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الية واحملاسبية. الكات ا ا
{ الـعرقيـة نيوز:- هل العـراق بحاجة
الى تـــــشــــريـــــعــــات جـــــديــــدة بـــــهــــذا

اخلصوص?
- د. رافد النواس:- نعم يجب ان
تـكـون هـنـاك تــشـريـعـات مـلـزمـة
تلزم الوزارات بتقد احلسابات
اخلتامـية في موعدهـا ومحاسبة
من يــــتـــــأخــــر في تــــقــــد هــــذه
ـتراكـمـة من 2005 احلـسـابـات ا
حلـد االن وعـلى الـوزارات تـوفـير
دورات تدريبـية في داخل العراق
وخـارجه لــلـمالكــات احملـاســبـيـة
ــــكـن االســـــتـــــعــــانـــــة حـــــتى و
باخلـبـرات االجنـبـية لـلـدول التي
مـــرت بــنـــفـس ظـــروف الـــعــراق
النقـابة بدورها جاهـزة ألستقبال
الكـات احملـاســبـيـة وتــدريـبـهـا ا
لـتكـون مـؤهلـة لـلعـمل احملـاسبي
الـقــادر عــلى اجنــاز احلــســابـات
اخلـــتــامـــيــة وبـــدورنــا نـــقــتــرح
مـغـادرة احملـطـات الـتـقـلـيديـة في
التعامل احملاسبي  فالتحول من
اســــاس الـــــنــــقــــدي الى اســــاس

االستـحقاق اصـبح ضروري جدا
 وعـلـى احلـكــومــة الــتــعـاون مع
النـقابة خاصـة بالنسـبة لشركات
الـــقــطـــاع الــعــام (تـــمــويل ذاتي)
يـجب اتـبـاع اسـاس االسـتـحـقاق
ـعــايــيــر احملــاسـبــة الــدولــيـة وا
بــشــكل تـدريــجي وتــرك الــقــطـاع
احلـــكـــومـي تـــطـــبـــيـق الـــنـــظـــام

وحد. احملاسي ا
{ الــعــراقــيـة نــيــوز:- يــعــاني الــعـمل
احملـاسـبي من الرتـابة وعـدم التـطور 

أين موقع العراق حاليا ?
ــوضــوع - د. رافــد الــنــواس:- ا
كمـا ذكرنا بـحاجة الى تـشريعات
جــادة  وعــلـيــنــا تــرك االســلـوب
ــوازنــة الــتــقــلــيـــدي في اعــداد ا
الـعــامـة (بــنـود وتــخـصــيـصـات)
وازنـات احلديـثة والـلجـوء الى ا
(مـوازنـة االداء والرقـابـة) النـظام
ـطبـق حالـيا ـوحد ا احملاسـبي ا
في دوائـــر الــدولـــة وكــذلـك قــسم
كبير من شـركات القطاع اخلاص
هـو نــظــام قــد ال يــعــكس واقع
احلال وندعو الى تطبيق معايير

الـنـقـابـة االن احملــاسـبـة الـدولـيـة
عـايير وملـتزمة بها تتـبنى تلك ا
فـهي تـطـبق (مـعـايـيـر االنـضـباط
احملـاســبي ومـعــايـيــر الـتــدقـيق
الــــدولي ومــــعــــايـــيــــر اجلـــودة
ومـعاييـر القطـاع العام ومـعايير
الــتــعــلــيم احملــاســبــة الــدولــيــة)
النقابـة االن هي من تمثل العراق
دولـيــا ونـحن اعــضـاء في احتـاد
الـدولي لــلـمـحـاسـبـة ونـحن جـزء
ــعــايــيــر الــدولــيـة من مــجــلس ا
واالحتــاد الــدولي لـــلــمــحــاســبــة
للمحـاسب منح العراق  –نقابة
- حـق الترجـمه وطبع احملـاسب
ــعـايــيـر- ونــحن مــارسـنــا هـذا ا
احلق وتـتوفـر بالـنقـابة االن كتب
عـايير متـرجمة بـاللـغة الـعربيـة 
كـمــا هــنـاك احملــاســبــة الـدولــيــة
ــعــهــد الـعــربي لــلــمــحــاســبـ ا
الـقـانونـيـ وهـو تـابع جلـامـعة
الـــــدول الـــــعـــــربـــــيـــــة ومـــــقـــــره
ولـديه شـراكـة مع االحتـاد بـغـداد
ـمــلـكـة االوربي ومـع ايـرلـنــده وا
ــعـهـد ــتـحـدة واصــبح خـريج ا ا
الـعـربي قـادر عـلى ايـجـاد فـرصة
عــــمل في اوربــــا ألعـــتـــراف تـــلك
ـعهـد نحن الـدول بـشهـادة هذا ا
نـرى بـضــرورة سـد الـفـجـوة بـ
ــتــطــورة اجلــوانب الــنــظـــريــة ا
الـــنـــقــابـــة تـــولي وواقع احلـــال 
اهمية أليجاد فرص عمل ألعضاء
الـنـقــابـة من خـالل عـقـود الــعـمل
بـالتـعـاون مع وزارة الـتـخـطيط 
يــسـتـطــيع الـعــضـو في الـنــقـابـة
احلــصـول عــلى عــقـد مــتــفـرغ او
عـقـود غيـر مـتـفـرغ ألربع شـركات
سـنـويا كـمـا اسـتـوعبت الـنـقـابة
خريـجي الـكلـيات االهـلـية اقـسام
احملــاســبــة لــتــوفــيــر امــتــيـازات
الــــعــــقــــود لــــهم وهــــو جــــزء من
مساهمة النقابة في توفير دخول
ونـسـعى اضـافـيـة لـلـمـحـاسـبـ 
ــهـــنــيــة ألعــادة اخملـــصــصـــات ا
لـلـمــحـاسـبـ ألن عـمل احملـاسب
فــــــــيـه خـــــــطــــــــورة ال تــــــــقـل عن
ـهن ـهــنـــدســ وغــيـرهــا من ا ا
الــــتي يـــــحــــصل اصـــــحــــابــــهــــا

