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ؤتمرات الـدولية وبـشكل سنـوي وفي مواعـيد محددة ضـمن برنـامجها الـعلمي ـدقق فـي العراق من أهـمية عـقد مثل هـذه ا تـنطلق رؤيـة نقابـة احملاسب وا
هارة عرفـة احلديثة والتعـرف على معايير احملـاسبة الدوليـة واالحاطة بها لرفع الـكفاءة وزيادة ا دقق وتـزويدهم با والبحـثي لتطوير قدرات احملـاسب وا

تطورة. في مجال احملاسبة والتدقيق بصيغتهما احلديثة وا
دقـقـــــ وبـالتـعاون مع جـامعـة الدول حتت شعـار" رؤى محـاسبـية وتـدقيـقيـة في االصالح والبـناء وحتـقيق الـتنـميـة الشـاملـة " عقـدت  نقـابة احملـاسبـ وا
ـؤتـمر لـيومي  25 و 26 نيـسان 2018 ؤتـمر احملـاسبـي العـربي السـنـوي اخلامس ) واسـتمـرت فـعالـيات ا نـظمـة الـعربـية لـلـتنـميـة االداريـة (ا الـعربـية  –ا
ا قـدمه الباحـثون العـراقيون من اوراق عـمل رصينـة وتعبر عـن رؤى متقدمـة في حتقيق االصالح ـالية والتـدقيقـية  نهـاج العديـد من الفعـاليات ا وتضـمن ا
ـدقق د. ؤتمـر نقيب احملـاسب وا الي واالداري في دوائـر الدولة والـقطاع اخلـاص وقد إكد رئـيس ا والتـنميـة الشامـلة ومحـاربة الفـساد وتطـوير الـعمل ا

الي واالداري وعده ضرورة ملحة وواجبة لتحقيق االصالح االقتصادي والسياسي. رافد النواس على أهمية اإلصالح ا
نـظمة ثـل جامعـة الدول العـربية  –ا ؤتـمر وكلـمة  ؤتمـر بكـلمة د. رافـد النواس رئـيس ا ـؤتمر  –اجللسـة االولى بعـد أفتتـاح ا ×فعـاليـات اليوم االول من ا
عهد وكلمة عميد ا وكلمة مستشار جائـزة بغداد الدولية ألفضل أطروحة دكتواره في العلوم احملاسبية د. عزام ارميلي  العربية للتنمية االدارية حسن  دياب 
العربي للمحاسب القانونـي د. محمود السر محمد طه وكلمة الفائز بجائزة بغداد ألفـضل أطروحة في العلوم احملاسبية الثانية د. عصام حمدي مصطفى.
ـنتديات ـؤتمرات وا وقـد أثنى اجلمـيع على مبـادرة نقابـة احملاسبـ في سعيـها لتطـوير مهـنة احملاسـبة من النـاحية النـظرية والـتطبـيقية عـبر تنـظيم هذه ا
دقق الـعراقي وتمنوا لـلمؤتمر النجاح والـتوفيق في حتقيق االهداف التي والندوات الدولية وبـشكل منتظم وقدموا الـشكر واالمتنان لنقـيب احملاسب وا

ا يلي:- تلخصت 
ـالـية ا تـتالئم والـبـيئـة االقـتـصاديـة وا ـعـايـير الـدولـيـة و (االصالح والـبـناء- حتـقـيق الـتنـمـيـة الشـامـلـة- تطـويـر اسـتخـدامـات الـنظم احملـاسـبـية حـسب ا

واالستثمارية جلذب الشركات االستثمارية االجنبية)
ؤتـمر عـلى جلـست في الـيوم االول - اجلـلسة االولـى-  قدم د. محـمود الـسر محـمد طه مـحاضـرة بعنـوان متـطلبـات التـنميـة الشـاملة ثم انـطلقت فـعالـيات ا
وعن التـنمـية اوضح فيـهـا " الفـرق ب الـنمـو والتـنمـية وعـد الـنمـو االقتـصادي واحـد من أنواع الـنمـو وزيـادة الدخل الـقومي يـأتي من التـنـميـة االقتـصاديـة
ومن اهداف التنمية الشاملة هي (التخلص من الفقر  محو االمية  الشاملة فهي مجموعة من التحوالت الهيكلية ألزالة نقاط الضعف التي تعاني منها الدول
ـساواة) اما احملاضرة الثانية فكانت بـعنوان (دور تقارير التدقيق اخلارجي في حتقـيق مؤشرات التنمية الشاملة ) القضـاء على البطالة وحتقيق العدالة وا
ـالية في مهمة التدقـيق اخلارجي وما تلعبه من دور في حتقيق اعداد احملاسـب القانوني "وسام حسن احمد" وركزت احملـاضرة على دور عمل ديوان الرقابة ا

