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 المهنية بالمعايير التدقيق مكاتب التزام لتحسين المحاسبة: لخبراء تدريبية دورة في بيفاني

 

 
 المالية وزير برعاية التدقيق، مكاتب على النوعية الرقابة لمراجعي تدريبية دورة الدولي، البنك مع بالتعاون لبنان، في المجازين المحاسبة خبراء نقابة أطلقت

 في القانونيين حاسبينالم هيئة ممثل حضور في الفيل، سن - باالس متروبوليتان هيلتون فندق في بيفاني، االن للوزارة العام بالمدير ممثال خليل حسن علي

 في المجازين المحاسبة خبراء نقيب بلحاج، فريد الدولي البنك في االوسط للشرق االقليمي المدير براكينز، جايمس AICPA األميركية المتحدة الواليات

 والمهتمين. والخبراء المتخصصين من وحشد اإلقتصادية الهيئات ورؤساء  عبود، إيلي لبنان
 

 

 بلدا فقط ليس لبنان» أن على شدد الذي لبراكينز الكالم وأعطت بالحضور عون نادين النقابة سر نةأمي رحبت بداية

 «.أوسطية الشرق السوق ألهمية نظرا المتحدة للواليات مهم ديناميكي شريك هو بل فحسب، للهيئة بالنسبة مهما
 

 

 ودعم المهني المحاسبة جسم تقوية أجل من النقابة مع بالشراكة ملتزم الدولي البنك» أن  بدوره بلحاج وأكد

 «.المجال هذا في اإلصالحات
 

 

 والذي المتحدة الواليات في المجازين المحاسبين هيئة مع التعاون بروتوكول توقيع» عبود: النقيب أعلن بدوره،

 «.متخصصة وشهادات تدريب برامج من النقابة اعضاء كافة يستفيد بموجبه

 

 %«.35 بنسبة خاصة وبحسومات متخصصة تدريب برامج من وغيرها
 

 إيلي الصديق النقيب برئاسة لبنان في المحاسبة خبراء نقابة به تقوم الذي العمل» على مثنيا   بيفاني تحدث وأخيرا  

 من للتدقيق الحديثة الوسائل على المحاسبة لخبراء والمستمر الدائم التدريب خالل من وذلك المهنة تحسين لجهة عبود،

 «.دولية مهنية هيئات عن صادرة مهنية شهادات إعطاء الى وصوال لها، التابع التدريب هدمع خالل

 

 التدقيق مكاتب ونشاط عمل تقييم عملية عن عبارة هو الذي النظير ومراجعة النوعية الرقابة موضوع وما» أضاف:

 للمعايير اإلمتثال سلوك ولتقييم اأعماله ومصداقية الجودة من التأكد أجل من المهنة، نفس من آخرين أشخاص قبل من

 «.للتطوير الدائم السعي هذا على دليل إال بالنقابة، العضوية لتثبيت المهنية
 

 اعطاء على تساعد التي المهنية، بالمعايير التدقيق مكاتب التزام تحسين البرنامج هذا من المالية وزارة تأمل» وتابع:

 بدأ الذي الثقة جو ويعزز االستثمار يشجع ما شخصية مصلحة أي من ردةمج موضوعية بصورة المالية بالقوائم الرأي

 «.والمواطن الدولة وبين والمؤسسة، االدارة بين وتاليا التدقيق، ومكاتب الضرائب مراقب بين ينشأ
 

 

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

 األميركية. المتحدة الواليات
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