مخصصات مهنية.
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احلـساب اخلـتـامي للـدولة يـطلق
عـلــيه حـسـاب خــتـامي ألنه يـبـ
الـنتـيـجة الـنـهائـيـة أو اخلتـامـية
أو ألنه يـقــفل في نــهـايـة لـلـدولــة
الية أو لهـذين السبب السنـة ا
مــــعــــا ومن مــــزايــــا احلــــســــاب

اخلتامي للدولة هي:-
1- تــقــيــيم إجنــازات احلــكــومــة

وبيان مدى حتقق اهدافها
ـــالي ومـــا ـــركـــز ا 2- اظـــهـــار ا
حتقق من فائض أو عجز نقدي
3- يـحـقـق أحـكــام الـرقـابــة عـلى
وازنة العامة للدولة تنفيذ ا

4- الــتــعـــرف عــلى الــتــجــاوزات
التي حتـدث عـلى التـخـصيـصات

الية. ا
{ الـعراقية نيـوز:- ما هو سبب تأخر

تقد احلسابات اخلتامية للدولة?
- د. رافــد الــنــواس:- تــاريــخــيـا
الي في ومنـذ تـأسـيس الـنـظـام ا
الـعــراق من الـعــشـريــنـات الــقـرن
اضي ولغاية  2003 لم تتوقف ا
او تــتـأخــر الــوزارات فـي تــقـد
احلـــــســـــاب اخلـــــتـــــامي ضـــــمن
ـنـصوص الـتـوقـيـتـات الزمـنـيـة ا
عـليـهـا في الـلوائح والـتـعلـيـمات
فـــكـــانـت احلـــســـابـــات ـــالــــيـــة ا
اخلـتــامــيــة لـلــقــطــاع احلــكـومي
والـقـطـاع الــعـام تـقــدم في بـدايـة
شــهــر اذار من كـل ســنــة امــا في
شـركات الـقطـاع اخلاص فـيسمح
بـتقـد احلسـابات اخلـتامـية في
نهايـة شهر مـايس من كل السنة
اي في النصف الـثاني من السنة
تــكــون احلــســـابــات اخلــتــامــيــة
جــاهــزة في جــمــيع الــنــشــاطـات
الــتـعـثـر والـتـأخـيـر االقـتـصـاديـة
حـــدث بـــعــد  2003 واصــبـــحت
عـــمــــلـــيـــة تـــقـــد احلـــســـابـــات
شكلة بدال اخلتامية للدولة هي ا
من ان تمـثل عامل مـهم في اعداد
ــوازنــة الــســنــويــة لــلــدولـة اذ ا
توجد عالقة وطيدة ب احلساب
وازنة العامة اخلتامي للدولة وا
لــلـدولــة فـاحلـســاب اخلـتـامي –
كما معـروف- يعبر عن االيرادات
الفعلـية والنفقات الفـعلية للدولة

ـنــصـرمــة اي بـيـان عن الـســنـة ا
ـــوازنــة ونــتــيــجــة حلــســابــات ا
عنية الية ا تنفيذها عن السـنة ا
عـتمدة ـعاييـر ا وفق األسس وا
وازنـة الـعامـة فـهو امـا مفـهـوم ا
الـبـرنــامج الـســنـوي لــلـدولـة عن
ســنــة مـــالــيــة قـــادمــة تـــتــضــمن
ـقدرة وكذلك الـنفقات االيرادات ا
الحظ ان احـدهـمـا من ا ـقـدرة  ا
يـــكـــمل االخـــر رغم وجـــود اوجه
الـــتــــشــــابه كـــمــــا تــــوجـــد اوجه
االخـتالف  فــالــتـشــابه خــضـوع
ـــوازنــة احلـــســاب اخلـــتــامي وا
ـالــيـة الـعــامه لـســلـطــة وزارة ا
ويــتم عــرضـهــمـا عــلى الــسـلــطـة
ـــان)  الـــتــــشـــريـــعــــيـــة (الــــبـــر
وتـســتـخـدم كال مـنـهـمـا ألغـراض
الــرقـابــة وتــقـيــيم اداء الــسـلــطـة
وهنـاك تصنيف موحد التنـفيذية
للـحسابـات أما اوجه االختالف
فـهي  ارقـام احلــسـاب اخلـتـامي
ــوازنـة فــعــلــيــة بــيــنــمــا ارقــام ا
الـــعــامــة تـــقــديــريـــة احلــســاب
اخلـتـامي يـعـبــر عن سـنـة مـالـيـة

