
WOH×   U bš 10

www.azzaman.com

r−Š s  d³ √ w½u½UI « VÝU;« ∫©¡UM _« fK−  fOz—® ”«uM « b «—Æœ

‚«dF « Ã—Uš WÝ«—b «Ë V¹—b²K  ’dH « rJ  Ê«d uOÝ WÐUIM «Ë bNF*«Ë WHOþu «

W³ÝU;« w  WO½u½UI « …œUNA « qOM  …b¹bł WF œ Z¹d ²Ð qH²×¹  5O½u½UI « 5³ÝU×LK  wÐdF « bNF*«

لديه أمـانة علـيه ان يصون مـهنته
ويحافظ عليها.

—UA² ® ÍdLA « ÊULKÝ e¹eŽ

©V¹—b² «

اود تـــقـــد الــتـــهــنـــئـــة الى هــذه
ـعـهـد الـدورة الـتي تـخــرجت من ا
ونـشــيـر الى إنـهـا بــدايـة الـطـريق
ـتقـدمة وفي الدول ا ـهـنة مـتعـبـة
مــثال بـريـطــانـيـا هي مــهـنـة كـانت
ذات جــانب تـطـبــيـقي أكـثــر مـنـهـا
فال تـــعـــطي اجلـــامـــعــات نـــظـــري
ـا شـهــادات عـلـيـا بــاحملـاسـبـة إ
ـــهـــنـــيـــة في مـــجـــال ـــعــــاهـــد ا ا
احملاسبـة القانونـية هي من تمنح
اوصـيـكم بـااللـتزام هذه الـشـهـادة
هنة وعـدم اجملاملة على بقواعـد ا
ـصـلــحـة لــتـكــون عـامل حـســاب ا
تـــخـــريب ولـــيـــسـت عـــامل بـــنـــاء
احملـــاسب الـــقـــانــونـي الــعـــراقي
أنــتم مـســتـشـارون بــحـاجــة الـيه 
ويجب عـلـيـكم ان تـضعـوا بـصـمة
في الــقـطــاع احلـكــومي والـقــطـاع

ولـكـي تـكــون كــذلك ال بـد اخلــاص
من أتــقـان اجلــانب الـتــطـبــيـقي ال
يــوجـد مــحــاسب قـانــوني لــيـست
ــــعـــــايــــيــــر لــــديـه مــــعـــــرفــــة بـــــا
وان يـــكـــون مــلـــمــا احملــاســـبـــيــة
بتحـديث االنظمة احملـاسبية التي
العـراق بحـاجة الى تـعمل عـلـيهـا 
كــــوادر ذات خـــــبــــرة مـــــهــــنـــــيــــة
والسؤال ما هي أدواتكم? وعلميـة
لـــــيـس اجلـــــوانـب الـــــنـــــظـــــريـــــة
عـايير" فـقط  لكن "الـتشـريعـات وا
ـهـمـة بــنـفس الـوقت من االدوات ا
"الــنـزاهـة  –الـشــجـاعــة في إبـداء

هنية" الرأي- احليادية  –ا
عليا ان نخدم بلدنا بروحية عالية
ــعــهـد يــوفـر ونـحـن نـفــتــخـر إن ا
ــسـتـقـبل مــحـاسـ قـانــونـيـ  ا
امـامـكم ويـوفـقـكم الـله واوصـيـكم
ـتـابـعـة بـالـتـدريب ثم الـتـدريب وا
ألنــكم في عــصــر الـــتــكــنــلــوجــيــا
ـــام بــــاحلـــاســــبـــة وعــــلــــيـــكـم اال
األلترونية واستخدم التقنيات في

مجال احملاسبة والتدقيق
انـا اول عـمـيـد للـمـعـهدكم من -81
 86 ومن جتربتي في مجال عملي
عـهد تـكونت بـشركـة النـفط وفي ا
لـدي خـبـرة لـلـحـديث عن خـروقات
بـعض احملـاسبـ الـقانـونـي فال
يعقـل ان يقوم احملاسـب القانوني
بتـدقيق حـسابات شـركة مسـاهمة
ولم يعـ من قبل الهـيئة الـعامة !
ـهـنـيـة ـعـايـيـر ا هـذا ضـرب لـكل ا
والسـلوكيـة ثم يجب اخذ مـوافقة
الزميـل السابق وال يـعقل ان يقوم
ـديـر بـتعـيـ مراقب احلـسـابات ا
هنة اهم من بإثر رجـعي سمعـة ا
هـناك من يـبيع اخلـتم يسمى ال ا

