تقيــيم دوري لمــدى كفايــة وفعال

 .وطلب المعلومات الالزمة لذلك من االدارة العليا التنفيذية
٥- الممنوحـــة مقارنـــًة مـــع االيـــرادات المســـتقبلية “ لتعويضـــاتا”مجمـــل دقيـــق لتقيـــيم

  .محتملةالمتوقعة بغية تالفي اية نتائج سلبية 
٦- االدارة العليـــــا " ضــــاتتعوي"رفــــع اقتراحــــات خاصــــة الــــى مجلــــس االدارة حــــول

 .التنفيذية
٧- الصـادرة عـن مصــرف " التعويضـات"النصـوص المتعلقــة بــالتحقـق انـه تـم تعمـيم

" سياســة التعويضـــات"لبنــان علـــى كــل العـــاملين فــي المصـــرف والتأكــد مـــن ان 
 .تتوافق مع االنظمة الصادرة عن مصرف لبنان

٨-ضــــمون التأكــــد مــــن أن اســــس االفصــــاح المتبعــــة فــــي المصــــرف تــــتالءم مــــع م
  .من هذا القرار والرابعة عشرة المادتين الثالثة عشرة 

  
هـــــا تقييمعنـــــد  بشـــــكٍل وثيـــــق مـــــع لجنـــــة ادارة المخـــــاطر" التعويضـــــات"تنســـــق لجنـــــة   :العاشرةالمادة 

بهــدف " التعويضــات"سياســة ل تهــامراجععنــد و ا هــوالمخــاطر المتعلقــة ب" ضــاتيالتعو "لـــ
  ."لفعالاالداء ا"للـمالءمتها وفعاليتها  التأكد من

  
  

  :“ينالعامل”نظام تقييم اداء : رابعاً 
  

مـن اجـل تقيـيم اداء خّطـي وضـع نظـام لبنـاني  مصـرفأي على مجلـس ادارة  :الحادية عشرةالمادة 
تعتمـــد  بحيـــثو  وشـــفافبشــكل موضـــوعي وذلـــك مختلـــف المســـتويات مـــن  “ينالعــامل”

  :على األقلالعناصر التالية 
١- ارة المخاطربسياسة واجراءات إد “العامل”التزام.  
٢- لصالح المصرف “العامل”األرباح التي يحققها أو  االيراداتاجمالي. 
٣- العامل" التي يقوم بهاالمخاطر المرتبطة بالعمليات". 
٤- امكنفي اجمالي اداء المصرف اذا “ العامل”لـالفردية   مساهمةالتقييم. 
٥- عملالوفقًا لطبيعة عناصر اخرى.   

١١١٠ 


  :احكام متفرقة: سادساً 
  

  .هذا القرار أحكامبللتقّيد  ٢٠١٤نهاية العام  تعطى المصارف مهلة أقصاها:الخامسة عشرةالمادة 
  

  .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية :السادسة عشرةالمادة 
  

  ٢٠١٤ آب ٦ بيروت، في
  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه

تعاميم م�سرف لبنان
١١٠٣ 



/٢٠١٤- ١٢- ٣١ت / ١٣٢ر / ١قسم / نص

  
  
  

 ١٣٣تعميم أساسي للمصارف رقم 
  

  
  

 التعويضـــاتبالمتعلـــق  ٦/٨/٢٠١٤تـــاريخ  ١١٨٢١رقـــم  االساســـينـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار 
  .وبالمكافآت التي تمنح للعاملين في المصارف

  
  ٢٠١٤ آب ٦ بيروت، في

  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه
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  ١١٨١٣ رار وط رم
   ٧٧٤٣ارار ا رم و ٧/٣/١٩٩٦ر  ٦١١٦ارار ا رم ل ن دل 

 رم و ٢/١/٢٠٠١ر رار ا٧٨٣٥ا  ر٢/٦/٢٠٠١  

  
  

  إن م رف ن،
  ، ٧٩و ٧٠ دن ا اف، ًء  ون اد و

  ًءم ور رار ا٦١١٦ا  ر٧/٣/١٩٩٦  دت و قا
 رف  ن أنات اؤرف و ن،  

  ًءم ور رار ا٧٧٤٣ا  ر٢/١/٢٠٠١  قا دد ووام اد
زراأو ا أو ا ت اط وت اا  دا، 

اق ط ود  ٢/٦/٢٠٠١ر  ٧٨٣٥ارار ا رم ًء  و
زاا،

   رار اس ارزي رف ن اذ   ادة  وءً 
 ر٢٣/٧/٢٠١٤،  


  

ــ ـ ـررـ:  
  

  
ودة ام  :ار رار ان ا رر دة اا ف ا٦١١٦   

 ر٧/٣/١٩٩٦  رون ا طا:  
و " ھ اق ا "ل دور رار  ن   : رون«

 أو د ھذه ات) (ارا  ت ال ت
  وت اد ار  ،ن رف  بر
رف ل ارض اوح ل ا ،دة دا دل 

٦ % دو ًو ب  ل ن ل وم اول.«  
  



../..  





  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ٣٦٦ م وط رم
  

وؤت ا ورت ار اورف 
   

  
    

  :دل اق ٢٥/٧/٢٠١٤ر  ١١٨١٣ ودم رط  ًن ارار اوط رم
    مر رار ا٦١١٦ا  ر٧/٣/١٩٩٦   ن أنت ا قا

 رف ن ت اؤرف و  مر م ا قر٢٣ا.  
    مر رار ا٧٧٤٣ا  ر٢/١/٢٠٠١  قت اا  دد اوام اد

.٨٠ رم ارق م ا  أو ا أو ازرااو طت ا
    مر رار ا٧٨٣٥ا ر ٢/٦/٢٠٠١ زاا ط قم  ا قرا

٨٤ا رم 
  

 ،روت وز  ٢٥٢٠١٤  
          

  م رف ن  
  
  
  
  

 قو ضر  

تعاميم م�سرف لبنان
١١٠٣ 



/٢٠١٤- ١٢- ٣١ت / ١٣٢ر / ١قسم / نص

  
  
  

 ١٣٣تعميم أساسي للمصارف رقم 
  

  
  

 التعويضـــاتبالمتعلـــق  ٦/٨/٢٠١٤تـــاريخ  ١١٨٢١رقـــم  االساســـينـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار 
  .وبالمكافآت التي تمنح للعاملين في المصارف

  
  ٢٠١٤ آب ٦ بيروت، في

  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه
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  ٣٦٧ م وط رم
  

  وؤت ا رف
  
  
  

دل ل اق  ١١/٨/٢٠١٤ ر ١١٨٢٢ودم رط  ًن ارار اوط رم 
  :ن

 مر رار ا٦١١٦ ا  رن ( ٧/٣/١٩٩٦ رف  ن أنت اا
ت اؤرف و ( قرم ار م ا٢٣.  

  مر رار أ٦٩٣٨ا  ر٢٥/٣/١٩٩٨ ) ظب اب ا وال اا
  . ٤٣ارق م أ رف رم ) رف ا  ن

  مر رار ا٦٩٣٩ا  ررف ( ٢٥/٣/١٩٩٨ل ار  ظر اطا
 نا  ( مر م ا قر٤٤ا.  

   
 ، روت ٢٠١٤آب  ١١  

  
  م رف ن

  
  

  
  
 قو ضر  

  






٢  




دة اد   :اص ا )رار) ٥ن ا رادة ان ا  مر ٧٧٤٣ا   
 ر٢/١/٢٠٠١ ص ا دلو:  

»٥  رضا  مدف او:  
 -   ّم ل " ًو " أو" ًف " ردو ل  أو

وً "إذا ت إدة ف ارض ث م د . وعار
 " أو"رد "  وان ا روع لف اأو إذا ا

.إدة ارض اذور دداً ن ادم
و ت " ھ اق ا "ل دور رار  ن  - 

إذا م . ھذه ات أو د) (ارا  ال ت
رر ھذه ات ن اوا  إدة ارض اذور دداً 

.«ن ادم



دة اا:   ف ا مر رار ا٧٨٣٥ا  ر٢/٦/٢٠٠١   
   :ا  "ا وارون ررادة "
  زات ل ا زء اوف زل : ادة ا وارون رر«

زاا طن ا  طل ازو
 زارضال ا  رار دور ل 

و " ھ اق ا "ن 
) (ارا  ت ال ت

إذا م رر ھذه . أو د ھذه ات
دة اإ  وان ا ترا ض

 ر ات ازن ا ًددا ورذا
  ».اه


  

  .ل ذا ارار ور دوره  :راا ادة

  

دة اا:    ردة ارا  رارر ھذا ا.  

 ،روت وز  ٢٥٢٠١٤  
  

  م رف ن
  

  
  
  

  ض وق ر

تعاميم م�سرف لبنان
١١٠٣ 



/٢٠١٤- ١٢- ٣١ت / ١٣٢ر / ١قسم / نص

  
  
  

 ١٣٣تعميم أساسي للمصارف رقم 
  

  
  

 التعويضـــاتبالمتعلـــق  ٦/٨/٢٠١٤تـــاريخ  ١١٨٢١رقـــم  االساســـينـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار 
  .وبالمكافآت التي تمنح للعاملين في المصارف

  
  ٢٠١٤ آب ٦ بيروت، في

  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه
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٢  

  
  

  " ادة ا رر"ن "ً "ن اط ) ٣(و) ٢( ص ادن   : ادة ا
:ودل   ٧/٣/١٩٩٦ر  ٦١١٦ن ارار ا رم 

  

»٢   ّرغ دارف   ھ ن"رم "ا ،ا ل ا
  :و،   ووا،  ھذا وادات ا ن

 ا م  ن طرق أوا  ھ ارفو   أ  
  ا"را".  

  

رف  ان ا وادات ا ن   ارفدد   ب
ا ن " ار" اھ   ده ا  ن

  . ات او ن رف ن
 إدة رف ند ال  وا و رف ن

 أر  أھل   ارة ا اذور  ھذه ار
  .ھذه ادة ذات اروط ارو   رت ددة

  

وارح ا ن %   ٥٠رف ن ارفدد   ج 
،ودھل و  ،ود  ا ح ارا  ًو  ء

  ."ار ،"ن طرق أوا ا ،ا ا ھم 
  

٣  ت ل "را " ،ھ و حار وز  
رف ن ن ھذه ارح ا %  ٥٠ل رف ھم دد 

 ،ھ  ن ورذا رف ا دةح ارم ا د
ق ان طرو  ،ا ا"را."«  

  
  

  ن ارار ا " ادة ا رر"ن " "اط ف ا:   ارا ادة
  :ا ) ٤(اد  ٧/٣/١٩٩٦ر  ٦١١٦رم 

  

»٤ ردد ا دا  ددةن، ا رف ا وا ح وا)٢( 
 طن ا" ً "  ھ ن رفرغ ا د ،ھذا ت ارا

 ر ًورا وو ون)(  لرأ 
" تر " دى سذه ورغ ھا ر) (   

  ن أ"ت ارروط ھذه " ا ًو أ  أ ط
  ».اروم ادار واف وذك د م ادة

  
  

دة اا:  رةص ا )ـھ ( دن ا)١ ( طن ا" ًن " را" دة اا
  :ودل   ٧/٣/١٩٩٦ر  ٦١١٦ن ارار ا رم " رر

وا " ر"ل ن اظم ا أو روع اظم ا  ھـ«
دھا زدة أو اا دارا.  

  
../..  

  





  
  

  ١١٨٢٢ رار وط رم
  

  ٧/٣/١٩٩٦ر  ٦١١٦ ارار ا رمدل 
   ٢٥/٣/١٩٩٨ر  ٦٩٣٨ارار ا رم و

  ٢٥/٣/١٩٩٨ر  ٦٩٣٩وارار ا رم 
  
  
  م رف ن، إن
 ًءا   ،فد واون ا ١٧٧و ١٧٥و ١٧٤و ١٥٣و  ٧٠ واد ،  

ت ود اق  ٧/٣/١٩٩٦ر  ٦١١٦ ارار ا رم  وءً 
ت اؤرف و ن رف  ن أنا ،  

رار اا  ًءم ور ٦٩٣٨  ر٢٥/٣/١٩٩٨  دو وال ا قا
  ،ب اب اظ رف ا  ن

ود اق طر  ٢٥/٣/١٩٩٨ر  ٦٩٣٩وًء  ارار ا رم 
  اظ  رل ارف ا  ن،

اوه  ٧/٣/١٩٩٦ر  ٦١١٦ ارار ا رمن دة ا رر و ًم او
،  

   رار اس ارزي رف ن اذ   ادة  وءً 
ر ٦/٨/٢٠١٤،  

  
ــ ـ ـَـّررـ:  

  
  

ودة اا:   ط ن رة اص ا "رر دة ان ا" ا رار ا  
  :ودل ص ا ٧/٣/١٩٩٦ر  ٦١١٦رم 

»  دةن إ  ا دھ دة دة ت دون ن رفا
وات ل اھت ا وم   ،ل ؤو ، رأل 

 وً ، وذك  ودون ازام ھذه ارة ي ت" ارت"
:«

  
  

دة اا :   رن آ  د٥(ا ( طن ا" ًن " أو"رر دة ارار " ان ا
ول طق أم «ا ارة  ٧/٣/١٩٩٦ر  ٦١١٦ا رم 

  تھ وال ار ا ،دةت"ھذه اروال " اا 
«.   

  
../..  

  

تعاميم م�سرف لبنان
١١٠٣ 



/٢٠١٤- ١٢- ٣١ت / ١٣٢ر / ١قسم / نص

  
  
  

 ١٣٣تعميم أساسي للمصارف رقم 
  

  
  

 التعويضـــاتبالمتعلـــق  ٦/٨/٢٠١٤تـــاريخ  ١١٨٢١رقـــم  االساســـينـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار 
  .وبالمكافآت التي تمنح للعاملين في المصارف

  
  ٢٠١٤ آب ٦ بيروت، في

  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه
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  ٣٦٨ رم وط م
ت اؤرف و  

  
  
  

دل ارار  اق ١١/٨/٢٠١٤ ر ١١٨٢٣ رم اوط ارار ن  رط  ًودم
) ٤(ات إ اص ان م ارة ( ٨/٣/٢٠١٤ر  ١١٧١٧ا رم 

١٣٢ارق م ا رم ) فن ون اد وا ١٥٢ن ادة 


 ،روت ٢٠١٤آب  ١١  

  م رف ن  

  
  

  

 قو ضر  





  
٣  

  
  

ار ا ون وو وراً  ن ظم 
 ر)(  لرأ " تر " ًا

 :وب
  رفاا  را ن و رف ر.  
  تول ا رفا  را ن و رف دزو

ا رك  " ارت ا"ا د ط وا ـ
) صب اوأ ھو زا.(...  

 زي ارس اا وا  لل  اد ل 
  داولب ول ا و م اظا  راد اد

 او.«  
  

  
   ٦٩٣٨ن ارار ا رم  "ادة ا"ن ) ٦( ص اد   : ادادة 

 ر٢٥/٣/١٩٩٨.  
  