وازنـة العامة تعبر عن سابقة وا
وازنة العامة سنة مالية قادمة ا
تـــصــــدر بـــقــــانـــون واحلــــســـاب

اخلتامي ال يعد بقانون.
{ الـعـراقـيـة نـيـوز: من يـتـحـمل سـبب

تأخير احلسابات اخلتامية للدولة?
- د. رافـــد الــنــواس:  الـــتــأخــيــر
والــتــوقف قــد تــكــون له اســبـاب
فـنــيـة واخــرى تـتــعـلق بــاسـبـاب
الكـــات ســــيـــاســــيــــة وضـــعـف ا
الية في الوزارات احملاسبيـة وا
ولــو اردنــا ان نـلــخص االســبـاب

الفنية فهي:-
(عدم مطابقـة احلسابات اجلارية
لـــــبــــعض الـــــوزارات تــــضــــخم
حـسابـات االمانـات عدم تـسوية
ــة في بــعض ــســتــد الــســلـف ا
ـالك الـــــــــــوزارات وضــــــــــعـف ا
ــالي بــالــوزارات) احملـــاســبي وا
يالحـظ ان في بــــعـض الـــوزارات
يـتم تـعيـ في اقـسـام احملـاسـبة
مــوظــفـــ لــيس اخــتـــصــاصــهم
مــحـاســبـة وهـؤالء يــعـجـزون عن
بـينـما في تنـظيم قـيـد محـاسبي 

نـفس الوزارة يـتم تنسـيب خريج
قـسم احملاسـبة الى اقـسام اخرى
لــيـست لــهـا عـالقـة بــتـخــصـصه
ــوضـوع الــنــقــابــة تــتــابع هــذا ا
وتــوجه مــنــتـســبــيـهــا بــضـرورة
ارسـة الـعـمل احملـاسـبي وعدم
الـــقــبــول بــأي عـــمل آخــر خــارج
الــــــتــــــخـــــصـص  وفـي حــــــالـــــة
ـالكـــات الـــتي االســــتـــفـــادة من ا
درست احملــاسـبـة وتـدخل دورات
تـدريــبـيـة في الــنـقـابــة عـلى اخـر
الـتـطــورات في مـجـال احملـاسـبـة
كن عايير احملاسبة الدولية  وا
ان حتل مــشـــكــلـــة تــأخـــر اعــداد

احلسابات اخلتامية للدولة.
{ الــعــراقــيـة نــيــوز:- مــا هــو تــأثــيـر
الـتـأخـيـر على االقـتـصـاد الـوطـني وما

شاريع االكثر تضررا? هي ا
- د. رافــد الــنـواس:- احملــاســبـة
نـفـذ لتـقـييم لـغة االعـمـال وهي ا
االداء  عـــــدم وجــــــود حـــــســـــاب
خـتـامي يــؤثـر عـلى تـقـيـيم االداء
ـهني بنتائج وعلى أبداء الرأي ا
االعـــمــــال اســـاس كل عـــمل هـــو

ـشـاريع االكـثـر امـا ا احملـاسـبــة 
تـضـررا فــهي قـطـاع الـنـفط كـمـا
ــصــدر االسـاسي تـعــلــمــون ان ا
لاليـرادات هـو الـنـفط في الـعراق
وحــالـــة عـــدم تــقـــد احلـــســاب
اخلتامي اثرت سلبا على جوالت
الـــتــراخـــيص الـــتي بـــدورهــا لم
ـنــاسب الى تـخــضع بــالــشــكل ا
الــتـدقــيق بــخـبــرات مـحــاسـبــيـة
ــنـــافع عـــراقـــيـــة فـــأصـــبــحـت ا
االجــتـــمــاعـــيـــة كــلـف اضــافـــيــة
تـستـنزف جـزء كبـير من ايرادات
عـــلى الـــدولــة ان تـــمــنح الــنـــفط
ثقـتهـا للـمـحاسب الـعراقي فـهو
بــاالضــافــة الى ارثه الــتــاريــخي
لك مـقومات مـعاصرة وحـديثة
فـي عـمــلــيـة الــتــدقـيق وتــطــبـيق
حاليا عايـير احملاسبة الـدولية ا
تــصــدر تــقــاريـــر مــالــيــة ولــيس
ــتــوفـر حــســاب خــتــامي وهــو ا
ضــــمـن االمـــكــــانــــيـــاتـت وهـــذه
التقارير ال تسمح لديوان الرقابة
ــــالــــيــــة من أبــــداء رأي حــــازم ا
واخلـــلـل في الـــوزارات وضـــعف
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