(أبو الطمغة)
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نـرحب بـرئـيس مـجـلس االمـناء د.
ـــســـتـــشـــارين رافـــد الـــنـــواس وا
صـبيـح الطـحـان وعـزيـز الـشـمري
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يـخضع الـطـالب أثنـاء دراسته في
ــعــهــد الــعــربـي لــلــمــحــاســبــ ا
الـقانونـي ألعمـال تطبـيقيـة تقدر
بـثالثـة االف ساعـة ويـتم فحـصـها
ـــدربــ وتـــدقـــيـــقـــهــا مـن خالل ا
اخملتـص وأثناء وجـود الطالب
ـعـهــد يـكـون لـديه بـاالضـافـة في ا
الى الـبــرنـامج الـتـطــبـيـقي جـانب
ـسـتـجـدات نـظـري يـتـضـمن دعم ا
الــدولــيـــة في مــهـــنــة احملـــاســبــة
ـراجعـة والهدف الـعام لـلمـعهد وا
رفــد الـــقـــطــاع الـــعـــام والــقـــطــاع
ــــحـــاســــبــــ إكــــفـــاء اخلــــاص 
ومـؤهــلـ الى درجــة عـالــيـة وفق

هني . عايير الدولية للتعليم ا ا
في اجلانب العملي يكون التدريب
في دوائــر ومـكـاتب حتـدد من قـبل
وبــعـد اكــمــال الــدراسـات ـعــهــد ا
يـقـدم الطـالب بـحـثـا تطـبـيـقـيا في
احـــدى وحـــدات الــقـــطـــاع الـــعــام
واخلـاص لـتـطـبـيق مـا تـعـلـمه من
مـــبـــاد وقــوانـــ وتـــشــريـــعــات
ومـعـاييـر دوليـة محـاسبـية وبـيان

رأيه فيــــها .
وتعـد الـتقـنـيات في مـجـال أنظـمة
احملـــاســبــة والـــتــدقــيـق وتــقــريــر
الـــداخــلي والـــتـــقــريـــر اخلــارجي
وأنــظــمـة الــتــكــالـيـف والـتــقــاريـر
عـايـير الـدولـية لـها الـيـة وفق ا ا
حـضـور قوي في مـنـاهج الـدراسة

عهد. والتدريب با
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اثـــنى الـــدكـــتـــور رافـــد الـــنـــواس
ــنــجــز الــذي حـــقــقه الــطــلــبــة بــا
تـخرجون وعـد هذا اللـقاء معهم ا
لـقـاء تكـمـيـلـيـا لتـوجـيه الـنـصائح
وقـدم كال من (صـبــيح الـطـحـان –
عـزيـز سـلـمـان الـشـمـري- مـحـمود
الـسر مـحمد طـه) بعض الـنصائح
والـتــوجـيـهــات لـلــمـتــخـرجـ في
مجـال مـهـنـة احملاسـبـة والـتـدقيق

هنية واحلياة ا
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اود ان اخـاطــبـكم ألنــكم تــدخـلـون
فالـنجاح االن الى مـهنة احملـاسبـة
وانـا ـعــهـد هـو اول خــطـوة  في ا
مـارست مـهـنـة احملاسـبـة من سـنة
 1963واهم ما يـجب مراعاته هي
ـهـنـة) ونـحن درسـنا أداب (أداب ا
ــهــنــة وهـذا الــشيء مــفــقـود في ا
ـهـنـة حـالـيـا لـذلك نالحظ مـجـال ا
ـــيــزانـــيــات مـــوقــعــة مع االسف ا
والـــســـجالت اذا بـــدون ســـجالت 
كـانت مـوجـودة لـيـست بـهـا قـيـود
الـــتي تـــعـــد اســاســـا لـــتـــصـــديــر
ونــســـمع عـن مــراقب ـــيــزانـــيـــة ا
ـدير حـسـابات يـصـدر ميـزانـية وا
ـفـوض ال يـدري وبـعـد ان يراجع ا
الضريبة ويدفـعها يطالب بإتعابه
هــــذه لــــيـــــست مــــهـــــنــــة مــــراقب
احملــاسب الــقــانـوني احلــســابـات