  

دة اا:    ص "دة اا" م رر رار ان ا ٦٩٣٩م   
 ر٢٥/٣/١٩٩٨   دلو:  

) ( اد ام  وق ن ر«
 ال ا ارف رع  ار وظت ا اوال

 ن رت إذاوا  روطوص اا   ظدرة ان ا 
  ».ن رف

  
  

دة اا :   دا )م ) ٦ق رن ام  ١ر رار ا قر٦٩٣٩ا   
 ر٢٥/٣/١٩٩٨.  

  
  

.ل ذا ارار ور دوره  : اادة 
  
  

  .ر ھذا ارار  اردة ار  : ةارادة 
  

  ٢٠١٤آب  ١١  روت ،
  
  م رف ن

  
  
  
  
 قو ضر  

  

تعاميم م�سرف لبنان
١١٠٣ 



/٢٠١٤- ١٢- ٣١ت / ١٣٢ر / ١قسم / نص

  
  
  

 ١٣٣تعميم أساسي للمصارف رقم 
  

  
  

 التعويضـــاتبالمتعلـــق  ٦/٨/٢٠١٤تـــاريخ  ١١٨٢١رقـــم  االساســـينـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار 
  .وبالمكافآت التي تمنح للعاملين في المصارف

  
  ٢٠١٤ آب ٦ بيروت، في

  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه
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٢  
  

" ادة ا رر" ٨/٣/٢٠١٤ر  ١١٧١٧رم ارار ا  ف ا  :اادة 
 ا:  

او ، اروض وات   م ھذا ارار  :أوً : ادة ا رر«
اه ن ادة ا ) ٣(ص ان م ارة 

  ًو وا:   
١  روض اان ر راء  دةرة وا . 
٢  رط راتروض ا روضن ھذه ا دةم ا  ان

  .وات وى رة وادة ل س
٣ ـوعـ ـن نـت اط )  ( م ا

  ـدةـوا ـد ـطوا وا  ء اإ
 ) دورة اورة  ( ان  وز 

  .اً واداً رھذه ادورة 
 ً:   برا   تروض واذه اون ھ ب ان

  وصروط اا  واد وص اا 
ي  ، وراً،ا" اؤ"ان د وادة اد اه 

اراض ن رف ن أو ن  ار  ارف 
 ».ذا ان

  
دة اا:   مر رار ان ا دة اص ا ١١٧١٧  ر٨/٣/٢٠١٤ 

ص ا دلو:
»دود ا با  ن زل دة ام ا ًو  وحت ا

:ن ون اد واف، ط ١٥٢وع ات ا م ادة 
١  دواون ا ان  تا  س  دا دت اا 

 ًت وھذه ا ت وھذه ا  ب ا  وقا  راا
وطق اوال ب ان ون اواد ادا ا  ھذه ات ال 

وان ا تا  ا دد اوا.  
٢  رت اا   دذه اون ھ رط أن  تا

)س  ات وّب اطب    ( د أيد 
  ».د أّول طب

  
  .ل ذا ارار ور دوره: راا ادة

  
  .ر ھذا ارار  اردة ار:   ُ ا ادة

 ،روت ٢٠١٤آب  ١١  
  م رف ن

  
  
  
  

 قو ضر

  
  

  
  
  

١١٨٢٣ رم وط رار
  

  ٨/٣/٢٠١٤ر  ١١٧١٧دل ارار ا رم 
 قرة ام ا نص اا ت إ)٤ (  

  د وافن ون ا ١٥٢ن ادة 
  
  
  
  ن، رف م إن

  ، ١٨٢و ١٧٤و ١٥٢و ٧٠ وادا  واف اد ون  ءً 
 رار اا  ًءم و١١٧١٧ر  ر٨/٣/٢٠١٤  قص اا ت إ

  ،ن ون اد واف ١٥٢ن ادة ) ٤(ان م ارة 
وا   ذن ا رف زيرس ارار ا  دةًء ر ٦/٨/٢٠١٤،  

  
  

  :ــ ـ ــرر
  
  

   ١١٧١٧رم ارار ا  ن ادة ا ن) ٣( ص اد :وادة ا
 ر٨/٣/٢٠١٤ ص ا دلو:

»٣   دارةا  ونذا اال ھفور  موان ودراء اا 
دارة  (اذن اؤون ن ادارات ار ودم وادراء 

 زف واوا طر ... ) ادة ال وورة ان دا ل سور
 داق اددة اّل وو ن :

."اؤ  "ّأ 
  . ن وارج " اودات ا  "ب
أو أر ن % ٢٠اؤت ا ك طر رة أو ر رة   ج

أو وق اوت ادة ذه ام أ أر، أو " اؤ"أم 
 وا اوز  " اؤّ"ا ون د ر ّم  رارات 

 ّ ما"ّؤا " ت وو   ھ "ّؤّل " ا
  %. ٢٠ن 

  
  

../..  
  

تعاميم م�سرف لبنان
١١٠٣ 



/٢٠١٤- ١٢- ٣١ت / ١٣٢ر / ١قسم / نص

  
  
  

 ١٣٣تعميم أساسي للمصارف رقم 
  

  
  

 التعويضـــاتبالمتعلـــق  ٦/٨/٢٠١٤تـــاريخ  ١١٨٢١رقـــم  االساســـينـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار 
  .وبالمكافآت التي تمنح للعاملين في المصارف

  
  ٢٠١٤ آب ٦ بيروت، في

  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه
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  ١١٨٣١ رم وطرار 
  ٢١/٢/٢٠٠١ر  ٧٧٧٦دل ارار ا رم 

)روا ھف واوظف وات ا(  
  
  
  
  م رف ن، إن

ا   فد واون ا  ًءند ١٧٤و ٧٠ ،  
ود اق ت اف  ٢١/٢/٢٠٠١ر  ٧٧٧٦وًء  ارار ا رم 

،روا ھف واوظوا  
  ،٢٠/٨/٢٠١٤ اذ   ادة ررف ن وًء  رار اس ارزي 

  
  

ــ ـ ـَـّررـ:  
  

  
اروض او اداً رووول او  ل ن اؤ » ص رة  :وادة ا

ودوق د ا ن وز ان ارن اطون ووزارة ارن 
ن ) ١(ن اد ) ز(اواردة  ارة » وادر ا وى ان ادا اة

دة اا مر رار ان ا ٧٧٧٦  رص   ٢١/٢/٢٠٠١ دلو
ا:  

»   ن ا ؤن ا ل  وول اورو ًداا وروض اا
 ودوق د اةوز ان ارن اطون ووزارة ارن 

ا ردن واوى ا دام ان ا ا ردوا.«  
  

دة اا:   ف ا مر رار ا٧٧٧٦ا  ر٢١/٢/٢٠٠١ دة ارر ا  ا
:   

  :)" )Retail Loansروض از"ھذه ادة ر ام طق ت : أوً :ادة ا رر«
   روا ب، (ض اطروض ا ،راتروض ا    

  ) روض ام
    ددةن اوط اط)Revolving Credits) ( تط  

رت ان واا(   
   روض اا.  

  
../..  

 

 

  
  
  
  
  
  

  ٣٦٩ رم وطم 
  

  ت اؤرف و  
  
  
  

  دل ارار ا اق  ٢١/٨/٢٠١٤ر  ١١٨٣١رم  اوطودم رط  ًن ارار 
  ) ت اف واوظف واھ وار( ٢١/٢/٢٠٠١ر  ٧٧٧٦رم 

  . ٨١ارق م ا رم 
  
  

 ، روت ٢٠١٤آب  ٢١  

  
  م رف ن

  
  
  
  
 قو ضر  

تعاميم م�سرف لبنان
١١٠٣ 



/٢٠١٤- ١٢- ٣١ت / ١٣٢ر / ١قسم / نص

  
  
  

 ١٣٣تعميم أساسي للمصارف رقم 
  

  
  

 التعويضـــاتبالمتعلـــق  ٦/٨/٢٠١٤تـــاريخ  ١١٨٢١رقـــم  االساســـينـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار 
  .وبالمكافآت التي تمنح للعاملين في المصارف

  
  ٢٠١٤ آب ٦ بيروت، في

  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه
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٣  
  

  
٤  م طن اووازي   ن % ٢ ظ"زروض ا" ،

ظذه ال ھ وت اؤول از د،     
اراً  وات  ٦دى وً % ٠،٥ا ا   ٢٠١٤ام 

  ،طھذا ارد ب  ان و ٢٠١٥ن ام 
  ن اوال ا ا،  ھو  اي وت

)Tier One Capital( رط  دم  ا واذ اد ا ا
 را  و  ًء ن رف زيرس ان ا  

و ان د ون ھذا اط ن رة ددھ   ارف
  .اس ارزي

  طذا اب ھا ظ ن "زروض ا "
  .اروض ا وروض اطب وروض ام

  


 ً: ١  دم اق اط)١ ( طن ا" ً "  دةذه ان ھ" روض
زا " ر د و١/١٠/٢٠١٤ا.  

٢ ون ا ت اؤرف واا   ر١/١٠/٢٠١٤ ،  
ن اط  ) ١(ن اد  )ج( و ر واق  ام ارة 

" ً " اي  دم دةن ھذه ا"رض ز" دد  ء نا
  ».اوه ) ج( ن اددن  ارةاد  ل


دة اا : ُدوره ور رارذا ا ل.  
  
  .ر ھذا ارار  اردة ار : ُدة اا

  
 ،روت ٢٠١٤آب  ٢١  

  
  م رف ن

  
  
  
  

 قو ضر 

 

 

  
٢  

  
  

  
 ً:  د ت اؤرف واا   "رو ضز:"  

١ د ا :  
      ."روض از"ظم ن  وا   و     أ

اوح ا رض ا وأ رض ارة  اي ن وز  ان   ب
 ارة أو ن ر، د أ، %    ٧٥راء ن اول

 ارة اظ  ت وذك  ووع ارض ان
  ص اروض  ن ادة ا أه) ١(ن اد ) ز(

  .ا ارى
  

 " روض از"وز وع اددات ار   ان    ج
 ٤٥ %ل ان د،   د% ٣٥  ،أ  

  .ا روض
  .ازوج وازوا ن  ف اب ھن ان 

  

٢ ؤو نو   ن د اير "زروض ا"،  روز د
  :اد ا   و ًدود  ،دده رات رؤ

  

  او  ر اض    

وض ت  وض ارات اوض ا ا ة
 ان

 وض ا
 اى

٣١ ٦٠  ً ......... 
 

١٥ %٢٥  %١٥% 
٦١٩٠  ً ٢٥ %٣٥ %٢٠% 
٩١١٢٠  ً ا  ٣٥ %٤٠ %٣٠% 

١٢١١٨٠  ً ٥٠ %٥٠ %٤٠% 
١٨٠٣٦٠  ً ١٠٠ %١٠٠ %٥٠ %٢٥% 

١ ات ٢ ١٠٠ %٥٠%   
٢ ات ٥ ١٠٠%    

 ر اض % ١٠٠ ات  ٥ق 
)  ا ا  ( 

   

  

  

٣ رضد ار   تؤوب ا:  
   لز د  دت اا رل ا دواض ا   

ا ن أو  ار ن ا ا ت% ٦٠ و
  .ا، ا أل

     دت اا  ـ"زروض ا "رىا.  
  
  
  

../..

تعاميم م�سرف لبنان
١١٠٣ 



/٢٠١٤- ١٢- ٣١ت / ١٣٢ر / ١قسم / نص

  
  
  

 ١٣٣تعميم أساسي للمصارف رقم 
  

  
  

 التعويضـــاتبالمتعلـــق  ٦/٨/٢٠١٤تـــاريخ  ١١٨٢١رقـــم  االساســـينـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار 
  .وبالمكافآت التي تمنح للعاملين في المصارف

  
  ٢٠١٤ آب ٦ بيروت، في

  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

العدد  52 - 2014 96THE CERTIFIED ACCOUNTANT97 Issuse #52 - 2014



  
  
  
  
  
  
  
  

ر ار و ١١٨٥٠  
  

 برھا ال وا   وا ت اا ا م  
  
  

  إن  ف ن،
ن رم اأ  ء ٣١٨  رال( ٢٠/٤/٢٠٠١ا  (   ،  

، دة اا  
 ر ار اا  ًء٧٨١٨و  ر١٨/٥/٢٠٠١  ا و ا م

  ،ات ا وا   اال و ارھب 
 يا ار ا  ءو ر ةا   ن ا ف١٠/٩/٢٠١٤،  

  
  ر:  

  
  

ودة اا:     دة ) ٣(اا ١٠  " وا ت اا ا م
   ٧٨١٨ا ار ا ر  "  اال و ارھب

 ر١٨/٥/٢٠٠١  لو ا:  
 »٣  تا ا  ول  )AML/CFT Branch Officer (  

ة  ذو ر  و   اع، ،   وع اف
  ي   م  ن   و،ة  ووء

  و اا  ع اي   )،ت  ،ت
، (....  

  اداء اول  ا ات ة   ر وة 
 ا وا ارد اة اغ و وره م يا ا

ا اھ  برھا ال وا  .«  
 

دة اف  :ا  دةا ١٠ا  "ا م   وا ت اا 
ر  ٧٨١٨ا ار ا ر " اال و ارھب

١٨/٥/٢٠٠١ ٤(ا ( ا:  
 »٤   ءا"ة او "، ا  ف وا ،  

ا   ف وت وا وعو ا ا  وع
 م ھ ا ا    . اى  ن

 ا اا   ف وع اوا ا  تا ا
  .و ارھب   اال

 ،ا اع ھ ء اا  ر ف، اذا ي 
   ما ا ھ   ،ن ف٣١/٣/٢٠١٥ ،

ات    اب    ا اي ذ 
 ار اا. «  

../..  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر و  ٣٧١  
  

ت ارف و  
  
  
  
  

 ر ار اا   ر د١١٨٥٠  ر١١/٩/٢٠١٤   م ا
 ب ارھا ال وا   وا ت اا ا  

 ر ار ا٧٨١٨  ر١٨/٥/٢٠٠١  ر ا ع ا٨٣.  
  
