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تـــنـــظـم نـــقـــابــــة احملـــاســـبـــ
ــدقـقـ ســنـويـا الــعـديـد من وا
ــــــؤتـــــــمــــــرات والـــــــنــــــدوات ا
ـنـتـديات الـدولـيـة والتي من وا
ـــعـــرفـــة شـــأنـــهــــا تـــنـــمـــيــــة ا
احملـــاســـبـــيــة والـــتـــدقـــيـــقـــيــة

االهمية والواقع والطموح
ــؤسـسي ثــالـثــا : واقع االداء ا
ومتطلبات االصالح والتحس

والتطوير
ــــــالــــــيــــــة رابــــــعــــــا : االدارة ا
ومـتـطــلـبـات مـكـافــحـة الـفـسـاد

الي االداري وا
خامسا : جتارب دولية.

ـعـاصـرة  وتـسـهم الـنـقـابـة في ا
هـذه الـفـعالـيـات بـتـزويـد اعـضاء
ـؤسـســات الـعـراقـيـة الـنـقــابـة وا
بـــفــرصـــة مـــواكــبـــة الــتـــطــورات
ـعاصـرة التي تـطرأ والـتغـيرات ا
في بـيــــــــئة احملـاسبـة والتـدقيق

ي. ستوى العا على ا

ان جـودة الـعـمل احملـاسبي  وفق
ـــعــــايــــيـــر الــــدولـــيــــة يــــشـــكل ا
استـراتيجيـة هذه النشـاطات كما
ـكـافـحـة تـهــتم الـنـقــابـة كـثـيــرا 
الي واالداري واالرتقاء الفساد ا
والــتــمــايــز في االداء والــتــمــسك

هنية. باد واألخالق ا با

> الـــنـــدوة الــدولـــيـــة الــثـــانـــيــة
والعشرون

ــنــاســبـــة حتــضــيــرات نــقــابــة
ــدقــقـــ القــامــة احملــاســبـــ وا
(الــــنـــدوة الـــدولــــيـــة الـــثــــانـــيـــة
والــعـــشــرون) في بـــغــداد اجــرت
الــزمـان لـقــاءا مع رئـيـس الـنـدوة
ـدقــقـ د. نـقــيب احملــاسـبــ وا

رافد النواس.
> مـا هـي اهـمـيـة وابـرز االهداف

التي حتققها هذه الندوة?
> تـــقـــيـم نـــقـــابــــة احملـــاســـبـــ
ـدقـقـ بـالـتـعـاون مع جـامـعـة وا
نظـمة العربية الدول العـربية - ا
لــلـتــنــمـيــة االداريــة هـذه الــنـدوة
الدولـية الثـانية والـعشرون حتت
ـــالــيــة شـــعــار ((اصالح االدارة ا
واالجهزة الرقابية وتطوير األداء
الي كـافـحـة الـفـسـاد االداري وا
بـتــاريخ 27- 28 حزيران 2018
وتـنطـلق الـندوة من في بـغـداد ))
فــرضـيــة عـلــمـيــة تـرى ان االدارة
ـالية تخـتص بعمـلية الـتخطيط ا
ــتــابــعــة حلــركــة والــتــنــظـــيم وا
االمــوال وتـدفـقــهـا وتــعـكس هـذه
االدارة مـدى الـفـاعـلـيـة والـكـفـاءة
الـــتـي تـــتـــمــتـع بـــهـــا الـــوحــدات
االقـتصـادية في مـجال الـتخـطيط
لـلـمـوارد وادارتـهـا ورقـابـتـها اذ
تــركــز في عــمــلــهــا عـلـى ضـرورة
خــــــلق ســـــبـل مـــــثـــــلـى في ادارة
واســـتــــخـــدام االمــــوال ســـعــــيـــا
ـطـلـوبـة من لــتـحـقـيق االهــداف ا
خـالل قـــيــــامـــهــــا بـــجــــمــــلـــة من
ـمـارســات واالنـشـطـة الـتي يـتم ا
اجنـــازهــا وفـــقـــا جملـــمــوعـــة من
اخلــطـط والــبــرامج لــذا فــأن من
الي مهامها الرئـيسة التخطيط ا
وفـرض الـرقـابـة واحـكـامـهـا عـلى
راحل التي تـمر بها عملية كافة ا

