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حتـــرص نــقـــابـــة احملــاســـبــ
ـدقق عـلى تفعـيل التعاون وا
مـع الـــــــــوزرات واجلــــــــهــــــــات
ستقـلة واجلامعات من خالل ا
ـــؤتــمــرات عـــقــد الـــنــدوات وا
والـــورش الـــدولـــيـــة لـــتـــقــد
اخلـبرات الـعـلمـيـة الدولـية في
كافة االختصاصات احملاسبية
والـتـدقـيـقيـة الى دوائـر الـدولة
والــقـــطـــاع الـــعـــام واخملــتـــلط
والـــــــتــــــــعـــــــاوني واخلـــــــاص
والـهـيـئـات الـعـربـيـة والـدولـية

واالقليمية.
وفي هـــذه الـــنـــدوة الـــدولـــيـــة
بـنسـختـها الـثانـية والـعشرون
التي اقامتهـا النقابة بالتعاون
مع جــامـعـة الـدول الــعـربـيـة –
ـنــظـمــة الـعــربـيــة لـلــتـنــمـيـة ا
االدارية وكانت مـكرسة لتناول

وسومة :- وضوعات ا ا
ــــــالـــــــيــــــة (( اصـالح االدارة ا
واالجــهـزة الـرقـابــيـة وتـطـويـر
كـافحـة الفـساد االداري االداء 

الي)) وا
وحـضـر لـلـنـدوة مـجـمـوعـة من
اخلــبــراء وذوي االخــتــصـاص
من دول (مـــصـــر  –ســـوريــا –
االردن  –تــونس  –الــســودان)
كـــمـــا كـــان جلـــمـــيع الـــوزرات
ـــــؤســـــســـــات فـي بـــــغــــداد وا
ثـل واحملـافظـات العـراقيـة 

في هذه الندوة للفترة 28 -27
حزيران  2018

UNð—«œ«Ë  œ—«uLK  jOD ð

UN²ÐU —Ë

اوضح نــــقــــيـب احملــــاســــبـــ

ــدقـــقـــ د. رافــد الـــنــواس وا
حـول اهـمــيـة واهـداف الـنـدوة

قائال:-
ــــالـــــيــــة " تــــخـــــتص االدارة ا
بـعـمـلـيـة التـخـطـيط والـتـنـظيم
ـــتــابـــعـــة حلـــركـــة االمــوال وا
وتـدفـقهـا وتـعـكس هذه االدارة
مدى الـفـاعـلـية والـكـفـاءة التي
تــــتـــــمــــتـع بــــهـــــا الــــوحــــدات
االقــــتـــــصــــاديـــــة في مـــــجــــال
الـتـخــطـيط لـلـمـوارد وادارتـهـا
ورقابـتـهـا اذ تـركز في عـمـلـها
علـى ضرورة خـلق سـبل مـثلى
فـي ادارة واسـتــخــدام االمـوال
ســعـــيـــا لـــتـــحـــقــيـق االهــداف
ــطــلـوبــة مـن خالل قــيــامــهـا ا
ــــمــــارســــات بــــجــــمــــلــــة من ا
واالنـشـطـة الـتي يـتـم اجنـازها
وفــقـــا جملــمـــوعــة مـن اخلــطط
والبـرامج لذا فـان من مهـامها
ــالي الــرئــيــســة الــتــخــطــيط ا
وفرض الرقابـة واحكامها على
ــراحل الــتي تــمـر بــهـا كــافـة ا
عـمـلـيـة ادارة وتـنـفـيـذ اخلـطط

لتدبير واستثمار االموال".
WO U*« …—«œô« Õö ≈

الـية ـهايـني وزيـر ا د. خـالد ا
االسـبق في جـمـهـوريـة سـوريا
واالســتــاذ جــامــعي واخلــبــيـر
الدولي كـان له بحـث قـدمهـما
الى الـندوة االول حول (أهـمية
الية في احلد إصالح اإلدارة ا
ــالي) من الـــفــســـاد اإلداري وا
والـــثـــاني (إصالح وحتـــســـ
ــالـــيــة واألجـــهــزة الــرقـــابـــة ا
الــرقـابــيـة (االهــمـيـة  –الـواقع
والطـمـوح) وفـيـهـمـا قـدم رؤية