  

 ،وت ل  ١١٢٠١٤ا  
  

   ف ن
  
  
  
  
  ضر  

تعاميم م�سرف لبنان
١١٠٣ 



/٢٠١٤- ١٢- ٣١ت / ١٣٢ر / ١قسم / نص

  
  
  

 ١٣٣تعميم أساسي للمصارف رقم 
  

  
  

 التعويضـــاتبالمتعلـــق  ٦/٨/٢٠١٤تـــاريخ  ١١٨٢١رقـــم  االساســـينـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار 
  .وبالمكافآت التي تمنح للعاملين في المصارف

  
  ٢٠١٤ آب ٦ بيروت، في

  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه
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  ٣٧٣ رم وط م
  

ت اؤرف و  
  

  
  

دل  اق ٧/١٠/٢٠١٤ ر ١١٨٧٢ رم اوط ارار ن  رط  ًودم
م  اص انات إ ( ٨/٣/٢٠١٤ر  ١١٧١٧ارار ا رم 

  ارق م ا ( فن ون اد وا ١٥٢ن ادة ) ٤(ارة 
١٣٢رم 


  

 ،روتول  ٧ن ار٢٠١٤  
  
  م رف ن

  
  
  
  

 قو ضر  

  
٢  

  
  
  

دة اا:   ا  )دة ) ٤ا ١١  " وا ت اا ا م
   ٧٨١٨ا ار ا ر  "  اال و ارھب

 ر١٨/٥/٢٠٠١ ا  لو:  
»٤ عا  تا ا  ولا   : 
أم اا   ا  اام اظ  اع  إاءات) أ

ـ  اال و ارھب و  وا ا ـ ل
 ذجأ   ءا)KYC.( 

 ت  ا ات ا واو وأ ت أى    )ب
و ات ) ATM(ااف ا  و ات ا   ل

  ).Non face to face Banking(إو   ًا
  اال  ا ى ظ اع    ق ) ج

 .و ارھب
  ور ا ا اة " وة ا " ر إغ   ) د

ع اءات  ا  ت  إد وىى اة ارة 
 ا دور ر ادوا  ورة دون ا   ا 

  ».او ادارة اع
  

م ا ات ا"   ١١ ادة ) ٨( ا ) أ(  اة   :ااادة 
ار ا ا " وا   اال و ارھب

 ٧٨١٨ر  ر١٨/٥/٢٠٠١.   
  

دة ادة   :اا ف ا١١  "  وا ت اا ا م
   ٧٨١٨ا ار ا ر "  اال و ارھب

 ر١٨/٥/٢٠٠١  ٩(ا ( ا:  
»٩      ى ا ا "ة او "  را

 دة ) ٤(اا ار ١٠ا اھ :  
 واوع ا ف  ا ات  ا ا  )  أ

  اي ا الا   ا اا .   
 واوع  ت ءات  اي ء اا ااد ) ب

دارة اا  ا اھ  ان  الا  .«  
  

  .م ھا اار  ٣١/٣/٢٠١٥ھ ا  ارف :   ادادة 
  

  . ا اار ر وره: اادة 
  

دة اا: ا اھ ة اا  ار.  
 ،وت ل  ١١٢٠١٤ا  

   ف ن
  
  
  
  
  ضر  

تعاميم م�سرف لبنان
١١٠٣ 



/٢٠١٤- ١٢- ٣١ت / ١٣٢ر / ١قسم / نص

  
  
  

 ١٣٣تعميم أساسي للمصارف رقم 
  

  
  

 التعويضـــاتبالمتعلـــق  ٦/٨/٢٠١٤تـــاريخ  ١١٨٢١رقـــم  االساســـينـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار 
  .وبالمكافآت التي تمنح للعاملين في المصارف

  
  ٢٠١٤ آب ٦ بيروت، في

  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه
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٢  
  
  
  

  .ل ذا ارار ور دوره:  ا ادة
  

  .ر ھذا ارار  اردة ار ُ  :ارا ادة
  

 ،روتول  ٧ن ار٢٠١٤  
  
  م رف ن

  
  
  
  

 قو ضر  



  
  
  
  
  
  

    
  ٣٧٦ رم وطم 

  
  ت اؤرف و  

  
  
  

  دل اق  ١/١١/٢٠١٤ ر ١١٨٩١رم  اوطودم رط  ًن ارار 
) ت اف واوظف واھ وار( ٢١/٢/٢٠٠١ر  ٧٧٧٦ارار ا رم 

  . ٨١ارق م ا رم 
  

 ، روت ١  ن ار٢٠١٤  

  م رف ن
  
  
  
  
 قو ضر  

  
  
  

  
  

١١٨٧٢ رم وط رار
  

  ٨/٣/٢٠١٤ر  ١١٧١٧دل ارار ا رم 
  ) ٤(ت إ اص ان م ارة  اق

  ن ون اد واف ١٥٢ن ادة 
  
  
  ن، رف م إن

  ، ١٨٢و ١٧٤و ١٥٢و ٧٠ وادا  واف اد ون  ءً 
 رار اا  ًءم و١١٧١٧ر  ر٨/٣/٢٠١٤  قص اا ت إ

  ،فن ون اد وا ١٥٢ن ادة ) ٤(ان م ارة 
ا   ذن ا رف زيرس ارار ا  ًءدةو   

 ر٢/١٠/٢٠١٤،  
  

  :ــ ـ ــرر
  
  

  ارار ا  ن "ادة ا رر"ن " أو " ًص اط   :اوادة 
  :ودل ص ا ٨/٣/٢٠١٤ر  ١١٧١٧رم 

» ًأو: رارذا ام ھ  تروض واا ، وص ا
 ن ون اد واف ١٥٢ن ادة ) ٤(ارة ان م 

وا  ًو :   
١  روض اان ر راء  دةرة وا . 
٢  رط راتروض ا رة وى روضن ھذه ا دةم ا  ان

  .وات وادة ل س
٣ ـوعـ ـن نـت اط ) ( ء ام إ ا

  او واطـ دـ واــدة   دورة اورة
) ( ان  ودورة  زرھذه ا ًدااً وا.«  

  
   ١١٧١٧ن ارار ا رم  اد رة ص ادة   :ة ااد

 ر٨/٣/٢٠١٤ ص ا دلو:  
»    رظ"دات اوو" ا"ردات اوا "ن و   ر

 ھ"ؤرة " ادارة واا  نوا س ادار ءوأ  
  ت ارط م  ن، ان م ل ن ھؤء واؤ

ن ون اد واف، ادة طر رة أو ر رة،  ١٥٢ادة 
 ت اؤرف أو ان ا روض ت أو ت أو ن اي

اروض ادم  ت د أو ت ء  ا  ارج
 ررارن ھذا ا دة اا  ددةروط ا ًو.«  

../..  

تعاميم م�سرف لبنان
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٢  
  

  
   ٧٧٧٦ادة ا ن ارار ا رم  ن) ١(ن اد ) ز(ارة   ص  :ادة ا

 ر٢١/٢/٢٠٠١  ص ا دلو:  
  :  ت ر وز اي ن ان ان، ا ال  ز« 

  ٦٠%ا  ن ،د ا ، ا راؤه أو ا وير ا
  . روع اري د از

  ٦٠ %دا ا  ن.  
  :  ن ان ار ا اه

   ددةب اا  قط ا روض ارر"ا دة اا "  
  .ن ھذا ارار

   وروض ااا ؤ رھ  د ا ن   
  .ن ذوي ادل ادود

   ـراء   نوطن ارن از ا وروض اا
  ».رات وء ان و ن ارـن

  
دة اص  :ا  مر رار ان ا ن رر دة ا٧٧٧٦ا ر ٢١/٢/٢٠٠١ 

ص ا دلو :   
» ًر : أو دةم ھذه اق اط ت"زروض ا) ":(  

   روض اا  ) ،بطروض ا ،راتروض ا    
  ).روض ام واروض ا ارى

    ددةن اطوط ا) ) ( نت اط  
 طر رو   أو داف اھ وروض اوا

ر أو  ھداف(.   
   روض اا.  

  
 ً:     د ن  ا ت اؤرف واا   

"ز روض:"  
١   دا:  

     ". روض از"ظم ن  وا  و    أ  
، %  ٧٥ان  وز اي ن رض ارة  أو ارض ا     ب

ء   د أ ،ن ر ارة أو ان ووع ارض
:  

  نرف ا ن وروض اا.  
   وول اورو ًداا وروض اا ؤن ا ل 

ا ن وز ان ارن اطون ووزارة 
وادر ا وى ان  ودوق د اةارن 

.ادا وادر ا ن ام
  ر ًو وا روض اا ردر/اا اض ا

 وصم  ار رار اا ٦١٨٠  ر
٣١/٥/١٩٩٦.  

  
../..  






  

  
  
  
  
  

  ١١٨٩١ رم وطرار 
  

  ٢١/٢/٢٠٠١ر  ٧٧٧٦دل ارار ا رم 
)روا ھف واوظف وات ا(  

  
  
  
  م رف ن، إن

ا   فد واون ا  ًءند ١٧٤و ٧٠ ،  
د اق ت اف و ٢١/٢/٢٠٠١ر  ٧٧٧٦وًء  ارار ا رم 

،روا ھف واوظوا  
  ،٢٩/١٠/٢٠١٤ اذ   ادة ررف ن وًء  رار اس ارزي 

  
  

ــ ـ ـَـّررـ:  
  

  
دة اام   :ور رار اا ف ا٧٧٧٦  ررر« ٢١/٢/٢٠٠١ دة اا«   

 ا:  
 ن ون ؤوت ا  ارف واؤّت اّ : ادة ا رر«

ّإ )  ( روضا ظ 
وذك ًء  ( ( وات ا واد

ّدرات اإ ) (  ًو راؤھب إواا
  ن درةت اووا ّدوا ّر ات اّط
ار  ارف  ھذا اوص،  أن  ّل رد 

 ٢٠١٤م ن  اظ   % ٠،٥ھذه اؤوت ن 
أن  و   ٢٠١٦م % ١،٥و   ٢٠١٥م % ١و

 ً ّوا ت اؤوا  ض ر أير ّم .  
 ظ ،ظذه ان ھ "زروض ا "  ا  

   "ادة ا رر" اوص  ّ ون اؤوت 
  ».ن ھذا ارار

  
  
  
../..  

تعاميم م�سرف لبنان
١١٠٣ 



/٢٠١٤- ١٢- ٣١ت / ١٣٢ر / ١قسم / نص

  
  
  

 ١٣٣تعميم أساسي للمصارف رقم 
  

  
  

 التعويضـــاتبالمتعلـــق  ٦/٨/٢٠١٤تـــاريخ  ١١٨٢١رقـــم  االساســـينـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار 
  .وبالمكافآت التي تمنح للعاملين في المصارف

  
  ٢٠١٤ آب ٦ بيروت، في

  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه
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٤  
  
  

  
٥  ظ  سا  ب م طن او"زروض ا" ا ،

ن ھذه %  ٠،٥وازي   وً، ٣٠م د ّراً  اداد زد ن 
 ٦و  ًدى % ٠،٥، ا ا  ٢٠١٤اظ   ام 
  . ٢٠١٥وات اراً ن ام 

 ح ارن ا طذا اھ ط وال ان ا بو
 ا)(.   

اروض " روض از"ظ  ن ھذا اط  اب 
  .ا وروض اطب وروض ام

  
  

 ً: ١  دم اق اط)١ ( طن ا" ً "  دةن ھذه ا"زروض ا "
 ر د و١/١٠/٢٠١٤ا.  

٢  ر ون ا ت اؤرف واا ١/١٠/٢٠١٤ ،  
" " ًن اط  ) ١(ن اد ) ج(اق  ام ارة  و ر و

دد ء ان ل اد " رض ز"ن ھذه ادة دم  اي 
 رةا  نددن ا)ج ( وها.  

  
 ًر   :راظ لاي إت ان ا زء ّوإ ّ ت ّر

و  ون ب ان ّأو إ ّ ت ت ا  ان 
 ظ ن ن  ت"زروض ا".«  

  
رادة اا:    ُدوره ور رارذا ا ل.  

  
دة اا : ُردة ارا  رارر ھذا ا.  

  
 ،روت ن  ١ر٢٠١٤ ا  

  
 رف من  

  
  
  
  

 قو ضر





٢  
  

  
   ٧٧٧٦ادة ا ن ارار ا رم  ن) ١(ن اد ) ز(ارة   ص  :ادة ا

 ر٢١/٢/٢٠٠١  ص ا دلو:  
  :  ت ر وز اي ن ان ان، ا ال  ز« 

  ٦٠%ا  ن ،د ا ، ا راؤه أو ا وير ا
  . روع اري د از

  ٦٠ %دا ا  ن.  
  :  ن ان ار ا اه

   ددةب اا  قط ا روض ارر"ا دة اا "  
  .ن ھذا ارار

   وروض ااا ؤ رھ  د ا ن   
  .ن ذوي ادل ادود

   ـراء   نوطن ارن از ا وروض اا
  ».رات وء ان و ن ارـن

  
دة اص  :ا  مر رار ان ا ن رر دة ا٧٧٧٦ا ر ٢١/٢/٢٠٠١ 

ص ا دلو :   
» ًر : أو دةم ھذه اق اط ت"زروض ا) ":(  

   روض اا  ) ،بطروض ا ،راتروض ا    
  ).روض ام واروض ا ارى

    ددةن اطوط ا) ) ( نت اط  
 طر رو   أو داف اھ وروض اوا

ر أو  ھداف(.   
   روض اا.  

  
 ً:     د ن  ا ت اؤرف واا   

"ز روض:"  
١   دا:  

     ". روض از"ظم ن  وا  و    أ  
، %  ٧٥ان  وز اي ن رض ارة  أو ارض ا     ب

ء   د أ ،ن ر ارة أو ان ووع ارض
:  

  نرف ا ن وروض اا.  
   وول اورو ًداا وروض اا ؤن ا ل 

ا ن وز ان ارن اطون ووزارة 
وادر ا وى ان  ودوق د اةارن 

.ادا وادر ا ن ام
  ر ًو وا روض اا ردر/اا اض ا

 وصم  ار رار اا ٦١٨٠  ر
٣١/٥/١٩٩٦.  

  
../..  

تعاميم م�سرف لبنان
١١٠٣ 



/٢٠١٤- ١٢- ٣١ت / ١٣٢ر / ١قسم / نص

  
  
  

 ١٣٣تعميم أساسي للمصارف رقم 
  

  
  

 التعويضـــاتبالمتعلـــق  ٦/٨/٢٠١٤تـــاريخ  ١١٨٢١رقـــم  االساســـينـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار 
  .وبالمكافآت التي تمنح للعاملين في المصارف

  
  ٢٠١٤ آب ٦ بيروت، في

  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه
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Auditors review companies' financial records in-
cluding taxes, receipts and purchase orders. They 

scrutinize financial statements to make sure all the in-
formation is accurate and complies with laws and stan-
dards.  For many auditors the job has become one of 
ever greater demands. 

Every business has become a service business and all 
companies are becoming customer service companies.  
In addition to increasing complex work demand, auditors 
must retain client relationships, build new business, and de-
velop their personal brands all while flawlessly executing 
their core job.  

With high levels of stress and falling job satisfaction, today’s 
auditors are in search of both professional and leadership 
skills. Auditing Leadership: The Professional and Lead-
ership Skills You Need provide a comprehensive list and 
discussion on an individual auditor's leadership and organi-
zational skills.  It includes practical tips, ideas, and insights 
on becoming a better leader in the audit profession. 

As technical guidance dominates the average auditor's li-
brary, this is the first book created for auditors that solely 
focuses on the "soft-skills" needed to excel in planning 
and completing audits, and becoming a leader in the au-
dit profession. Auditing Leadership shows readers how 
to become a better leader and the practical skills to excel 

in auditing, including client service and client management, 
effective time management, personal branding, supervisory 
tips and communication skills…

In a book divided into six main topics of 21 chapters, we 
move from networking skills to time management and per-
sonal productivity skills. We discover that not all routines 
are destructive, in fact, we learn how to identify Proactive, 
Healthy Routines.
From networking to e-mail, from team-building to selling 
yourself, the writer shows us how to create a well-organized 
and effective working life.