ـــعــهـــد  ســعــداء مــؤسـس هــذا ا
بـوجـودهم بـتـخـريج هـذه الـدفـعـة
ونـيـلــهـا الـشـهـادة الـقـانـونـيـة في
احملـاسـبة والـتي تتـضـمن مرحـلة
الـــدراســـة والــــبـــحث والـــتـــدريب
هي والـــتــــخـــريج مـــرحــــلـــة أولى
ثابة الوالدة واخلروج الى دنيا
ــهم جـدا الــتـدريب وا احملـاســبـة 
ـمـارسـة واالحـاطـة بـالـقـوانـ وا
والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات انـــــتم االن
ما مـسـتشـارين في مجـال عـملـكم 
هو الـتـصرف الـصـحـيح ? البـيـئة
عنـدكم بـحـاجـة لوجـود االسـثـمار
واعـــادة االعــمـــار  بـــحــاجـــة الى
مـحاسـبـة دولـية ومـحـلـية حـالـيا
ــتـــقــدم تـــكــون في دول الـــعــالـم ا
االمــتـــحــانــات عــبـــر الــصــحف ال
يـوجــد مــنــهج مــكــتـوب ال بــد من
وجود أخالق للمهنة كذلك عليكم
األهتمـام باللغة االنـكليزية ألنك ال
تستـطيع أن تعمل بـشكل جيد من
دون االســـــتــــعـــــانــــة بـــــالــــلـــــغــــة

دوركم االساسي تطوير االنكليزية
مهنة احملاسبة التحلي باالحترام
ــتـــبــادل بـــ احملــاســـبــ  رغم ا
تـرون كيف د.رافد ـنافسة وجود ا
يـطــلق عــلى الـشــمــري والـطــحـان
اساتذتنا ألنه لديه احـترام للمهنة
ـعهـد وانـتم  أنـتم سـفـراء لـهـذا ا
عـنـوان لـلـمـعـهد وعـنـوان لـبالدكم
اي خـــطـــأ مـــنـــكم يــــحـــسب عـــلى

العراق.
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ـتـخـرج قـدم الـتهـنـئـة للـطـلـبة ا
ورحب بـهم كـزمالء مـهـنـة وحـثهم
عـلى الـتـحصـيـل والتـدريـب خارج
تـفــكـيـرنـا نــحن ان نـكـون الــعـراق
اكبـر من الـوظـيـفة الـفـرصـة اماكم
مـفـتــوحـة ونـحن كـمـعـهـد ونـقـابـة
فتحـنا لكم اجملـال لتكون ندعـمكم 
دراسـتـكم في ايـرلـنـدا او االمارات
ــــكن ان انــــتم بــــعــــد ســــنــــتـــ 
تـصـبـحوا زمـيـل في ايـرلـندا انـتم

تـقفـون فـوق ارض خصـبة االوائل
مـنـكم مـكـسب لـلـعـراق ال جتـعـلـوا

الفرص تفلت منكم.
ــهــنــيــة نــتــكــلم عن صـــعــوبــات ا
ــة وجـود شــركـات ــؤ احلـقــيــقـة ا
وهــمـيــة يــشــاركـون فــيــهــا بـعض
اوصـيـكم احملـاسـبـ الـقـانـونـيـ
وضوع هـنية في هـذا ا باالمـانة ا
عـهد الـنقابـة تفتح لـكم صدورها ا
ـعـهـد احـد تـشـكـيالت لـتـراعـكم وا
جــامــعـة الــدول الــعــربـيــة كــجــهـة
نح شهادة محاسب اننا  رقابية 
قـانـونـي يـكـون  لـه احلق ان يـقـدم
للتدريب والدراسة في ايرلنده مع
االمــارات لـــديـــنـــا اتـــفـــاق مــعـــهم