مــهــنــيــة وعـــلــمــيــة مــتــطــورة
ـــالــيــة لــلـــنــهـــوض بــاالدارة ا
ألهميـتهـا في احلد من الـفساد
ــــــــــــــــــــــــالــي واالداري وعــن ا

انطباعاته عن الندوة قال :-
ــشــاركــة بــهــذه " يــســعـــدني ا
الـــنــــدوة الـــدولــــيـــة لــــدراســـة
ومـنــاقــشـة مــوضـوع هــام هـو
اليـة والرقابة اصالح االدارة ا
ـاليـة بهـدف مكـافحـة الفـساد ا
ـالي والـتـي تـقـيـمـها االداي وا
دقق في نقـابة احملاسبـ وا
جمهورية العراق بالتعاون مع
ـنــظـمــة الـعــربـيــة لـلــتـنــمـيـة ا
االداريــة وذلـك لــتــبــادل االراء
من الـــــبــــاحـــــثــــ فـي الــــدول
الـعـربيـة وفي الـعراق الـشـقيق
حــــول ســـبل وآلــــيـــات اصالح
الـية الـية والـرقابـة ا االدارة ا
وأجــهـــزة الــرقـــابــة الـــعــلـــيــا
وأســالــيب مــكـافــحــة الــفــسـاد
ـــــــــــالـي وعــــــــــرض االداري وا

جتـارب عــربـيــة ودولـيــة بـهـذا
اجملـــال وقــــد كـــانت هــــنـــالك
مــشـاركــات من بــاحــثــ عـرب
ــــيــــ ومـــــهــــنــــيــــ وأكـــــاد
ومــنـاقــشـات مــسـتــفـيــضـة من
ـشـاركــ في الـنـدوة األخـوة ا
وقـــــد تــــوصــــلت الـى نــــتــــائج
وتـوصـيـات ومـقـتـرحـات هـامة
نــأمل االفـادة مــنــهـا بــعــمـلــيـة
ـستـهـدفـة لـتـحـقيق االصالح ا
أهــداف الـتـنـمـيـة االقـتـصـاديـة
واالجــــتــــمـــاعــــيــــة فـي الـــدول
الــعــربـيــة واالرتــقــاء بــالـعــمل
ـــــــالـي واحملـــــــاســـــــبـي ومن ا

عاصرة. االجتاهات ا
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د. عـــيــاض الــلــومـي الــرئــيس
األســـــبق لــــهـــــيــــئــــة خــــبــــراء
احملـاســبــ في تــونس كـانت
مــشــاركــتـه فــعــالــة في مــجــال
عرض جتربـة تونس في مجال
ـالــيــة وتـأثــيــرهـا في االدارة ا
حــــــد من الــــــفــــــســـــاد االداري
ــــالـي عن رأيه بــــالــــنــــدوة وا

قـــــال :- 
"دور مهنة احملاسبة ريادي في
ـــالـــيـــة وهي الــــشـــفـــافـــيــــة  ا
األســــــــاس في مــــــــحــــــــاربـــــــة
ــــهم تـــبـــادل ومن ا الـــفــــســـاد
ـهنية اخلـبرات ب النـقابات ا
فـي الــــوطن الــــعـــــربي ونــــحن
نتفـاجئ  في النـدوات العلـمية
الـدوريــة الـتي تـعــقـدهـا الـدول
ـر الـشـقـيـقـة بـأنـنـا نـعـيش و
بـنفس الـتحديـات في نصوص
الـــتــداين والــتـــفــريط وضــعف
االسـتـثـمــار وعـدم الـتـحـكم في
مــوارد الـدولــة وكــأن الــتــحـكم
الـفـعـلي من قـبل الـبنـك الدولي
وصــنـدوق الــنــقــد الــدولي في
حـ أن اول بــنـد في مــحـاربـة
الـفـســاد هـو (اسـتـقالل الـقـرار

الوطني)
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االسـتـاذ مــحـمـد زهـيــر سـعـيـد
ـالــيـة ــهن ا تــيـنــاوي نـقــيب ا
واحملاسبـية في سورية شارك
في جـلــســات الـنــدوة كــرئـيس
اجلـلـسـة االولى لـلـيـوم الـثاني
مـن الـــنـــدوة وتــــنـــاولت (واقع
ــؤســسي ومـتــطـلــبـات االداء ا
) اوضح االصـالح والـتــحــسـ