The thought-provoking part in this book is the communica-
tion skills issue. Interesting to distinguish the difference be-
tween advice giving and advice receiving. Giving an advice 
or a recommendation is not an easy task. Discover how to 
transmit a reflective and productive advice. 

The skills discussed in this book are centered on the 
career of auditing, but they can be leveraged in many 
aspects of life. Author and audit professional, Brian 
Kush believes becoming a better leader does not per-
tain only to circumstances of leading a team; it pertains 
to everything from “leading” a family to working alone 
or working with a large group of people.

Hania Zeidan
LACPA

Auditing Leadership
The Professional and Leadership Skills You Need

Written by Brian Kush, an experienced coach and CPA who 
has worked with thousands of auditors, Auditing Leader-
ship: The Professional and Leadership Skills You Need, 
might be the only book of its kind, brimming with practical 
tips, insights, and ideas on becoming a leader in completing 
audits, in the audit profession, and in the auditor’s life.

Book

Revie
w
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The International Federation of Accountants® (IFAC®) 
and the Chartered Institute of Public Finance and Ac-

countancy (CIPFA)1 have together developed the Interna-
tional Framework: Good Governance in the Public Sector, 
to encourage more effective public sector governance.

Over the past few years, governance in public entities has 
become a pressing issue gaining greater exposure as a 
result of the financial and sovereign debt crises and a con-
stant stream of governance failures, including nepotism, 
inefficiency, corruption, and poor financial management.

In response, the Framework encourages better governed 
and managed public sector entities by improving how 
they set and achieve their intended outcomes. Enhanced 
stakeholder engagement, robust scrutiny and oversight of 
those charged with primary responsibility for determining 
an entity’s strategic direction, operations, and account-
ability leads to more effective interventions and better out-
comes for the public at large.

“Public sector governance must focus explicitly on sus-
tainable economic, social, and environmental outcomes, 
and this publication is unprecedented in highlighting the 
central role that outcomes and the public interest should 
play in the processes and structures of public sector gov-
ernance,” said Ian Ball, Chair of CIPFA International. “Our 
focus on sustainability is also especially important as pub-
lic sector entities, from local councils to national govern-
ments, must consider the long term impact of their cur-
rent decisions, especially in safeguarding the interests of 
future generations.”

Increased focus on the critical role that good governance 
plays in the public sector has been an all-too-recent de-
velopment. Growing awareness of the substantial role of 
poor public sector governance in the sovereign debt crisis 
and other public sector failures has made the appropriate 

application of governance standards and arrangements 
more pressing than ever.

On the launch of the Framework, IFAC CEO Fayez 
Choudhury said, “Good governance in the public sector 
requires an eye to the future, transparency, and account-
ability—principles that IFAC has consistently promoted, 
in particular with respect to the effects they have on the 
capacity to attract capital, global financial stability, and 
long-term sustainability. While adopting the International 
Public Sector Accounting Standards (IPSASs) is a critical 
step, improvement of other governance arrangements is 
essential if governments worldwide are to be successful 
in the sustainable development of our economies and so-
cieties.”

Good Governance in the Public Sector establishes good 
practice principles for the fundamental aspects of public 
sector governance. The Framework also facilitates the 
review and update of national governance codes for the 
public sector and, where specific principles and guidance 
do not already exist, stimulates improvement.

The ideas and insights outlined in the Framework, which 
includes a foreword from Mervyn King, Chairman of the 
International Integrated Reporting Council and author of 
the King Report on Governance for South Africa, were 
developed using a wide-ranging literature review and in 
consultation with an International Reference Group. The 
Framework is useful for all those specifically involved with 
governance, including governing body members, senior 
managers, and internal and external auditors. Further-
more, this Framework provides the public with a resource 
to challenge substandard governance practices in public 
sector entities.

A digital version of the report can be found at on 
the IFAC and CIPFA websites.

IFAC and CIPFA Release Important New Framework for Good 
Governance in the Public Sector

July 23, 2014 

1- About CIPFA
CIPFA, the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, is the professional body for people in public finance. Our 14,000 members work 
throughout the public services, in national audit agencies, in major accountancy firms, and in other bodies where public money needs to be effectively 
and efficiently managed. As the world’s only professional accountancy body to specialise in public services, CIPFA’s portfolio of qualifications are the 
foundation for a career in public finance. Globally, CIPFA shows the way in public finance by standing up for sound public financial management and 
good governance. We work with donors, partner governments, accountancy bodies and the public sector around the world to advance public finance 
and support better public services.
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The International Ethics Standards Board for Accoun-
tants® (IESBA®, the Ethics Board)1 today released 

for public comment the Exposure Draft (ED), Proposed 
Changes to Certain Provisions of the Code Addressing 
the Long Association of Personnel with an Audit or Assur-
ance Client. 

The proposals respond to stakeholder concern about the 
appearance of independence and the need to ensure that 
the threats created by the long association of audit firm 
personnel with an audit client are appropriately addressed 
on all audit engagements.

"The IESBA has not received evidence that the current 
provisions in the IESBA Code™ addressing long associa-
tion, including partner rotation, have not been working ef-
fectively in practice," notes interim IESBA Chair Wui San 

Kwok. "However, developments in key jurisdictions and 
substantive stakeholder feedback indicate that expec-
tations are shifting on what are considered acceptable 
safeguards to effectively address long association risks. 
The IESBA is responsive and is proposing to strengthen 
certain safeguards in the Code, such as the engagement 
partner ‘cooling-off’ provisions, to ensure continued public 
confidence in the independence of the audit process."

Among the proposed changes are:
•	 Strengthened general provisions applicable to all 

audit engagements regarding the threats created 
by long association;

•	 With respect to partner rotation, an increase in the 
mandatory “cooling-off” period, from two to five 
years, for the engagement partner on the audit of a 
public interest entity;

Ethics Board Proposes Strengthened Auditor Independence Standard 
Addressing Long Association in Ethics Code

August 14, 2014 

1-  About the IESBA
The International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA, the Ethics Board) is an independent standard-setting board that develops and is-
sues, in the public interest, high-quality ethical standards and other pronouncements for professional accountants worldwide. Through its activities, the 
IESBA develops the Code of Ethics for Professional Accountants, which establishes ethical requirements for professional accountants. The structures 
and processes that support the operations of the IESBA are facilitated by IFAC. Please visit www.ethicsboard.org for more information, and follow us 
on Twitter @Ethics_Board.

•	 Strengthened restrictions on the type of activities 
that can be undertaken with respect to the audit cli-
ent and audit engagement by any former key audit 
partner during the cooling-off period; and

•	 A requirement to obtain the concurrence of those 
charged with governance regarding the application 
of certain exceptions to the rotation requirements.

The Ethics Board is also proposing strengthened provi-
sions in Section 291 of the Code dealing with assurance 
engagements.

“The issues that the board considered are complex and 
interconnected, particularly given that knowledge of and 
experience with the audit client and its business are impor-
tant contributors to audit quality,” noted IESBA Technical 
Director Ken Siong. “The proposals reflect extensive and 
careful board deliberations into the options, weighing audit 

quality, cost, and practicality considerations.”
The development of the proposals was informed by 
wide-ranging research, which included a benchmarking 
exercise of jurisdictional requirements, stakeholder out-
reach, and a survey that yielded more than 400 respons-
es from standard setters, audit committees, regulators, 
and firms.

How to Comment
The Ethics Board invites all those with an interest in inter-
national ethics standards for the accountancy profession 
to respond to the Exposure Draft. To access the ED and 
submit a comment, please visit the Ethics Board’s website 
at www.ethicsboard.org. Comments are requested by No-
vember 12, 2014. The Ethics Board encourages national 
and regional professional accountancy organizations to 
share the ED and encourage participation from their mem-
bers and employees.

The International Accounting Education Standards 
Board™ (IAESB™) has issued its 2014-2016 Strategy 

and Work Plan, which focuses on supporting the adoption 
and implementation of International Education Standards™ 
(IESs™). This work will: assist International Federation of 
Accountants® (IFAC®) member bodies, regulators, em-
ployers, academics, and students; improve the quality of 
professional accounting education worldwide; and enhance 
the competence and judgment of professional accountants.

In upholding its public interest mandate, the IAESB is pur-
suing the following strategic initiatives:

•	 Promulgating a series of high-quality standards 
and other publications reflecting good practice in 
the education, development, and assessment of 
professional accountants;

•	 Promoting the adoption and implementation of the 
IESs;

•	 Developing education benchmarks for measuring 
the implementation of the IESs; and

•	 Periodically reviewing the need for further revisions 
to any of the IESs, or for developing additional 
standards.

“By continuing to enhance standards in international ac-
counting education, we are contributing to the improve-
ment of the professional competence and skills of profes-
sional accountants,” said IAESB Chair Peter Wolnizer. 
“The aim of the2014-2016 IAESB Strategy and Work 
Plan is to support the development of high-quality profes-
sional education programs by providing guidance to imple-
ment the existing requirements.” 

As a result of these strategic initiatives, the IAESB has 
identified the following work priorities:

•	 Setting and maintaining the IESs and considering 
the need for additional IESs;

•	 Supporting adoption and implementation of the re-
vised IESs; and

•	 Assessing the impact of the IESs by conducting a 
baseline study and a post-implementation review.

The direction of further 2014-2016 activities will be based 
on the results of these three work priorities, Prof. Wolnizer 
explained.

The 2014-2016 IAESB Strategy and Work Plan can be 
downloaded from the IAESB site: www.iaesb.org.

IAESB Adopts 2014-2016 Strategy to Support Revised International 
Education Standards

August 13, 2014 
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1- About the IPSASB
The IPSASB develops accounting standards and guidance for use by public sector entities.  It receives support (both direct financial and in-kind) from 
the World Bank, the Asian Development Bank, the Chartered Professional Accountants of Canada, the South African Accounting Standards Board, and 
the governments of Canada, New Zealand, and Switzerland.  The structures and processes that support the operations of the IPSASB are facilitated by 
IFAC.

The International Public Sector Accounting Standards 
Board® (IPSASB®)1 has approved its Conceptual 

Framework for General Purpose Financial Reporting by 
Public Sector Entities (the Conceptual Framework).

The Conceptual Framework establishes the concepts that 
will guide the IPSASB’s approach to standard-setting and 
guidance. It addresses concepts applicable to both pub-
lic sector financial statements and a wider set of public 
sector financial reporting needs. The Conceptual Frame-

work identifies and responds to the key characteristics 
of the public sector, notably that the primary purpose of 
most governments and public sector entities is to deliver 
services to citizens and others. Therefore, the purpose of 
financial reporting in the public sector is to provide useful 
information for service recipients and resource providers.

“Approving the Conceptual Framework is a historic 
achievement for the IPSASB and a landmark for setting 
global accounting standards for the public sector,” said 
IPSASB Chair Andreas Bergmann. “These concepts will 
provide the basis for our ongoing development of con-
sistent and useful International Public Sector Accounting 
Standards™ (IPSASs™) and Recommended Practice 
Guidelines (RPGs). They will also provide guidance to pre-
parers faced with financial reporting issues not dealt with 
by IPSASs or RPGs.”

The completed Conceptual Framework is expected to be 
issued by the end of October 2014. The final four chap-
ters were approved by the IPSASB during its September 
meeting. Those four chapters, which address the defini-
tion, recognition, and measurement of the “elements” (or 
building blocks) of financial statements and presentation 
in General Purpose Financial Reports, join the original 
four chapters, which were issued early in 2013, bringing 
the entire Conceptual Framework to eight chapters. The 
development process included eight public consultations 
with the IPSASB‘s global constituency.

The Conceptual Framework project has been the key stra-
tegic priority for the IPSASB in recent years. Its success-
ful completion allows the IPSASB to focus on projects to 
be identified through its public consultation on strategy for 
2015 forward and work program for 2015-2019, along with 
projects already initiated, including social benefits. The 
Conceptual Framework will provide a solid basis for future 
standard setting by the IPSASB. The IPSASB will continue 
to work in the public interest, responding to the global fi-
nancial reporting needs of governments and other public 
sector entities as appropriate.

IPSASB Approves Public Sector Conceptual Framework

September 18, 2014 

The International Accounting Education Standards 
Board™ (IAESB™)1 has released its 2013 Annual Re-

port, Enhancing Professional Accounting Education. The 
annual report highlights the IAESB’s work in the public 
interest to enhance the quality and consistency of pro-
fessional accounting education practices throughout the 
world and to strengthen the public’s confidence in the 
competence and judgment of professional accountants.

Enhancing Professional Accounting Education covers 
the release of three revised International Education Stan-
dards™ (IESs™) during the year, as well as the board’s 
progress on its adoption and implementation projects and 
activities to support the revised IESs. The report also sum-
marizes the IAESB’s outreach efforts designed to bring 
greater awareness to its projects and activities.

“The revised International Education Standards released 
over the last year are intended to delineate the content of 
professional accounting education programs,” stated Prof. 
Wolnizer, IAESB Chair. “Together, these standards pre-
scribe the technical competence, professional skills, and 
professional values, ethics, and attitudes that aspiring pro-
fessional accountants need to develop and demonstrate 
by the end of initial professional development to perform a 
role as a professional accountant.”

The document also includes a report from Prof. Aileen 
Pierce, Chair of the IAESB Consultative Advisory Group 
(CAG), which outlines the CAG’s work in providing input 
to the IAESB.
The 2013 IAESB annual report can be downloaded 
at www.iaesb.org.

IAESB Releases 2013 Annual Report: Enhancing Professional
Accounting Education

August 25, 2014 

1- About the IAESB
The IAESB develops education standards, guidance, and information papers for use by IFAC® member bodies under a shared standard-setting process 
involving the Public Interest Oversight Board, which oversees the activities of the IAESB, and the IAESB Consultative Advisory Group, which provides 
public interest input into the development of the standards and guidance. The structures and processes that support the operations of the IAESB are 
facilitated by IFAC.
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There has been much recent debate in many sectors of 
the economy and among politicians about the role of 

taxation in society, the extent to which tax planning is ap-
propriate, and taxpayer behavior.

Throughout the world, accountants—with their techni-
cal expertise and professional and ethical training—play 
a key role in assisting client and employer taxpayers re-
garding tax obligations. A 2007 report by the Forum on 
Tax Administration (consisting of Tax Commissioners from 
45 countries) acknowledged the crucial role that interme-
diaries such as accountants play in ensuring tax systems 
function properly.

So what role should accountants play?
At one extreme, it is clear that tax evasion—which is il-
legal—should be condemned by all parties and no profes-
sional accountant should ever be associated with it. At the 
other, leveraging tax incentives in the way they are intend-
ed by governments is certainly appropriate. Between the 
two extremes lies the complex question of “tax avoidance”, 
which is by definition legal. This poses a difficult dilemma 
for taxpayers and, thus, for the accountancy profession.
The nature and extent of the tax debate is very different 
in different parts of the world; even in countries where the 
debate is the most intense (some parts of Western Europe 
and the US, for example) there are varying views.