والشهادة معتمدة من قبلهم.
 5łd ²*« l  Y¹bŠ

امــا حــديــثـــنــا مع مــجــمــوعــة من
ـتخرج في هذه الدورة الطلبة ا
فـقــد عـبــروا عن ســعـادتــهم بــهـذا
ـهـني وتـمـنى االجنـاز الـعـلـمي وا
ـــمـــارســـة ـــزيـــد من ا الـــبـــعض ا

والتدريب  خارج العراق
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لقـد حصلنـا على  شهادة قـانونية
في احملـاسـبـة وهي أعـلى  شـهادة
وتـعد من الـشهـادات الرصيـنة في
ــا تــتــمــتع به مـن خــبـرة ــهــنــة  ا
تــطــبــيــقـــيــة ومــواكــبــة الــتــطــور
ـــعـــايـــيـــر واســـتـــخـــدامـــات في ا
ونـــامل من الـــدولــة ان الــدولـــيـــة
ا تتمتع به ترعى هذه الشريحة 
مـن كــفـــاءة عـــمـــلـــيـــة فـي مـــهـــنــة
ــارسـة احملــاســبــة والـتــدقــيق و
ونـأمل من ـهـنـة مـفـاصل الـدولـة ا
ــعـهـد والـنـقـابــة مـسـاعـدتـنـا في ا
تــوفــيــر فــرص الــتــدريب بــالــدول
ـــهــارات ــتـــقــدمـــة ألكــتـــســاب ا ا
احملـاسـبيـة ألداء عمـلـنا في خـدمة

العراق.
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تـعنـي شهـادة احملاسـب القـانوني
الـــشـيء الـــكـــثـــيــــر من الـــكـــفـــاءة
لـلـمـحــاسـبـ وسـوف نـسـاهم في
مــكـــافــحـــة الــتـــهــرب الــضـــريــبي
واملنا ان ـالي ومحاربـة الفساد ا
هـني بـالـتدريب نكـمل مـشـوارنـا ا
كما نـصحنا االسـاتذة خاصة وان
الــــتــــدريب داخـل الـــعــــراق لــــيس
ـــســـتـــوى الـــتـــدريب فـي خــارج

العراق
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وظيـفـتنـا ومـسؤولـيـتنـا اصـبحت
اهم واكـبـر حـيـنـمـا حـصـلـنـا عـلى
شهادة احملاسب القانوني وبودنا
ا اكـتـسـبـنا من ان نخـدم بـلـدنـا 
مهارات مهنية من خالل دراستنا
ــعـــهــد الـــعــربـي في مــراحل في ا
ـتـوسط والـنهـائي مع االسـاس وا
ــــعــــرفــــة ونــــأمل بــــا الـــــتــــدريب 
األضافية على الـبرامج احملاسبية
تـطورة واتقـان اللغـة االنكلـيزية ا
هـنية حـتى تـتكامـل شخـصيـتنـا ا

سؤولية. ونستطيع حتمل ا
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حمد لله والشـكر والفضل من بعد
ـعـهـد خـبرة مـنـحـنا ا ألسـاتـذتنـا 
عــلـى الــرغم من انـــنــا من حـــمــلــة
البكالوريس كشهادة مهنية سوف
نــسـتـفـاد مــنـهـا في مــجـال الـعـمل
كـانـوا االساتـذة لديـهم مـعلـومات
ــعــايــيـر قــيــمــة تــعــرفــنـا عــلـى ا
احملـاسبـة الـدوليـة وتكـونت لديـنا
مــعــلــومــات مــهــمــة وكــثــيـرة و
االطالع عـــــلـى آخـــــر االصــــدارات
بــالــلــغــة االنــكــلــيــزيــة واتــســعت
ـهــنـة مـعــلــومـاتــنـا فـي مـجــال ا
اخلـطـوة الـقـادمـة اتـمـنى أن اكون
عية محاسب قانوني متدربة 
جـيدين ألكـتساب اخلـبرة الـعمـلية
عــلى الـرغـم من انـني مــوظــفـة في
دائـرة حــكـومــيــة لـكـن لـدي حــافـز
عـلـومـات واكسب حـتى اكـتـسب ا
ـهـنيـة  احـتاج الـثقـة الـعلـمـية وا
الى تـطـويـر قــدراتي الـنـظـريـة من

خالل التدريب.
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