رؤيته عن الندوة قائال:-
ـشـاركـة "نـحن سـعـداء جـدا بـا
فـي الـــــنــــدوة  22لــــنـــــقـــــابــــة
ـنعـقدة دقـق ا احملـاسبـ وا
عــلى أرض الــعــراق الــصــامــد
وقــد حتـرر مـن رجس االرهـاب

واســتـطــاع بـواسل جــيـشه أن
يـقـضي عـلى االحـتالل ويـعـيـد
العراق عربيـا وقلعة للصمود
نـحن فـي سـوريـة تـربــطـنـا مع
أشــقــاءنـا في الــعــراق أواصـر
من التعاون واحملبة خصوصا
وأن بلدينا قد تعرضتا لهجمة
اســتــعــمـاريــة واحــدة شــرسـة
ومـصـادرة قـرارنـا الـسـيـاسي
لـقـد جـاءت الـندوة ال 22التي
نظـمتـها النـقابـة بالـتعاون مع
منظمة التنمية االدارية خطوة
ـنـاقشـة وعـرض الواقع رائدة 
االداري في بـالدنــــا وعــــرضت
بــشـكل جــدي وعـمـلـي وعـلـمي
آلـــيـــات مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســاد
وجتفيف منابعه نتطلع دائما
الى مــزيـد من االهــتـمــام بـهـذا
االطــار لــيـكــون لــنــا مــشــاركـة
دائـمـة وفـعـالـة خلـدمـة عـمـلـية
الــتـنــمــيـة في بالدنــا والــعـمل
بشـكل فـعلي في مـرحلـة اعادة
الــبـنــاء االقـتــصـادي واالداري
ــالي عـلى اسس صـحـيـحـة وا
وســلـيـمـة كـل الـشـكـر لــنـقـابـة
ــــدقـــقـــ في احملـــاســـبـــ وا

العراق على جهودها.
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االستـاذ بسام الـعسعس نائب
رئـيس مـجــلس ادارة جـمـعـيـة
احملــــاســـبـــ الـــقــــانـــونـــيـــ
االردنـيــ  قـدم رأيـة بــالـنـدوة

ا يلي :-
" لقد تـشرفت بـحضـور الندوة
الـــتـي نـــضــــمـــتــــهـــا نــــقـــابـــة
ـــــدقـــــقـــــ احملـــــاســـــبـــــ وا
الـــعــراقــيــ وبـــالــتــعــاون مع
ان جــامــعـــة الــدول الــعــربــيــة
مـــــواضـــــيع الــــــنـــــدوة الـــــتي
تــنـاولــتــهــا من خـالل احملـاور
ـطـروحـة خالل يـومـ كـانت ا
يـزة ونـاجحـة واستـطيع ان
ادعي بأنها قد حققت االهداف
التي كـانت تـسـعى لتـحـقيـقـها
فـي جــمــيع احملــاور الــبــنــائــة
ـنـاقــشـات الـفـعـالـة من قـبل وا
ـــــشــــاركــــ احملـــــاضــــرين وا
ــيـز من وتـمــيـزت بـحــضـور 
قـبل رؤوسـاء وفـود عـربـية من
االردن وتـــــــونس وســـــــوريــــــا
وبـحضـور مهم لـلدكـتور خـالد
الـية السوري هـايني وزير ا ا
ــــثل االســــبق وبــــحــــضـــور 
جامـعـة الـدول الـعـربـيـة حسن
عـهد ذيـاب وبحـضـور عمـيـد ا
الـــعــــربي وال نـــنــــسى الـــدور
الــكــبــيـــر الــذي قــام به نــقــيب
ـدقـقـ د. رافـد احملـاسـبـ وا

النواس على حسن التنظيم"
‰uLA «Ë WO UHA « oO³Dð
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ـــثل االســـتـــاذ حـــسن ذيـــاب 
جـامـعـة الـدول العـربـيـة حتدث
عن رؤيته للندوة وحول اهمية