For the profession, it is ultimately most important to 
recognize that professional accountants:

• Are, and should be, a force for consistency and 
stability in their economies, and have an important 
role to play in the functioning of sound and effective 
taxation systems. They help employers and clients 
understand their fiscal and regulatory obligations 
in relation to taxation and advise them on how to 
comply;

• Ensure that their employers and clients understand 
the options available to them and assist them to be 
as tax-competitive as possible (thus creating eco-
nomic wealth and employment), but should also 
ensure that they understand the consequences of 
each option (including potential reputational conse-
quences);

• Are obliged to comply with strict ethical principles 
(e.g., the international Code of Ethics or the codes 
of national professional and regulatory organiza-
tions), and are guided by the fundamental princi-
ples of integrity and professional behavior; and

• Play an important role in combating tax evasion. 
For example, accountants in public practice help 
clients comply with their legal obligations. If a cli-
ent is unwilling, an accountant considers options, 
such as resigning from the account; in some cir-
cumstances, accountants may have a reporting 
obligation to revenue or regulatory authorities.

Clearly, accountants play an important role—in effective 
tax systems, employer and client education, business ad-
visory, ethics, and more. And taxpayers, of course, must 
make the ultimate decisions about their activities and com-
pliance. But it is paramount to recognize that governments 
are responsible for promulgating and implementing taxa-
tion laws that are clear, fair, and appropriate for our global 
economy. They must carefully consider the consequences 
of their decisions about taxation laws (including, poten-
tially, unintended consequences) and amend them if the 
results are not as intended.

As this debate continues—as there is little doubt it will—
it is important to recognize that governments, taxpayers, 
and professional accountants each have important re-
sponsibilities and crucial roles to play in efficiently func-
tioning taxation systems.

The Role of Professional Accountants
in the Proper Functioning of Taxation Systems

by Russell Guthrie, IFAC Executive Director,
Professional Relations and CFO | September 30, 2014 

The Professional Accountants in Business (PAIB) Com-
mittee1 of the International Federation of Accoun-

tants® (IFAC®) today issued International Good Practice 
Guidance2, Developing and Reporting Supplementary Fi-
nancial Measures. The guidance provides recommenda-
tions for the use of supplementary financial measures as 
part of high-quality financial reporting in organizations.

Since supplementary financial measures fall outside 
the remit of Generally Accepted Accounting Principles 
(GAAP), they may lack transparency, comparability, and 
consistency—essential qualities for investors and other 
stakeholders wanting to assess financial performance. To 

address this challenge, the PAIB Committee’s guidance 
establishes a set of principles that allows professional ac-
countants to develop and report useful measures in ac-
cordance with the qualitative characteristics of financial 
information.

“Supplementary financial measures can provide stake-
holders with a greater understanding of an organization’s 
financial performance, helping them make more informed 
financial decisions,” said Charles Tilley, Chair of the PAIB 
Committee. “Because supplementary financial measures 
are widely used, and can contribute to the overall picture 
of an organization, our aim is to improve their quality and 
usefulness.”

The guidance builds on the qualitative characteristics of 
useful financial reporting: relevant and faithful representa-
tion, as well as comparability, verifiability, timeliness, and 
understandability.

“All measures in a financial report, whether they are pre-
scribed by GAAP or are supplementary, should be clearly 
defined to provide comprehensive understanding of an 
organization’s financial performance,” said Karyn Brooks, 
Chair of the PAIB Committee’s Business Reporting Advi-
sory Group. “This guidance will serve as a reference for 
the development, implementation, location, and disclosure 
of supplementary financial measures.”

As part of IFAC’s commitment to strengthen financial re-
porting practices and the PAIB Committee’s efforts to sup-
port professional accountants in business, this guidance 
reinforces accountants’ ability to produce high-quality re-
ports that enable sound decision making about organiza-
tions.

IFAC® Introduces New Guidance on Supplementary
Financial Measures

September 22, 2014 

1- About the PAIB Committee
The PAIB Committee serves IFAC member bodies and professional accountants worldwide who work in commerce, industry, financial services, educa-
tion, and the public and the not-for-profit sectors. Its aim is to promote and contribute to the value of professional accountants in business by increasing 
awareness of the important roles professional accountants play, supporting member bodies in enhancing the competence of their members, and facilitat-
ing the communication and sharing of good practices and ideas.
2- About International Good Practice Guidance
International Good Practice Guidance issued by the PAIB Committee cover areas of international and strategic importance in which professional 
accountants in business are likely to engage. In issuing principles-based guidance, IFAC seeks to foster a common and consistent approach to those 
aspects of the work of professional accountants in business not covered by international standards. IFAC seeks to clearly identify principles that are 
generally accepted internationally and applicable to organizations of all sizes in commerce, industry, education, and the public and not-for-profit sec-
tors. Previously issued guidance is available on the IFAC website, including Preface to IFAC’s International Good Practice Guidance.
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The International Federation of Accountants® (IFAC®) 
today announced the availability of the 2014 editions 

of the handbooks from the:
•	 International Auditing and Assurance Standards 

Board® (IAASB®);
•	 International Accounting Education Standards 

Board™ (IAESB™);
•	 International Ethics Standards Board for Accoun-

tants® (IESBA®); and
•	 International Public Sector Accounting Standards 

Board® (IPSASB®).

2014 Handbook of International Quality Control, Audit-
ing, Review, Other Assurance, and Related Services 
Pronouncements
The 2014 edition of the handbook includes ISAE™ 3000 
(Revised) and Conforming Amendments. A third volume 
has been added to the handbook that contains the Interna-
tional Framework for Assurance Engagements (previously 
included in Volume II of the handbook) and the recently 
issued Framework for Audit Quality: Key Elements that 
Create an Environment for Audit Quality.
To access an electronic copy of the handbook for personal 
use, purchase print copies, or find information on recent 
developments and outstanding exposure drafts, visit the 
IAASB’s website at www.iaasb.org.

2014 Handbook of International Education Pronounce-
ments

The 2014 handbook contains the IAESB’s suite of eight In-
ternational Education Standards™ (IESs™), including the 
re-drafted IES 7, Continuing Professional Development, 
IAESB Glossary of Terms, Framework for International 
Education Standards for Professional Accountants (the 
Framework), and three International Education Practice 
Statements. It replaces the 2010 edition of the Handbook 
of International Education Pronouncements. One of the 
more significant changes to the handbook is the addition 
of a new section that includes the newly revised IESs that 
have been approved by the IAESB, but are not effective at 
the time of the Handbook’s release.
To access an electronic copy of the handbook for personal 
use, purchase print copies, or find information on recent 
developments and outstanding exposure drafts, visit the 
IAESB’s website at www.iaesb.org.
2014 Handbook of the Code of Ethics for Professional 
Accountants
The 2014 IESBA Handbook contains the entire Code of 
Ethics for Professional Accountants™. This edition incor-
porates several revised pronouncements that were pub-
lished previously and are now effective—addressing a 
breach of a requirement of the Code, conflicts of interest, 
and the definition of “those charged with governance.” It 
also contains the revised definition of “engagement team” 
(effective for audits of financial statements for periods end-
ing on or after December 15, 2014).
To access an electronic copy of the handbook for personal 
use, purchase print copies, or find information on recent 

Regaining momentum on regulatory consistency; 
public and private sector transparency; taxation

The International Federation of Accountants® (IFAC®), 
the global organization for the accountancy profession 
dedicated to serving the public interest, today submit-
ted eight recommendations to support global economic 
growth and resilience for consideration at the forthcoming 
G-20 Leader’s Summit in Brisbane, Australia, November 
15-16.
IFAC’s eight recommendations to help achieve strong, 
sustainable, and balanced growth are centered upon three 
core themes:

•	 Global consistency for sound financial regulation 
and standards for reporting and audit;

•	 Enhanced financial management, reporting, trans-
parency and accountability by governments; and

•	 Effective taxation systems.

Fayez Choudhury, IFAC Chief Executive, commented: 
“IFAC understands that global economic growth, stabil-
ity, and long-term resilience can only be truly supported 
once governments and the private sector ‘get the numbers 
right.’ Our detailed recommendations are aimed squarely 
at regaining momentum toward globally consistent regu-
lation and adoption of high-quality international financial 
reporting, auditing, and auditor independence standards 
and requirements, improving both public and private sec-

tor transparency, and reducing taxation opacity. 

“We have seen too many times throughout history how 
flawed numbers, and the decisions they impact, can lead 
to the unravelling of global economic stability. The most 
recent financial crisis generated much global interest in 
finally addressing the need for internationally consistent, 
appropriate regulation to help avert future crises. That mo-
mentum has dissipated and we need to regain it. Instead, 
unilateral government action is creating more divergence, 
which does not augur well for a coordinated global re-
sponse to the next crisis.

“If adopted, our recommendations would serve the public 
interest by placing integrity—in recognizing, measuring, 
processing, and reporting financial transactions—at the 
heart of the numbers relied upon by decision-makers to 
maintain economic performance and social cohesion.

“The accountancy profession’s skills and experience are 
essential to advancing economic stability, strengthening fi-
nancial systems and architecture, and promoting account-
ability and longer-term sustainability and growth. We have 
proposed to the G-20’s leaders eight effective, practical 
recommendations focused on protecting and serving the 
global public interest, and which if adopted would signifi-
cantly enhance global economic stability,” he said.

developments and outstanding exposure drafts, visit the 
IESBA’s website at www.ethicsboard.org. 

2014 Handbook of International Public Sector Ac-
counting Pronouncements
This Handbook contains the complete set of the Interna-
tional Public Sector Accounting Standards Board’s (IP-
SASB) pronouncements on International Public Sector 
Accounting Standards™ (IPSASs™). It also includes 
Recommended Practice Guidelines (RPGs), with the 
introduction of RPG 1–Reporting on the Long-Term 
Sustainability of an Entity’s Finances and RPG 2-Fi-
nancial Statement Discussion and Analysis, which 

were both approved in June 2013 and issued in July 
2013. 
To access an electronic copy of the handbook for personal 
use, purchase print copies, or find information on recent 
developments and outstanding exposure drafts, visit the 
IPSASB’s website at www.ipsasb.org.

The standards and pronouncements in each of the hand-
books were developed by the IAASB, IAESB, IESBA, and 
IPSASB, respectively. The structures and processes that 
support the operations of these independent standard-
setting boards, including publishing the handbooks, are 
facilitated by IFAC.

G-20: IFAC Proposes Eight Recommendations to Support Global 
Growth and Resilience

October 8, 2014

2014 Handbooks From IAASB, IAESB, IESBA, and IPSASB 
Now Available

October 17, 2014 
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The International Ethics Standards Board for Accoun-
tants® (IESBA®, the Ethics Board) today released 

for public comment the Consultation Paper, Improving the 
Structure of the Code of Ethics for Professional Accoun-
tants™ (the Code). The paper seeks input from stake-
holders on approaches that could be taken to improve 
the clarity and usability of the Code, thereby facilitating 
its adoption, effective implementation, and consistent ap-
plication.
Among the various matters on which the Ethics Board is 
consulting are:

•	 Restructuring the Code to more clearly distinguish 
requirements from guidance;

•	 Reorganizing the content of the Code, including 
rebranding the Code, or parts thereof, as interna-
tional standards;

•	 Identifying responsibility for compliance with the 
Code in particular circumstances; and

•	 Simplifying the wording of the Code so that it can 
be more readily understood.

“This is a seminal initiative which could result in a com-
pletely new presentation of the Code that would make it 
more accessible, understandable, and enforceable,” not-
ed Interim IESBA Chair Wui San Kwok, adding, “These 
aims are central to enhancing the usability of the Code 
and thereby its further adoption globally in the public inter-
est.”

The paper includes illustrative examples of how a re-
structured Code might be presented. The input received 
from the consultation will supplement the Ethics Board’s 
research to date and inform its views of the way forward. 
This may in due course lead to the publication of an Ex-
posure Draft containing the Ethics Board’s proposals for 
restructuring the Code and addressing any of the related 
issues set out in the paper.

“The board has received strong support from stakeholders 
to take a fresh look at the structure of the Code as a prior-

ity,” said IESBA Technical Director Ken Siong. “The cur-
rent thinking is that an improved structure would provide 
a platform for future development and maintenance of the 
Code, and allow for more user-friendly features, including 
increased search and query capabilities.”

In connection with this project, a web-based version of 
the Code—to enhance accessibility and navigability—is 
currently in development and will be launched later this 
month.

How to Comment
The Ethics Board invites all stakeholders to comment 
on the Consultation Paper. To access the document and 
submit a comment, please visit the Ethics Board’s web-
site at www.ethicsboard.org. Comments are requested 
by February 4, 2015.

IESBA1 Consults on Restructuring Code of Ethics for Professional 
Accountants; Focuses on Improved Usability

November 4, 2014 

The Latest Global Knowledge, Resources and News 
from the Gateway

November 10-14, 2014

1- About the IESBA
The International Ethics Standards Board for Accountants is an independent standard-setting board that develops and issues, in the public interest, 
high-quality ethical standards and other pronouncements for professional accountants worldwide. Through its activities, the IESBA develops the Code 
of Ethics for Professional Accountants, which establishes ethical requirements for professional accountants. The structures and processes that support 
the operations of the IESBA are facilitated by IFAC. Please visit www.ethicsboard.org for more information, and follow us on Twitter @Ethics_Board.

1- About the IPSASB
The IPSASB develops accounting standards and guidance for use by public sector entities.  It receives support (both direct financial and in-kind) from 
the World Bank, the Asian Development Bank, the Chartered Professional Accountants of Canada, the South African Accounting Standards Board, and 
the governments of Canada, New Zealand, and Switzerland.  The structures and processes that support the operations of the IPSASB are facilitated by 
IFAC.

The International Public Sector Accounting Standards 
Board® (IPSASB®) has published its Conceptual 

Framework for General Purpose Financial Reporting by 
Public Sector Entities (the Conceptual Framework), fol-
lowing the approval of the final four chapters at its Sep-
tember 2014 meeting.

The publication of the Conceptual Framework provides 
the IPSASB with the concepts that will underpin the de-
velopment of International Public Sector Accounting Stan-
dards™ (IPSASs™) and Recommended Practice Guide-
lines (RPGs) in the coming years. It enables the IPSASB 
to further improve the consistency of its standard-setting 
by strengthening the linkage between IPSASs. Addition-
ally, the transparency of the concepts underpinning the de-
velopment of IPSASs and RPGs enhances the IPSASB’s 
accountability.

The primary objective of most public sector entities is to 
deliver services to the public, rather than to make prof-
its and generate a return on equity to investors. The 
Conceptual Framework responds to key public sector 

characteristics in its approach to elements (the building 
blocks of financial statements), the measurement of as-
sets and liabilities, and the presentation of financial re-
ports, while focusing on service recipients’ and resource 
providers’ needs for high-quality financial reporting in-
formation for both accountability and decision-making 
purposes.