التنمية الشاملة.
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ستهدفة اخلضراء ودورها في تضمنت  3محاور متنوعة ففي مجال الـتكلفة اخلضراء قدمت د. منال جبار سرور ورقة عمل بعنوان (قـياس وتطبيق التكلفة ا
ويتم التسعير تطلبـات البيئية  ـستهدفة هي عبارة عن التكلفـة التقليدية + ا نتجات وتخفيض التكـاليف) واوضحت بإن التكلفة اخلضراء ا حتسـ جودة ا
ـستهدفة وتتصف وحدة االنتـاج باجلودة وانخفاض التكلـفة وتعد صديقة للبـيئة وكان اجلانب التطبيقي من متوسط االسعار السائدة لتـكون لدينا التكلفة ا

للبحث عن سخان ماء كهربائي من دون هيتر.
ـتوسـطة على جـذب االستـثمارات ـالي اخملتص بـالشركـات الصـغيرة وا وسـوم (أنعكـاسات الـتحول نـحو مـعيار االبالغ ا د.بكر إبـراهيم مـحمود قـدم بحـثه ا
ـتـوسطـة ألنهـا عـصب احليـاة االقـتصـاديـة وتشـكل مـا نسـبته  95 % من االجـنـبيـة في الـبيـئـة العـراقيـة) وأوضح بـضرورة االهـتـمام بـالـشركـات الصـغـيرة وا
ـالي كمعـيار من مـعاييـر احملاسـبة الدولـية في الـبيئـة االقتصـادية الـعراقيـة وبنـفس الوقت انتـقد تـطبيق وأقر بـصعوبـة تطـبيق االبالغ ا اقتـصاديـات الدول 
ـستـثـمرون االجـانب وهم يـقـررون الدخـول في شـراكة مع الـشـركات الـي وال يقـبل من قـبل ا ـركـزا وحـد لـعدم قـدرته عـلى ابـراز حقـيـقة ا الـنـظام احملـاسـبي ا

عايير احملاسبة الدولية. العراقية واحلل هو التقارب والتطبيق التدريجي 
احملـاسـب الـقـانــوني د. فـاخــته شـاكــر رشـيـد –
مــجــلـس الــنـــواب الــعــراقـي قــدمت ورقـــة عــمل
ـوازنــة الــعــامـة من بــعــنــوان ( اصالح إعــداد ا
الية والدين العا خالل تعديل قانون اإلدارة ا
رقم  / 95لــســـنــة 2004م ) وحتــدثـت في ورقــة
الـعمل عن الـصعوبـات التي تـوجه عملـية اعداد
ـوازنـة الـعامـة سـنـويـا من الـنـاحـيـة الـتـوقيت ا
وقـدمت مــجـمــوعــة من الـتــوصـيــات في ســبـيل
ــوازنــة وعــبـــر جــمــيع مــراحل اصالح اعــداد ا

االعداد.
ـؤتـمر  –اجلـلـسة الـيـوم الـثانـي من فعـالـيـات ا
االولى-:- احملـــاســبـــة والـــتـــدقـــيق وحتـــديــات

االصالح والبناء
 > قدم د. صـفاء أحمـد ورقة عمل بـعنوان (مدى
الـتــزام الـتــدقـيـق الـداخــلي بـتــطـبــيق إجـراءات
احلوكـمـة ادارة اخملاطـر الـرقابـة الـداخلـية في
شركـات القـطاع اخملـتـلط العـراقيـة ) وأشار الى
ان قـسـم الـتــدقــيق الـداخــلي بــســبب خــضـوعه
ألدارة الـشـركـات يـضـعف مـوقـفه في تـشـخـيص
وشـرح معـنى احلـوكمـة وتأثـير حاالت الـفـساد 
التدقيق على العمل الرشيد وكذلك كيفية جتنب
نع وقوع اخملاطر وقـوة نظام الرقابـة الداخلية 
االخـــتالس او وقـــوع االخـــطـــاء و اخـــتـــيــار

