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 الدولي والبنك المحاسبة لخبراء تدريبية دورة

 هـ1437 محّرم 23 الموافق 2015 الثاني تشرين 5,الخميس

 

 التدقيق مكاتب على كبيرة مسؤولية الرقابة: بيفاني

 

 

 وباركينز عبود بين االتفاقية تبادل على يشرف بيفاني

 على النوعية الرقابة لمراجعي تدريبية دورة الدولي، البنك مع بالتعاون لبنان، في المجازين المحاسبة خبراء نقابة أطلقت

 متروبوليتان هيلتون فندق في بيفاني، االن للوزارة العام بالمدير ممثال خليل حسن علي المالية وزير برعاية التدقيق، مكاتب

 المدير براكينز، جايمس AICPA األميركية المتحدة الواليات في القانونيين المحاسبين هيئة ممثل حضور في الفيل، سن - باالس

 عن وممثلين عبود، إيلي لبنان في المجازين المحاسبة خبراء نقيب بلحاج، فريد الدولي البنك في االوسط للشرق االقليمي

 .والمهتمين والخبراء المتخصصين من وحشد اإلقتصادية الهيئات ورؤساء اللبنانية األحزاب

 مهم ديناميكي شريك هو بل فحسب، للهيئة بالنسبة مهما بلدا فقط ليس» لبنان أن على فشدد براكينز، تحدث الوطني النشيد بعد

 ،2011 العام منذ لبنان في يجرى الذي اإلمتحان» أن الى مشيرا ،«أوسطية الشرق السوق ألهمية نظرا المتحدة للواليات

 .«المتحدة العربية واإلمارات البحرين الكويت، في نفسه النجاح يالقي

 هذا في اإلصالحات ودعم المهني المحاسبة جسم تقوية أجل من النقابة مع بالشراكة ملتزم الدولي البنك» أن فاكد بلحاج اما

 على وتأثير الشفافية على إنعكاس من ذلك في لما المنطقة لهذه المحددة اإلستراتيجية األهداف تحقيق» على ومشددا ،«المجال

 .«واإلقتصادي اإلجتماعي النمو
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 عبود

 لهذا للتحضير المتحدة الواليات في المجازين المحاسبين هيئة مع والمتواصل الدؤوب العمل ظل في: »عبود قال بدوره،

 أن فبعد منازع، دون من العالم في الرائدة المهنية الهيئة وهي الهيئة هذه مع بالتعاون للبدء مهنية محطة أيضا أردناه الحدث،

 المحاسبين وهيئة ACCA بريطانيا في المجازين المحاسبين هيئة مع المنصرم العام خالل تعاون بروتوكولي النقابة وقعت

 شهادة DIPIFR كشهادة عصرية مهنية تدريب برامج بتقديم للنقابة التابع التدريب معهد بدأ بموجبهما والتي (IMA) االداريين

 نقابتكم تعلن االدارية، المحاسبة علوم في وشهادة الدولية التدقيق معايير في وشهادة الدولية المالية التقارير معايير في الدبلوم

 من النقابة اعضاء كافة يستفيد بموجبه والذي المتحدة الواليات في المجازين المحاسبين هيئة مع التعاون بروتوكول توقيع اليوم

 Onlineالمباشر االلكتروني الربط خالل من متخصصة وشهادات تدريب برامج

 بيفاني

 المحاسبة خبراء نقابة قبل من النظير ومراجعة النوعية الرقابة موضوع تطبيق إن: »فيها قال المالية، وزير كلمة بيفاني وألقى 

 جهة قبل من تقاريرهم لمراجعة كبيرة أهمية إعارة خالل من وذلك التدقيق، مكاتب على كبيرة مسؤولية تلقي خطوة المجازين

 مناسب بضمان الجهات يزود بحيث بكفاءة ويعمل مناسبة بصورة مصمم الداخلية الجودة رقابة نظام كان إذا ما لتقييم مستقلة

 .«المطبقة ييروالمعا واالجراءات للسياسات الجهات اتباع مدى حول

 للدولة تسمح سوف تأسيسية وبأعمال كبيرة بنيوية بإصالحات السير الى عمدنا فقد المالية، وزارة ناحية من أما: »وأردف

 في ونحن.  1993 عام منذ اللبنانية للدولة المالية الحسابات تكوين اعادة منها وأذكر الخطوات، هذه على والبناء بالنهوض

 .» منها تبقى ما إنجاز طور

 التصويت عدم رغم اآلن معتمدة وهي تنفيذها، وآلية العامة الموازنة إعداد إطار في االصالحات من العديد  انجاز عن واعلن

 وللضرائب لإلنفاق المعلوماتية األنظمة وطورنا اإلنفاق، مراقبة في وحسنا جديدة nomenclature أدخلنا كما النص، على

 بأنظمة فترة منذ باشرت الوزارة أن سيما وال الناحية، لهذه البلد في تطورا الوحدات أكثر من أصبحنا حتى سواء، حد على

 .«جديدة لتطويرات تعد وهي االلكتروني، والتسديد التصريح

 الواليات في القانونيين المحاسبين وهيئة لبنان في المجازين المحاسبة خبراء نقابة بين تعاون بروتوكول توقيع تم الختام، وفي

 .AICPA األميركية المتحدة