موضوعها قائال:- 
"إن الــــنـــــظــــر الى مـــــوضــــوع
ـصــالح كــونه احـد تــعــارض ا
الــــبــــوابـــــات الــــتـي حتــــد من
اخــتــراقـات الــفــســاد يــتـطــلب
االسراع نحـو تطبيق إجراءات
ــارسـات الــشــفـافــيــة والـتي
تـتـضـمن إتـاحة وبـنـاء وتـبادل
ــعــلــومــات بـ الــبــيــانــات وا
اجلهات احلكـومية بعضها مع
ـواطـنـ مـتـلـقي بـعض ومع ا
اخلـدمـات وبـالـتـزامن مع نـشر
تطبيقات احلوكمة اإللكترونية
الــتي تــعــزز اإلفــصــاح في ظل
احلـكـومــة اإللـكـتـرونــيـة كـمـا
نــدعــو الى الــعــمل عــلى وضع

إجــراءات عـمــلــيـة لــلـتــأكـد من
الــــتـــــزام كــــافــــة االشــــخــــاص
ـعنـوية الـطـبيـعيـة واجلـهات ا
بـاإلفصـاح عن حـاالت تـضارب
ـصــالح حــال وقـوعــهـا كــمـا ا
نـــدعـــو الى ضـــرورة االســـراع
بـتــطـبـيـقـات مــفـهـوم الـشـمـول
الي االمر الذي سيتيح رقابة ا
ـالية ناجعـة على التـصرفات ا
لكافة الفئات اجملتمعية ويتيح
نـاسب لـها في تـقد الـعـون ا
الـــوقـت نـــفــــسه الــــنـــدوة 21
مـسـاهـمـة جـادة لـترسـيـخ هذه
ـهـمـة فـي مـكـافـحـة ـفـاهــيم ا ا

الي" الفساد االداري وا
…ËbM UÐ WO «dŽ  U —UA

في الـيـوم الـثـاني لـلـنـدوة كـان
للبـاحثون الـعراقيـون حضورا
في تــقــد اوراق الــعـمـل فــقـد
قـدمــا (غــازي فـيــصل خـنــجـر)
و(ابـتـسـام خـليـفـة مـشوح) من
فـتش امـانـة بـغداد  –مكـتـب ا

العام بحث بعنوان (( انعكاس
ـوازنة التقـليدية الـتحول من ا
ـــوازنــات الى تـــركـــيـــبـــة من ا
ـؤسسي احلـديثـة على االداء ا
ومــــــتـــــــطــــــلـــــــبــــــات االصالح
االقتصادي مـع تبني سياسات
التكامل اخلـدمي وانعكاساتها
ـوازنـة))  في مـعـاجلـة عـجـز ا
كــمــا قـدمـت (مـيــســون حــبـيب
مـجــيـد ) من وزارة الـتــخـطـيط
ورقـة عــمل بـعــنـوان (االصالح
االقــــتــــصــــادي مالمـح ورؤيـــة
اقــتــصــاديـــة لالصالح الــواقع

تطلبات)) وا
وفي اجللسة الـثانية التي كان
عـنـوانـهـا (جتـارب دولـية) و
تـــراســـهـــا مـن قـــبل احملـــاسب
الـقـانــوني د. "عـزيـز الـشـمـري"
وقــدم الــبـاحــثــان (عـامــر عــبـد
االمـيـر) و(هـنـاء صالح احـمـد)
من وزارة الــتــخــطــيـط بــحــثـا
بـــعـــنــــوان (الـــفـــســـاد االداري
ــالي ومـتــطـلــبـات االصالح وا
في الـــــعـــــراق مـع اشـــــارة الى
جتــارب دولـيـة)) و الـتـحـدث

عن جتربة سنغافورة
ثـم حتـــدث الــــدكــــتـــور خــــالـــد
هايـني عن جتربة سوريا في ا
ـــــالــــــيـــــة مـــــجــــــال االدارات ا

ومكافحة الفساد
والـدكـتـور عـيـاض الـلـومي عن
جتربة تـونس والدتور محمود
الـــســر مــحــمـــد طه عن جتــرب

ـناقـشات  السـودان. وبـعد ا
طـرح الـبـيـان اخلتـامي لـلـندوة
ــشــاركـة وتــوزيع شــهــادات ا
ودروع الندوة وختام الندوة.
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شارك د. رافد النواس يوزع شهادات تقديرية د. رافد النواس يوزع دروعا تقديرية ب ا