مجموعة من شركات القطاع اخملتلط.
> د. محمد عبد الله قدم بحثا باللغة االنكليزية
يـتــحـدث عـن حتـديـات الــبـيــئـة مــوضـحــا شـكل
الــنــظــام احملــاســبـي في الــعــراق وعن ضــرورة

عايير احملاسبة الدولية وحد الى ا التحول من النظام احملاسبي ا
سؤولية في الشركة العامة للصناعات اجللدية  وطرح سؤال حول > د. عالء جاسم سلمان قدم ورقة عمل بعنوان (دعم االصالح اإلداري بأستعمال محاسبة ا
سـؤوليـة تكـشف االنحرافـات وسبل مـعاجلـتها لـتكـون مسـاهمة في االصالح سؤولـية تـساهم في دعم االصالح االداري? ومـحاسـبة ا هل يـوجد دور حملـاسبـة ا
كن ان تتكون من (مركز الكلفة- مركز االيراد- الربحية- االستثمار سؤولية  سؤولية ومحاسبة ا االداري ولتجديد  العالقات االدارية من خالل تغيير مراكز ا
سـتـدامة ) ونـاقشت فـيهـا دور احملـاسبـة االستـدامة > د. جلـيـلة عـيدان قـدمت ورقـة عمل بـعنـوان (دور التـدقـيق اخلارجي في تـقـو االداء لتـحقـيق التـنـميـة ا
وارد وتـعاظم االحتيـاجات) وركزت على ضرورة شـكلة االقتصـادية من (ندرة ا وارد لإلجـيال القادمـة في ظل تفاقم ا والتدقـيق االستدامة وذلك لالحـفاظ على ا

تقيم االداء من خالل تقو الكفاءة والفاعلية وحتقيق الهدف.
> د. نـدى سـلــمـان حــبـيب قــدمت ورقـة
عــمل (الـــصــيغ االسالمـــيــة في تـــمــويل

القروض الزراعية في العراق 
×اجلــلــسـة الــثـانــيـة –رؤى مـحــاسـبــيـة
وتـــــدقـــــيـــــقـــــة مــــــعـــــاصـــــرة- مـــــداخل

وستراتيجات –
د. قـدم كال من د. مـسـعود جـايـد مـشـكور
د. ابتهاج اسماعيل ثائر صبري محـمود
يـعـقوب ود .الـهـام مـحـمـد واثق ود. وعد
هــــادي عـــبـــد ود. احــــمـــد طـــاهــــر كـــاظم
وتـــنـــاولـت اوراق الـــعـــمل الـــعـــديـــد من
همة واثارت الية ا اخملاور احملاسبية وا
ناقشات بعد انتهاء اجللسة. الكثير من ا

×اجللسة اخلتامية
تضـمنت اجلـلسـة اخلتامـية كـلمـة للـنقيب
اوضح فـــــيــــهــــا مــــوقـف الــــنــــقـــــابــــة من
ــهـيــنـة وشــرح لـلــمـؤتــمـر اخملـصــصـات ا
ــبـذول حـول هـذه اجلــزئـيـة كـمـا اجلـهـد ا
تـناول افاق عـمل النـقابـة في ظل احلصول
ـعايـيـر ااحملاسـبة على احلق في تـرجـمة ا
الدولية وطباعـتها وهي موجودة في خدمة

. دقق احملاسب وا
×ثم  طرح البيان اخلتامي

× تـــوزيع الــشـــهــادات لـــلــمـــشــاركــ ودرع
ؤتمر. ا
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مجموعة من الباحث في اجللسة الثانية للمؤتمر

اجتماع مجلس امناء جائزة بغداد الفضل اطروحة دكتوراه في العلوم احملاسبية - الدورة الثالثة 

ؤتمر مجموعة من الباحث في جلسة اليوم الثاني من ا

ؤتمر احملاسبي العربي اخلامس جانب من احلضور ا

ؤتمر شارك في ا مجموعة من ا

النقيب د. رافد النواس يسلم جائزة بغداد الى الفائز د. عصام حمدي مصطفى ام من جمهورية مصر العربية