“The publication of the Conceptual Framework is a land-
mark in global public sector financial reporting and is indic-
ative of the IPSASB’s growing maturity as a global public 
sector standard-setter,” said IPSASB Chair Andreas Berg-
mann. “It reflects the unique characteristics of the public 
sector and puts the IPSASB in a strong position to focus 
on key standard-setting activities over the next few years. 
The IPSASB has already made sound initial progress on 
its social benefits project and the completion of the Con-
ceptual Framework provides further impetus for this impor-
tant initiative.” 

Prof. Bergmann said the IPSASB will be making decisions 
on new projects in early 2015.

Dear IFAC Members, Associates, Affiliates, Regional Or-
ganizations, and Accountancy Groupings:

The current edition of The Latest, our compilation of re-
cent additions to the IFAC Global Knowledge Gateway, is 
here! We are running a special weekly edition in the lead-
up to the World Congress of Accountants (WCOA) 2014 in 
Rome on November 10 – 14 to reflect Viewpoints featured 

from several WCOA participants.
From November 5 - 11, we have added a new viewpoint 
on fairness in taxation policy, numerous discussions, news 
and resources in all topic areas.  

Subscribe in the IFAC Global Knowledge Gateway http://
www.ifac.org/global-knowledge-gateway and receive the 
Global accountancy and resources’ news and updates.

IPSASB1 Publishes Public Sector Conceptual Framework

October 31, 2014 
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The International Federation of Accoun-
tants® (IFAC®), the global organization for the ac-

countancy profession with members and associates in 
130 countries, presented its International Gold Service 
Award (IGS) to Ian Ball, PhD, of New Zealand. The 
award was presented today by Warren Allen, President 
of IFAC, at the 2014 World Congress of Accountants2 
(WCOA) Opening Ceremony in Rome, Italy.

“It is indeed a great honor to present Ian with this award,” 
Mr. Allen said. “As an international thought leader, Ian 
has played a lead role in addressing issues associated 
with government financial reporting and financial man-
agement. He has been and continues to be a strong and 
vocal proponent of government transparency and ac-
countability.”
In presenting the award, Mr. Allen highlighted Dr. Ball’s 

IFAC Lauds Ian Ball's Contributions to Accountancy Profession
with International Gold Service Award1

Rome, Italy, November 10, 2014 

extensive experience in designing and managing public 
sector financial systems and implementing public sec-
tor financial reforms. While serving as the Director of 
Financial Management Policy and then as Central Fi-
nancial Controller at the New Zealand Treasury, Dr. Ball 
designed and implemented the government’s financial 
management reform process, leading to the adoption of 
accrual accounting for the New Zealand Government’s 
budgeting, appropriations, and financial reporting. New 
Zealand was the first nation to undertake reforms of this 
kind, which have since become a model for other na-
tions. 

Dr. Ball’s contributions to public sector accounting have 
had a significant and lasting impact at the global level. As 
a member and then Chair of the International Public Sec-

tor Accounting Standards Board (then the IFAC Public 
Sector Committee), Dr. Ball initiated setting International 
Public Sector Accounting Standards® (IPSASs®), which 
are now seen as global benchmarks. Through his influ-
ence and actions, more than 80 governments and public 
sector entities use or are planning to adopt IPSASs.

Dr. Ball served as CEO of IFAC from 2002 to 2013. Pre-
viously, he was a member of IFAC’s Nominating Commit-
tee as well as Chair of its Public Sector Committee. Dr. 
Ball currently serves as a Board Member and Chair of the 
Working Group for the International Integrated Reporting 
Council. He became Chair of the Chartered Institute of 
Public Finance and Accountancy (CIPFA), International 
in September 2013, where he has continued to address 
global issues of public sector finance and transparency.

The International Federation of Accountants (IFAC), 
the global organization for the accountancy profes-

sion, has launched its 2014 IFAC Global SMP Survey to 
investigate current opportunities and challenges faced by 
small- and medium-sized practices (SMPs) in the account-
ing profession worldwide. 

Available in 21 languages, the survey is open through 
December 15, 2014, and takes less than 10 minutes to 
complete.

Conducted annually, the survey tracks prominent trends 
and developments and generates an overview of the fi-
nancial health of SMPs in the industry. This year, survey 
questions were designed with the assistance of several 
academics and lead researchers at the University of Day-
ton in the US.

Results from the survey, which will be published by IFAC in 
early 2015, will help IFAC to better understand the country-
specific and industry-wide needs and challenges of SMPs, 
and shape future programs and initiatives.

Survey to Investigate Key Issues Facing SMPs in the Global 
Accounting Profession

November 7, 2014 

1-  About the IFAC International Gold Service Award 
The IFAC International Gold Service Award was created by the IFAC Council in 2010 to recognize outstanding individual contributions to the accoun-
tancy profession. Past recipients include Mervin King of South Africa (2012), Sir David Tweedie of the UK (2011), and Stephen Zeff of the US (2011).
2- About the World Congress of Accountants )WCOA(
Sponsored by of the International Federation of Accountants (IFAC), the WCOA is the foremost international event for the profession, bringing together 
thousands of delegates from around the world to discuss, share, and debate ideas and global solutions to the issues affecting the profession in the in-
terest of the world’s citizens, investors, and businesses. It has been held every five years since 1977 and every four years since 2002, and attended by 
professionals and prominent business leaders, including professional accountants, international regulators, standard setters, government officials, and 
corporate leaders.
WCOA 2014, hosted by the Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), takes place November 10-13 in 
Rome’s Auditorium Parco della Musica. The theme—2020 Vision: Learning from the Past, Building the Future—explores the pivotal role of account-
ing amid rapid economic, political, and social change. The Chartered Global Management Accountant )CGMA( designation is the imperial sponsor.

Survey to Investigate Key Issues Facing SMPs in the 
Global Accounting Profession 
 
November 7, 2014  
The International Federation of Accountants )IFAC(, the 
global organization for the accountancy profession, has 
launched its 2014 IFAC Global SMP Survey to investigate 
current opportunities and challenges faced by small- and 
medium-sized practices )SMPs( in the accounting 
profession worldwide.  
 
Available in 21 languages, the survey is open through 
December 15, 2014, and takes less than 10 minutes to 
complete. 
 
Conducted annually, the survey tracks prominent trends and 
developments and generates an overview of the financial 
health of SMPs in the industry. This year, survey questions 
were designed with the assistance of several academics and 
lead researchers at the University of Dayton in the US. 
 
Results from the survey, which will be published by IFAC 
in early 2015, will help IFAC to better understand the 
country-specific and industry-wide needs and challenges of 

SMPs, and shape future programs and initiatives.  
 

Dear LACPA Member 
Are you a practitioner working in 
a small- or medium-sized 
practice (SMP)?  
 
Make sure your voice is heard. 
Take the 2014 IFAC Global SMP 
Survey. 
 
The survey should take less than 
10 minutes to complete and is 
available in 21 languages. 
   
By participating, you’ll give IFAC 
and the LACPA invaluable 
insights that will help us better 
understand and address your 
needs and challenges. 
 
Access www.ifac.org to take the 
survey 
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The International Federation of Accountants® (IFAC®), 
the global organization for the accountancy profes-

sion, today announced the election of its President, Olivia 
Kirtley of the United States, for a two-year term ending in 
November 2016. Ms. Kirtley is the first female President of 
IFAC, as well as the first from business and industry rather 
than public accounting. The IFAC Council also announced 
the election of Rachel Grimes of Australia as Deputy Pres-
ident, a position previously held by Ms. Kirtley.

“This is an exciting time for IFAC with challenges and op-
portunities for the profession at every level,” Ms. Kirtley 
said. “As President, I look forward to engaging with mem-
ber bodies and our many stakeholders as we seek ways 

to advance the impact and value of our profession, and in 
serving the public interest.”

Ms. Kirtley, a Certified Public Accountant and Chartered 
Global Management Accountant, is a non-executive direc-
tor of US Bancorp, Papa John’s International, and Res-
Care, Inc. She began her career with an international 
accounting firm, followed by 20 years of executive man-
agement positions with a publicly traded global manufac-
turer and subsequent joint venture of Emerson Electric 
Co. and Robert Bosch GmbH. She is a former Chair of the 
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 
and the AICPA Board of Examiners. Ms. Kirtley is a recog-
nized advocate for strong corporate governance and was 

About IFAC

IFAC is the global organization for the accountancy profession 
dedicated to serving the public interest by strengthening the 
profession and contributing to the development of strong international 
economies. IFAC is comprised of 179 members and associates in 130 
countries and jurisdictions, representing approximately 2.5 million 
accountants in public practice, education, government service, 
industry, and commerce.

www.ifac.org 

named by the National Association of Corporate Direc-
tors (NACD) Directorship 100 as one of the top corporate 
directors and governance professionals in the US. First 
elected to the IFAC Board in 2007, Ms. Kirtley became 
Deputy President in November 2012. She has chaired the 
Planning and Finance Committee, Constitution Review 
Working Group, and a task force for enhancing service to 
professional accountants in business, in addition to being 
a member of the Nominating Committee, Regulatory Liai-
son Group, and the independent Task Force on Rebuilding 
Public Confidence in Financial Reporting.

Ms. Grimes is CFO Technology at Westpac, a multination-
al financial services firm; she previously served as Direc-
tor of Mergers and Acquisitions. She has more than 24 
years of experience across the financial services sector, at 
Westpac/BT Financial Group as well as at PwC. A mem-
ber of Chartered Accountants ANZ and CPA Australia, Ms. 
Grimes has served the Australian accounting profession 
over a significant period. She was elected to the Board 
of the Institute of Chartered Accountants Australia in 2006 
and was appointed President in 2011. Ms. Grimes became 
a member of the IFAC Board in November 2011. As Depu-
ty President, she will chair the Planning and Finance Com-
mittee; previously she was a member of this committee, as 
well as the former Governance and Audit Committee.

Commenting on the leadership transition, outgoing IFAC 
President Warren Allen said, “As I hand over the presiden-
cy to Olivia, I know that I will be leaving IFAC in the most 
capable of hands. She has been a great source of support 
for me during my term, and was a leader on key initiatives 
that have enhanced and will sustain the accountancy pro-
fession and help to transform IFAC into a more responsive 
and sustainable organization.”
“Rachel’s experience in the financial services indus-
try, focusing on acquisitions, accounting processes, and 
technology, and the need for global policies that enhance 
transparency, together with her experience as a volunteer 
leader of a major member body, will be an asset in the 
Deputy President’s role,” Mr. Allen added.

New Board Members Elected
The IFAC Council also elected five new members to the 
IFAC Board: Raphael Ding (Hong Kong), Richard Petty 
(Australia), Kumar Raghu (India), Shinji Someha (Japan), 

and Joy Thomas (Canada). The IFAC Council also re-
elected Ahmadi Hadibroto (Indonesia) and Masum Turker 
(Turkey). These members add to the diversity of the IFAC 
Board—in gender, geography, and professional experi-
ence.

IFAC Admits New Members
The IFAC Council admitted three new associates: the 
Chamber of Authorized Auditors of Republic of Serbia, the 
Indonesian Institute of Public Accountants, and the Non 
Profit Audit Association “Sodruzhestvo” of Russia. Two ex-
isting associates were admitted as members: the Associa-
tion of National Accountants of Nigeria and the Institute of 
Certified Management Accountants of Sri Lanka. Addition-
ally, IFAC admitted the Dutch Institute of Management Ac-
countants as a member.
For a full listing of IFAC members, see the membership 
section of IFAC’s website.

IFAC Announces Election of New President, 
Olivia Kirtley of the United States

Nov 07, 2014, Rome, Italy

Rachel Grimes of Australia Elected Deputy President; 
Board Members Elected and New Members Admitted
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It is a technique that was developed by Francesco Cirillo in 
the 1980s, and published in his book of the same name.

"Pomodoro" is Italian for tomato. The technique works by 
getting you to structure your work in 25-minute sessions, 
each separated by a short break called "pomodori." After 
each session, you take a five-minute break. When you have 
completed four pomodori, it’s time for a longer break of 20 to 
30 minutes.

It's a simple technique, it's easy to use, and it could have big 
benefits for both you and your health  productivity

Follow the steps below to start using the Pomodoro Tech-
nique:
Step 1: Check Your Schedule
Your first step is to check your schedule. Look at your To-Do 
List   or Action Program, and think about what you need to 
do today.

Step 2: Set Your Timer
Before you start, make sure that you have everything you 
need to begin on your tasks, as well as a notepad and pen. 
Set your timer for the work period you've settled on.

Make a commitment to work only on the task at hand. Re-
member, you have a limited time in which to focus your at-
tention on it. Do what you can to minimize interruptions 
before you begin. 

Step 3: Work on Your Task, and Only That Task
Devote all of your attention to the task at hand for the dura-
tion of the session. Don't allow yourself to become distracted 
if ideas or thoughts about other tasks pop into your head. 
Write these down on your notepad and then set them aside 
for later. 

Step 4: Take a Short Break
When your timer goes off, take a five-minute break. You 
should do this even if you're "in flow,"   because these breaks 
are your time to rest and "recharge your batteries."
For maximum benefit, use your breaks to get away from your 
desk. Move around, take a walk. 

Also, resist the urge to use your breaks to catch up on 
social media, email or surf the Web.
Step 5: Continue Your Work Sessions and Take a Longer Break
When your break is over, reset your timer for the next ses-
sion and continue your work. When you've completed four 
pomodori, take a 20- to 30-minute break. 

Pros and Cons of the Pomodoro Technique
There are several benefits of using the Pomodoro Technique 

to manage your time.
ü	highly focused work sessions helps you manage your 

time more effectively
ü	makes large projects seem less overwhelming.
ü	encourages you to minimize distractions
ü	improve your concentration, which raises productivity 

levels. 
ü	method suitable for people with Attention Deficit Dis-

order (ADD)
ü	more opportunities for those "lightbulb moments" 
ü	feel less tired in the afternoon. 

Don’t feel that these rules are set in stone, set it on your own 
pace! Try it, and see if it works for you!

Hania Zeidan
LACPA

www.mindtools.com

The Pomodoro Technique®

Staying Focused Throughout the Day

Do you find that your productivity fluctuates from one day to the next? Some days, you fly 
through your tasks in no time. But other days just drag and, no matter how many hours you 
put in, you just can't seem to get things done? Then, try The Pomodoro Technique.

Even "Super You" needs help and support. There is no shame 
in  asking  for  assistance.  Push  aside  the  pride  and  show 
respect for the talent others can bring to the table.
And, remember that there is no such thing as a single-handed 
success:  when  you  include  and  acknowledge  all  those  in 
your corner, you propel yourself, your teammates and your 
supporters to greater heights.
Some factors that contribute to the delegability of a task 
include:

1. The project's timelines/deadlines. 
o	 How	much	time	is	there	available	to	do	the	job?

o	 Is	there	time	to	redo	the	job	if	it's	not	done	properly	
the	first	time?

o	 What	 are	 the	 consequences	of	 not	 completing	 the	
job	on	time?