ادارة وتــنـفــيــذ اخلــطط لـتــدبــيـر
واستثمار االموال.
> حتسن االداء

واضــــاف الـــــنــــقــــيـب الــــنــــواس
لـتوضـيح اهـميـة هذه الـندوة "ان
االهمية الـتي حتتلها هذه االدارة
تــســتــوجب االهــتــمــام بــادائــهــا
ـطـلـوبـة ـسـتــلـزمـات ا وتـوفـيـر ا
ـثل لـتــحـسـ هــذا االداء الـذي 
انـــعــكـــاس لــقـــدرات وقــابـــلــيــات
الوحـدات االقتصاديـة في حتقيق
ــطـــلــوبـــة فــضال عن االهـــداف ا
اخــــضــــاع هــــذا االداء وبــــشــــكل
مــسـتـمــر لـلـتــطـويـر والــتـحـسـ
ــشــاكل آلنـــعــكــاس ذلك فـي حل ا
والظـواهر الـسـلبـيـة التي تـعاني
مـــــــنــــــهـــــــا ادارات الـــــــوحــــــدات
االقــتـصـاديــة والـتي مـن ابـرزهـا
ـالي ظــاهـرة الــفـســاد االداري وا
والـــــتـي من ابـــــرز مـالمـــــحـــــهـــــا
ـــالــيــة واالداريــة االنـــحــرافــات ا
ومــخــالــفـــة الــقــواعــد واالحــكــام
والـتــعـلــيـمـات الــتي تـنــظم سـيـر
الي فـي الدولة العـمل االداري وا
ومـــؤســســـاتـــهــا وغـــيــاب مـــبــدأ
التـكـافـؤ وشيـوع حـاالت الـرشوة
واالخـــتالس والــتالعـب وغــيــاب
الـدور الرقـابي لالجـهزة الـرقابـية
والـذي انـعكـس اثرهـا في تـدهور
الــــــنــــــواحي االقــــــتــــــصــــــاديــــــة
واالجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـية وحـتى

السياسية.
> مـــا هـي مـــنـــهـــجـــيـــة الـــنــدوة

واضيع التي سيتم تناولها? وا
- ان مكـافـحة الـظـواهر الـسـلبـية
في اجملـــــاالت الــــتي ذكــــرنــــاهــــا
يـتـطـلب اتـبـاع مـنـهـجـيـة عـلـمـيـة
وعـملـيـة سـلـيـمـة تـتـبـنى تـطـبيق
مــــعـــــايــــيــــر احلــــكـم الــــرشــــيــــد
واحلوكمة فضال عن تعزيز سبل

ـــــراقــــبـــــة واالشــــراف واصالح ا
االجــهـــزة االداريـــة والــرقـــابـــيــة
وكــذلك وضع الــقــوانــ الــرادعـة
وتسهيـل طرق العمل واالجراءات

تبعة. ا
وتـــأســيــســـا عــلى ذلـك فــأن هــذه
النـدوة  تهـدف إلى بيان انـعكاس
ـاليـة واالجهـزة الرقـابية االدارة ا

ـكـافـحـة الـفـساد وتـطـويـر االداء 
الي. االداري وا

ان مــــواضــــيع الــــنــــدوة ســـيــــتم
تـــــنـــــاولــــهـــــا من خـالل احملــــاور

اآلتية:-
ــالــيـة اوال : واقـع اداء االدارات ا
/ االهمية ومتطلبات االصالح

ثــانـــيــا : االجـــهــزة الــرقـــابــيــة / د. رافد النواس