2. Your expectations or goals for the project or task(s), 
including: 

o	 How	important	is	it	that	the	results	are	of	the	highest	
possible	quality?

o	 Is	an	"adequate"	result	good	enough?
o	 Would	a	failure	be	crucial?
o	 How	much	would	failure	impact	other	things? w

w
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Finance

Case2: The interest rate on the bond is usually lower than the 
interest rate on bank loans in equal maturity dates. Why?

1. Debt securities more liquid than credits and can be trad-
ed in financial markets. 

2. But if some institutions in sophisticated monetary market 
needed liquidity, they would sell part of its loans to an-
other bank at a discount from face value, as the buyer's 
Bank follow collection benefits and repayment of loans. 

Case3: Preferred stocks are less costly than the common stocks. 
Why?
Preferred stock has a specific dividend so the required return 
to buy preferred stock is less than the required return to buy 
common stock to the stockholder’s so it is less risky than the 
common stock. So the corporation pays less dividends on the 
preferred stock to the stockholder’s 

Numerical Example: the following information on sources of 
funding for one of the companies.

Source of funding Percentage 
of total

Cost
 before tax

debts 30% 10%
Preferred stocks 10% 12%
Common stocks 35% 15%

Retained earnings 25% 13%
Tax rate=40%

What is the WACC on the assumption that these percent-
ages represent the optimum capital structure? 
Solution: 
Initially found the cost of debts after tax: 
10% (1% - 40%)=6% 
WACC=25% x 13% + 35% x 15% + 10% x 12% + 30% x 6% 
=11.5 %

We indicate that computing the cost of capital has a high impor-
tance, especially when used to determine the economic feasibil-
ity of various projects. 

When we use net present value cost of capital is used as a 
discount rate 

1. Net Present Value Method (WACC = Discount rate)/ com-
pare 2 PVs)

                                      
Making decision about investment

     In Cash Flow (RETURNS) Out Cash Flow (WACC)
           Positive decision                      PV(I) > PV(O)  (+)        
           Negative decision                     PV(I) < PV(O)  (-)

When using internal rate of return
2. IRR Method  (PV(I) = PV(O) /compare 2 rates 

Making decision about investment
      In Cash Flow (IRR)  Out Cash Flow (WACC)
       Positive decision                          IRR   > WACC  (+)              
      Negative decision                          IRR   < WACC  (-) 

Conclusion: the costs of funding sources vary according to the 
degree of risk associated with each of them, in accordance with 
the forward relationship between return and risk.
      
(WACC) is used as the discount rate for cash flows related to 
investment or as a criterion, to reject or accept available invest-
ment alternatives.

Thus, the lower the rate increased the ability competitiveness 
of the company to take advantage of investment opportunities 
that are often limited, hence the importance of the relationship 
between capital structure and its costs on one hand, and the 
market value of the company in other hand. And to maximize 
this value, which is the main goal of the company, it should have 
access to a mix of funding to ensure minimal costs.
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tory of security prices. In other words, it should not be possible 
to make consistent excess returns on securities by looking at the 
past history of their price movements and using this as a basis 
for future trading. Note that this definition restricts the informa-
tion data set to the past price history of security prices. 

Semi-strong form efficiency 
A market is said to be semi-strong-form efficient if the current 
prices of the securities instantly and fully reflect all publicly avail-
able information. In other words, it should not be possible to 
make consistent excess returns on securities by using publicly 
available information as a basis for future trading. The publicly 
available information set includes not only the past history of se-
curity prices, but also all publicly available relevant information 
such as earnings, details in company reports, announcements 
made by the firm, information about the state of the economy 
and the like.

Strong-form efficiency 
A market is said to be strong-form efficient if the current prices of 
securities instantly and fully reflects all information, both public 
and private. In other words, even traders, directors or analysts 
with access to privileged inside information should not be able 
to make consistent excess returns on securities by using inside 
information as a basis for future trading. 

Analysis of theories of capital structure 
The results of many studies and researches, which tested 
the previous theories of corporations and their impact on 
the market stock prices:

1. borrowing tools lead to rise in share prices of issuing cor-
porations

2.  property tools lead to the lower share prices of issuing 
corporations

3.  the issuance of convertible financial instruments (espe-
cially bonds) led to lower prices for shares of issuing cor-
porations

The convertible bonds carries the essence of property funds, 
and thus leads to lower Leverage and not to increase it.

As Asymmetry Information Signaling Theory, it is expected that 
all issuances of the property tools carries negative symptoms for 
the market, thus reducing the price of company shares, and vice 
versa for the issuance of debts, as tested studies have shown 
the validity of these forecasts

Example: In a study on the effect of type of finance in merger 
and join transactions on the value of holding company shares 
(Travlos, 1987):
When announcing the deal, indicate that the market responds in 
a negative (or positive) issuance of stock (or bond) fund merg-
ers.

Weighted  Average Cost of Capital(WACC)6

• Capital cost means the cost of different sources of fund-
ing. 

• The company usually seeks to reach optimum structure 
of the capital that is a combination of, borrowing, pre-
ferred stock, common stock and retained earnings.

• Diminution of the cost of capital will lead to maximizing 
the value of the business. 

• The cost of funding for each source of funding is the re-
turn acceptable by the investor.

• Required return varies proportionally with the risk of re-
turn.

• Risk of return varies as the sources of financing.
So, the cost of financing varies according to the source of fund-
ing. 

Case1: Financing by debt is the cheapest, why?
1. bonds get interest before any dividends at common and 

preferred stocks
2. in the case of bankruptcy, the debt securities has the right 

to priority over other sources
Therefore investors require a rate of interest on the bonds  less 
than the required  return to buy common and preferred stock
So the borrowed pay less interests on the bonds to the investors

6- Ahmad Nour&Ahmad abd l al 1993, managerial accounting

Leverage Theory and Order Theory: 
Indicate if the change in the funding structure led to increase (or 
decrease)  in   the degree of leverage that would be a positive 
(or negative) on the price of the company's shares traded on the 
market. so the funding by borrowing is better than the property. 

Asymmetric Information Signaling Theory and Order The-
ory:
Unbalanced information content   pointed out that the choice of 
the company to external sources of finance, carries in inner self 
informational symptoms to the market not positive about the prof-
itability of the investment opportunities available to them which 
will reflect negatively on their stock prices in the market.
   
So the internal sources of Finance (stock dividends from re-
tained earnings) have     preference over external sources of 
funding (table45) 

table 4.

HH Inc. Before After Net
Dividend Dividend Change

Stockholders' equity
Paid-in capital

Common stock, $1 par, 5,000 issued
and outstanding 5,000$        5,500$        500$         

Paid-in capital in excess of par 45,000        64,500        19,500     
Retained earnings 110,000      90,000        (20,000)    

Total stockholders' equity 160,000$    160,000$    

Outstanding shares 5,000          5,500          
Book value per share 32$              29$              

Asymmetric Information Signaling suggests that selection owner-
ship tools of the company, carries in inner self a message(signal) 
to the market that the company’s stock prices known only by 
the management company are Overvalued. Therefore source 
of external finance by borrowing have preference to funding in 
ownership tools.

Informational efficiency 
Financial markets are informationally efficient if the current mar-
ket price of a security instantly and fully reflects all relevant avail-
able information. 
This definition implies that market participants use all relevant 
available information bearing on the appropriate values of se-
curities to produce a set of security prices which is such that 
unusual exante profits cannot be made on a consistent basis 
using given known information set. If markets are informationally 
efficient this can help to ensure that scarce capital is efficiently 
allocated amongst its alternative uses. Firms with the best pro-
spective profitability profiles should see this reflected in rises in 
their share price and they should find that they can raise new 
capital more easily and at cheaper cost than firms with poor 
profit potential. Furthermore, firms that fail to use their capital 

5- Accounting Principles weigandt kimmel keiso

efficiently will find that their share price is depressed and they 
may well become takeover targets which usually results in a new 
management team that hopes to use the capital base more pro-
ductively. Hence, informational efficiency is not entirely divorced 
from the idea of allocative efficiency. 

Fama (1970) distinguishes between weak-form efficiency, semi-
strong-form efficiency and strong-form-efficiency.

Three levels of efficiency 
Following Eugene Fama, an efficient market is conventionally 
defined as one in which prices always «fully reflect» available in-
formation (1970). The definition implies that market participants 
use all relevant available information bearing on the appropriate 
values of securities to produce a set of security prices which is 
such that unusual ex ante profits cannot be made on a consis-
tent basis using given known information set. 
In connection with this broad definition there are two key con-
cerns: 

• Is new information instantaneously and fully absorbed 
into a share’s price? and 

• What is relevant and what is irrelevant information? 
Fama provided an operational base for testing market 
efficiency by distinguishing between three types of effi-
ciency: weak-form efficiency, semi-strong-form efficiency, 
and strong-form efficiency. 

Weak-form efficiency 
A market is said to be weak-form efficient if the current prices of 
securities instantly and fully reflect all information of the past his-
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Capital Structure
and its Relation in Financing
the Corporations
Dr. Marwan Karaki - LACPA Member

Capital structure:
Stockholder’s Equity (table1)

a) Capital stocks: common and preferred stock
b) Additional paid in capital
c) Retained earnings

Long Term Liabilities(table2)
d) Long term debts: bonds and mortgage notes payable 
e) Lease liabilities

Table 1.

1-  Accounting Principles weigandt kimmel keiso.

2- Ibid

Table 2.

is there a so-called optimal financing structure in corporations? 
If the answer is "Yes", what are the mechanisms to do so then?

Before answering these questions, we can browse the different 
financing structure theories that have emerged in the literature 
finance during the second half of this century3

• The Traditional Theory:
1. Reasonable borrowing to maintain.
2. A balance between the degree of the risk associated with 

increasing the size of the debt and the use of their advan-
tages.

3. Financial leverage = long term liabilities/ total assets.
As traditional theory: capital structure affects the market val-

ue of corporation

3- Finance and financial market keith Pilbeam 2005,2nd ed.

• M&M theory
Denies any link of the funding structure to the market value of 
the company. 
Companies similar in all aspects of their activities and not in their 
funding      structures, equal in market value, and leverage will 
not affect the market value of companies

Amendment on the theory: the market value of the borrowed 
company raise the ownership one, due to the tax of borrowing 
interests (TAX Shelter) 

Conclusion: the maximum market value of the company 
achieved when funding company limited by only the tools of bor-
rowing (table34.)
Table3.

• Free Cash Flow Theory 
Agency cost increase the cost of borrowing

1. Negative impact of borrowing on the market value of the 
company

2. Costs resulting from weaknesses in the administrative ef-
ficiency (Efficiency Costs)

3. Borrowing costs will increase costs because of the risk of 
bankruptcy as  the more the company expanded in bor-
rowing the more this type of costs rose so the weighted 
average cost of capital (WACC) rose

Misuse of Excess Liquidity and Agency Cost:
The borrowing will provide better oversight, on the management 
of the company, it is expected to use borrowed funds at the be-
ginning:

1. In new investment, and then
2. Buy a part of the company's shares 
3. The remaining funds will be directed to service the com-

pany's debt reduced management opportunities for mis-
use of excess cash and on the other hand, threat of finan-
cial failure ,to work more efficiently which will reduce the 
costs of the Agency

• The Pecking – Order Theory 
Theory of funding sources selection sequence. According to this 

4- Accounting Principles weigandt kimmel keiso

theory, the arrangement of long-term funding by its Preference 
for companies is as follows: 

1. Self-financing    
2.  If there is a need for external financing to the company 

she would issue bonds 
3.  Then resort to issuing hybrid financial instruments such as 

convertible bonds or preferred stocks 
4. Common stock issuance comes as a last resort

Dividends policy and order theory:
The companies must adapt its policy on distribution of profits 
with investment loans available

A.  If In Cash Flow exceeded Out Cash Flow: 
1. Retain cash  or
2. Temporary investments or
3. Declares dividends or
4.  Retire part of its shares in circulation (treasury stocks) or
5.  Repay outstanding debts
B. If Out Cash Flow exceeded In Cash Flow
1. Pay out cash 
2. Sell part of its investment, or
3. Resorting to external borrowing, or
4. It will end up issuing common stocks. 

This theory showed the correlation between dividends and in-
vestment and financing decisions.

The objective of this article is to define the capital structure in corporation and identify the 
sources of financing it and how to perform the process, as well as the cost of financing a cor-
poration showing the importance of Weighted Average Cost of Capital (WACC) in the process to 
get the optimal capital structure.
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Governments are increasingly being held to account for their 
spending yet they are finding it difficult to maintain their tax 

base in the face of a dematerializing economy and increasingly 
mobile and sophisticated taxpayers.  Domestic and international 
rules on the taxation of cross-border profits have not kept pace 
with the fundamental changes brought about by globalization 
and new business practices in a digital environment where in-
tangible assets and mobile capital become ever more important. 
Public perceptions and expectations as well as political dynam-
ics have also changed drastically in a very short timeframe. At 
the same time, there is an intensive debate in the public about 
where the line between what is acceptable tax planning and 
what counts as aggressive and no longer socially acceptable tax 
avoidance should be drawn.  As a result there is now a commit-
ment to international cooperation between governments to a de-
gree never seen before in the area of taxation. The public debate 
on compliance and fairness in taxation has become rancorous in 
many countries, carrying the risk of reputational damage for tax 
payers (and the professionals advising them) even when they 
comply with the law.
This is an extremely complex subject and I believe that it should 
not be left to taxation authorities, taxpayers, their professional 
advisors and the public to decide what constitutes aggressive 

Fairness in Taxation1

Viewpoint from a WCOA participants

Friederich Roedler2

Chair, FEE Tax policy Group Novemver 2014

 Taxation is essential to the functioning of a society—indeed, it is a strong indication that 
“civilization” actually exists. Consequently, the manner in which tax is levied and administe-
red has always been a vitally important question for society as a whole and this is truer today 
than ever before.

WCOA Rome 2014

and undesirable tax avoidance/planning. It requires the accep-
tance by all relevant parties (legislators, taxation authorities, 
taxpayers and the profession) of their duties with a concomitant 
change in attitude to determine what constitutes responsible tax 
planning.
I believe that this change must start with the legislators as they 
are in control of the matter.  It should not be beyond the ingenuity 
of mankind to construct an integrated and fair taxation system, 
clear in its intention, logical and easy to understand.  If legisla-
tors do not wish their legislation to be misinterpreted or misused 
it must be drafted to clarify the intent and remove the opportunity 
for misinterpretation.
They also need to ensure that tax law applies equally to all tax 
payers. Governments lose credibility with their citizens, with 
a consequent reduction in tax morale, if the perception is that 
some sectors of society are above the law or that certain taxes 
are “optional” if one has sufficient resources and good advisors.
Moving on to taxation authorities, it is their duty to collect the tax 
intended by the legislation—no more, no less. If the amount of 
tax due is unclear from the law, then the law should be changed. 
Leaving it to be decided in court always creates uncertainty. 
If taxation authorities want all taxpayers to abide by the legisla-
tion then all taxpayers should be, and be seen to be, equally 
targeted by administrative measures. Crucially, taxation authori-
ties must recognize that the vast majority of taxpayers and their 
advisors are honest and have a genuine desire to fulfil their ob-
ligations. However, taxation systems are complex, mistakes will 
occur and tax authorities should not automatically assume that 
every failure to comply is deliberate and fraudulent.
Regarding taxpayers, their duty is to pay the amount of tax that 
is due according to the law—nothing more and nothing less. In 
order to do this they need to be able to correctly determine the 
amount of tax, which brings us back to the point regarding clear 
tax legislation.
However, they also need to appreciate that tax evasion and fraud 
are not victimless crimes—if they are not paying their share they 
are robbing other taxpayers who have to take up the slack.
Tax avoidance is more complex, especially the vexed question 
of “aggressive” tax planning or avoidance. While this is not il-
legal, there is an increasing groundswell of opinion that it can 
be inappropriate, especially when based around “artificial” ar-
rangements that defeat the purpose of the legislation. Like it or 
not, more and more people across constituencies see a moral 
dimension in taxation. 
Taxpayers rarely enter into such arrangements without consult-
ing one of the several professions competing in the field of tax 
advice. Qualified professional accountants are prime providers 
of tax advice and the only one to abide by a global Code of Eth-
ics.
It is often said by the accountancy profession that is in a difficult 
position—sandwiched between its duty to clients, who demand 
to pay the least tax possible (a duty confirmed by many Courts 

of Law), and taxation authorities expecting them to act as unpaid 
tax inspectors. Taxpayers have become increasingly litigious 
where they feel that their accountant has failed to provide them 
with appropriate advice, including advice on what could be per-
ceived by others as aggressive tax avoidance schemes.
However, the profession should not feel sorry for itself. It plays 
a vital societal role for the smooth running of the tax systems 
in most countries, not least due to their complexity. The profes-
sion also provides invaluable assistance to taxation authorities in 
managing tax compliance and collection and in assisting policy 
makers in both determining the costs of their programs and in 
the creation of new tax legislation.
We should not waste any time bemoaning the present but rather 
concentrate our attention on doing the right thing and on the pro-
fession’s role in the future.
The profession does have a duty of care to their clients to act 
in their best interest. However, “best interest” should not solely 
to be measured in financial terms but also in terms of social im-
pact—in practice, managing risk. This is not an abstract concept 
but rather the very real risk that, in a world of near instantaneous 
communication, reputational damage can lead to financial dam-
age. One can debate endlessly whether “fairness” is a concept 
that should play a role in taxation—the current reality is that 
perceived “fairness” is playing a role in the future of taxation.  
The profession is proud of its ethical principles and in acting in 
the public interest. We seek to stand apart from other profes-
sions that do not meet our self-imposed high standards. We 
need to stand by these principles, and be seen to be doing so by 
the world in general.
Consequently, the profession should lead the debate as to what 
is acceptable tax planning and what constitutes unacceptable 
tax avoidance. It needs to accept that being seen to participate 
in or promote “aggressive” tax planning could harm its reputation 
in the long term and possibly even lead to its licence to practice 
being revoked.  Finally, the profession must be forthright in its 
condemnation of tax evasion so that the general public is left in 
no doubt that tax evasion is not acceptable to the profession.

1-  Appeared in the Latest, an IFAC compilation of recent additions to the IFAC Global Knowledge Gateway,  to keep updated and  receive its benefits, subscribe 
through the IFAC website: www.ifac.org
2-  Friedrich Roedler is Chair of the Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) Tax Policy Group. He will be chairing Promoting Fairness and Growth 
through Global Cooperation on Taxation (Session 2.8) at the World Congress of Accountants 2014  this November 12, in Rome, Italy. He will be joined by Bill 
Dodwell, Head of Tax Policy, Deloitte, UK; Stefano Marchese,  Member, International Ethics Standards Board for Accountants, Italy; Grace Perez-Navarro, Deputy 
Director, Centre for Tax Policy and Administration, Organization for Economic Co-operation and Development, France; and Rob Whiteman, Chief Executive, Char-
tered Institute of Public Finance and Accountancy, UK.
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OTP along with the details of the transaction and therefore allow-
ing the user to review and confirm the details of the transaction 
before entering the OTP into his PC browser.   

The second method would be implementing an enforced secure 
browsing environment. For example, some financial institutions 
provide their users with portable web browsers stored on the 
USB authentication tokens, this USB flash device is set as “Read 
Only” which prevents any user, malicious attacker or any soft-
ware from modifying the data stored on it, this setup which will 
prevent any infection from reaching the stored portable browser 
application. Moreover, this trusted browser can be pre config-
ured by the bank to open specific internet pages and block any 
attempt to navigate into other un-assigned sites.

Another effective method to mitigate risks arising from MITB is to 
use Fraud Detection Based on behavior. User profiling will cre-
ate a baseline normal behavior so that abnormal behavior can 
be detected and the user can be alerted before an actual trans-
action takes place. For example if a bank detects that an online 
banking customer is conducting an abnormal and unusual trans-
action (maybe using a new beneficiary, a newly used currency, 
a new location to establish the online banking session, etc…) it 
will stop the transaction and require direct intervention from the 

user in order to verify the validity of this transaction either by us-
ing SMS, Email or even phone calls. The bank systems will learn 
the patterns and behavior of this user in order to improve their 
screening process.

There are several ways to fight MITB attacks, but the most effec-
tive one is user awareness. Total dependency on the technical 
aspects is insufficient. When indulging in an online Bank agree-
ment with its customers, Banks should provide adequate train-
ings, materials and even awareness quizzes and instructions 
that aim to educate the user into spotting any inappropriate and 
malicious activity being conducted on his PC, and in his browser 
specifically. Yet banks should acknowledge that protecting their 
security should be extended outside their parameter to reach the 
client side.

Finally a combination of customer awareness and educa-
tion, the correct and appropriate use of alerting systems, 
along with the keen screening behavior and monitoring 
systems can provide the online banking industry with an 
effective protection against MITB attacks. Although these 
protective measures will not guarantee a safe and fraud free 
environment, but it will significantly lower the risks of get-
ting bitten by a malicious attacker.

enter another OTP while processing his application: one at the 
login page in order to verify the user identity, another is when the 
transaction is submitted or even when the online banking page 
has been idle for a longer time. The attacker uses advantage of 
these options and uses them to tricking the user to generate an 
OTP and input it to field totally controlled by the attacker, and 
thus trick the user into providing him with an un-used ready to be 
used OTP. The attacker then makes use of this newly generated 
OTP to conduct a fraudulent transaction while using the correct 
credentials of the victim.
In both examples, Banks involved in these transactions can’t de-
tect that the transactions are fraudulent, since they appear to be 
originating from the authentic customer himself, and therefore 
these transactions will be normally processed and flagged le-
gitimate.
  
So, to sum up the basic flow of a Man
in the Browser Attack: 

1. A customer gets infected by a Trojan designed to launch 
an MITB attack 

2. When the customer is initiating an online transaction, the 
Trojan is activated 

3. The victim will affect all his credentials and authentica-
tions required

4. The Trojan will modify the transaction details.

5. The Trojan tricks the user by displaying fake pages, s
howing transaction details originally entered by the user. 

MITB attacks are not targeted to one region or geography; they 
are a global threat affecting all regions.  Since they are hard and 
expensive to conduct, they are usually performed by well fund-
ed and well organized cyber criminals. These criminals mostly 
target clients or accounts with high volume of transactions and 
multiuser authorizations: accounts that are managed by multiple 
users within an organization.

MITB Mitigation
Ensuring user confidentiality and integrity of their online banking 
services, as well as reducing financial impact caused by online 
frauds are of high importance to financial institutions. Although 
hackers will keep on finding several technical and non technical 
ways to conduct fraudulent malicious activities, there are some 
concepts and methods, in the case of MITB, that could lead to 
the reduction of financial impacts. 

The first would be implementing an Out-Of-Band Authentica-
tion and Transaction Verification. An OOB requires that authen-
tication and transaction verification are performed outside the 
customer’s web browser and essentially outside the customers 
PC. A common form of OOB authentication is delivering an SMS 

 Banking Banking
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When these cybercriminals realized that targeting banks is 
now hectic and will require lots of time and effort, they 

switched to the weaker link, the USER, the person that is using 
the online banking service.

And therefore a new attack emerged, the Man In the Browser 
Attack or: MITB attack is an attack that threatens the current 
online banking systems not by addressing the top notch security 
implemented by banks but by targeting the less aware and vul-
nerable end users.

Two-Factor Authentication
Two-factor authentication also known as two-step verification is 
a process involving two stages to verify the identity of a person 
trying to access services on a computer or in a network. One 
of which is typically something memorized, such as a security 
code, password or PIN, and the other of which being an OTP 
(One Time Password) generated by a physical token, such as a 
card, or even mobile verification (SMS). 

Since this method elevates the level of security and decreases 
the incidents of identity thefts, it has not only been adopted by 
financial institutions (online banking), but also by several online 
services providers (Social Media, Cloud Storages and Email 

Services).

The adoption of TFA or Two-Factor Authentication significantly 
decreased the fraud figures in the last two years. For example if 
hacker succeeded in unveiling a customer’s login password by 
either cracking it, regardless of its strength and complexity using 
commonly used technical tools, or by stealing this password by 
the use of spear phishing, the hacker will not be able to proceed 
without supplying the online banking website with the another 
verification OTP that is sent to the customer via his personal 
mobile phone (SMS). In this case the hacker along with having 
the first password is required to have access to the customer’s 
mobile phone to utilize the received code in order to proceed 
with any transaction.

Moreover, TFA provide an elevated sense of security to the cus-
tomer and to the issuing financial institution. But then the MITB 
attack was introduced.

MITB: Man-In-The-Browser-Attack 
Man in the Browser or a modified version of the notorious 
Man in the Middle Attack is a form of internet threat introduced 
to the victim’s system using a malware, mainly a Trojan that 
infects the web browser by taking advantage of vulnerabili-

Man in the Browser
The Online Banking Nightmare

ties in the browser security and it aims to modify web pages, 
transaction content or even insert additional transactions. All 
of these modifications are done in a completely covert fashion 
invisible to both the user and host web application. An MITB 
is created to intercept data as it is transmitted over the secure 
communication channel between the victim and the online ap-
plication. The Trojan responsible for the infection hides itself 
deep into the browser code and can be programmed to launch 
itself when the user accesses a specific online banking web-
site. 

The malware responsible for infecting a user’s PC is usually 
introduced to the victims system when the user is tricked into 
clicking on an applet placed in a fraudulent website; usually this 
applet claim that an update or so called advantage is needed 
to view the un-displayed content. Upon clicking on this applet a 
script is executed allowing the malware to run and accordingly 
infect the browser. 

When MITB Attack is running it has the ability to intercept, ma-
nipulate and modify the contents of online banking WebPages 
by adding extra fields in order to trick and outsmart second au-
thentication mechanisms. 

Two famous examples are widely spread and can explain the 
situation clearly, 
Example1:  when a user with an infected browser initiates a 
transaction, the attacker has the ability to change several param-
eters of this transaction including but not limited to the amount 
or the beneficiary but the victim’s browser will still display to the 
user the original and correct information, tricking him into believ-
ing that he had entered the valid data. Thus the user inputs his 
authentication credentials along with the OTP generated for this 
transaction and submits the transaction for processing. The at-
tacker can even modify statement of accounts in order to trick 
the user into seeing the legitimate transaction being processed. 
Example 2: Some online banking services require the user to 

 Banking

Ahmed Saleh,  
CISM, CRISC, PMP, 
ITIL, COBIT5, CEH

Senior Information Security Officer

Since 2004 the popularity of online banking has been rising rapidly, Hackers, fraudsters, cy-
bercriminals and other individuals with malicious intentions present heavy threats to online 
banking. These people have led banks to adopt internal and external security countermea-
sures; some of the internal measures include deploying multiple defense layers, DMZ, filters, 
firewalls, intrusion prevention systems, honey pots, packet analyzers and so on. While on 
the external level banks were able to impose some security features on their clients including 
strong password, double factor authentications, tokens, virtual keyboards, secure socket 
layer (SSL) encryptions, and awareness guides to their clients. 
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EDITORIAL

President
Elie Abboud

An Ambitious Program of a Fine Profession

This is the first time I address my colleagues through our magazine, the Certified 
Accountant.
We have come to the LACPA as a professional council having a professional and 
ambitious program and a clear vision for the advancement of our association. 
Now, we have started to reap the benefits of our efforts.
Our program encompassed several objectives which turned into a roadmap that 
we plan to attain for serving the profession. These objectives vary from effective 
presence to professional development. This could be achieved by intensifying 
our training courses and activating and strengthening our cooperation with all 
international regulatory as well as professional bodies. This goes in parallel to our 
active international presence and monitoring of professional development.
Our roadmap turned into intense workshops full of professional renewal and 
development factors. This started by opening several communication channels 
with leading international professional bodies.  I would like to inform you that 
we are receiving the positive feedback regarding the MOUs signed with the 
association of Chartered Certified Accountants and the Institute of Management 
Accountants IMA in July. 
In addition, we have re-actived our cooperation agreement with the Ministry of 
Finance and have built effective communication with regional and international 
professional bodies.
Since our profession is closely related to the various professional bodies in 
Lebanon, in the public and private sectors. We have started on strengthening the 
relationship with various local regulatory bodies. 
The presence of professional local, regional and international associations in 
our 19th International Scientific Congress Audit Complementarity Effects on 
Business, organized by the LACPA in collaboration with the World Bank, is an 
indication for this cooperation, a cooperation that shape up our vision for the 
future.
With regard to the LACPA international presence. We have regained our 
international presence through the effective contribution in the Intergovernmental 
Working Group of Experts on International Standards of Accounting and 
reporting ISAR in the United Nations, UNCTAD, through presenting a paper 
on its 31st session, as well as participating in the International Conference of 
Accountants WCOA 2014 recently in Rome.
The advancement of the Association is our objective. And our core objective is 
the amendment of the current law regulating the profession. That should comply 
with the latest professional and economic development, including protecting 
the professional interests of LACPA members. In this context, the professional 
working group will issue the final draft of the proposed amended law regulating 
the profession by the end of 2014. And we will exert all the necessary effort 
in collaboration with our colleagues to communicate with all the parliament 
members to ratify the proposed law.
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send them to the following
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IBL Bank lance sa nouvelle carte de crédit: Visa Infinite, un prestigieux 
signe de distinction.

La carte Visa Infinite est un produit haut de gamme distingué par 
ses caractéristiques et ses avantages supérieurs soigneusement 
sélectionnés. Elle répond aux besoins de sa clientèle exclusive avec 
une plate-forme offrant des services du plus haut niveau.

Aussitôt que votre carte Infinite vous est délivrée, vous bénéficiez de 
cadeaux instantanés, avant même de commencer à faire vos achats!
De plus, les bénéfices sont incroyables, et le programme de récompense 
inégalé.
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Pour plus d’informations, visitez l’une de nos branches IBL Bank ou 
contactez-nous au: 04 - 72 72 44

Bienvenue dans le monde exclusif de Infinite
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