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لوزارات الدولة.
{ الــعــراقــيـة نــيــوز:- مــا أهــمــيـة
احلـســابـات اخلـتــامـيــة في اعـداد

وازنات التخمينية للدولة? ا
- د. رافــد الــنــواس:- الــدولـة
بكـافة مؤسـساتـها وشركـاتها
حتـتــاج الى مـعــرفـة مــركـزهـا
الي سـنـويـا وكذلك من اجل ا
تــــــقــــــيـم االداء احلــــــكـــــــومي
ــالـيـة لــنـشـاطـات والــكـفـاءة ا
مـؤســسـات الــدولــة وكل هـذه
ــــهــــمــــة ــــالــــيـــــة ا االمــــور ا
واخلـطـيـرة تـوجـد في فـقـرات
كـما ال احلـسـابـات اخلـتـامـيـة
ــــــــوزنـــــــة ــــــــكـن اعــــــــداد ا
التخمينـية (التقديرية) للدولة
لـسـنـة قـادمـة واصـدار قـانـون
ــوازنـــة من قــبـل الــســـلــطــة ا
ــان) الـــتـــشـــريـــعـــيـــة (الـــبـــر
واحلــســابـــات اخلــتــامــيــة لم

ـــالـــيــة تـــقـــدم عن الـــســـنـــة ا
ـنـتـهـية في 21/12 فـأهـمـية ا
احلسات اخلـتاميـة وتدقيـقها
ـالـيـة من قـبل ديـان الـرقـابـة ا
هو االساس التي تعتمد عليه
ـــوازنـــة الـــدولـــة في اعـــداد ا
فال الـتخميـنية للسـنة القادمة
ـكن معرفـة ما  اجنازه او
ــشـاريع الــتـخــطـيـط ألجنـاز ا
ــســتــقـبــلــيــة في ظل غــيـاب ا

احلسابات اخلتامية.
{ الــعـــراقــيـــة نــيـــوز:- مع مــرور
الـــــزمن تـــــطــــورت احلـــــســـــابــــات
هل واكب الــعـراق كل اخلــتــامـيــة 

هذه التطورات?
- د.رافـد النواس: - الـبدايات
ـبـكــرة في تـأسـيـس الـنـظـام ا
ــــــالي واالقـــــتــــــصـــــادي في ا
الـعـراق وتطـبـيقـهـا للـمـعايـير
ـواصـفـات احملـاسـبــيـة وفق ا

الــعـامــلـيــة مــنـذ ســنـة 1923
ــــدرســـة وبــــالــــتـــعــــاون مع ا
االجنـلـيزيـة بـاحملـاسـبـة جعل
ــــــالي واعـــــداد الـــــنــــــظـــــام ا
احلـسـابـات اخلتـامـيـة تواكب
الــتــطـــورات الــتي حتــدث في
ــجــال احملــاســبــة  الــعــالم 
ــــلك اخلـــبـــرات فـــالـــعـــراق 
احملـاسبـية والـتدقـيقـة وهناك
ــــيـــا اســــمـــاء مــــعــــرفــــة عــــا
كـــمـــحـــاســبـــ وخـــبـــراء من
العـراق استطـاعت مواكبة كل
الــــــتـــــطــــــورات احلـــــديــــــثـــــة
والتـطبـيقـات احملاسـبية وفق
ونحن االن ـعـايـير الـدولـيـة  ا
ـدقـق كنـقـابة احملـاسـب وا
عـــضـــو فـي االحتـــاد الـــدولي
ـــدقـــقــ لـــلـــمـــحــاســـبـــ وا
واعــــضــــاء مــــتــــمــــيــــزين في
ـعــايـيـر احملـاســبـة الـدولـيـة ا
واالحتاد الـدولي للـمحـاسب
ـــــتــــلك حـق الــــتــــرجــــمــــة و
وقــمـنــا بـتــرجـمـة والــتـدريب 
ـواكبـة كل ـعـايـيـر الـدولـيـة  ا
الـــتــغـــيـــيــرات والـــتـــطــورات
ــهــنـة احلــديــثــة فـي مــجــال ا
ونـحن نشرع بتـدريب موظفي
الـدولــة ومــحــاسـبي الــقــطـاع
ــعـايــيـر اخلــاص عـلى هــذه ا
احملـاسـبـة الدولـيـة والـنـقـابة
ـؤتـمـرات تـعـقـد الـعـديـد من ا
نتـديات والندوات الدولـية وا
ــــيـــة لـــغـــرض تـــقـــد الـــعـــا
الـبحـوث واخلـبرات احلـديـثة
وتدعـو موظـفي القـطاع الـعام
لـلمشـاركة في هذه الـنشاطات
وحـالـيـا ـهـنــيـة والـعـلـمــيـة  ا
العراق مستوفي للمستلزمات

عايير احملاسبة الدولية. ا
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تــعـد احلــسـابــات اخلــتـامــيـة
ـنـيع لـهـدر ومـحـاربـة الـسـد ا
الفـسـاد وتـتـلـخص اهـمـيـتـها
ا يلي: الية  االقتصادية وا
1- حتــديـد وتــشـخــيص نـوع

صروفات احلكومية ا
2- احلد من الفساد وعمليات

الي التالعب ا
الية 3- معرفة االحـتياجات ا

للمؤسسات احلكومية
الي 4- تقليل الهدر ا

5- تــنــظــيم عــمـلــيــة االنــفـاق
احلكومي

ـوضوع وخلـطـورة واهـمـيـة ا
نـلــتــقي بــنــقــيب احملــاســبـ
ـــدقــقــ د. رافــد الــنــواس وا
لـــلـــحـــديـث عن احلـــســـابـــات
اخلــتــامــيــة واهــيــتــهــا عــبــر
ـراحل الـتاريـخـية لـتـأسيس ا

الدولة العراقية.
{  الـعــراقـيـة نـيـوز: قـبل الـدخـول
في تـفـاصـيل واهـميـة  احلـسـابات
ـــــقــــصــــود اخلــــتـــــامــــيـــــة  مــــا ا

باحلسابات اخلتامية?
- رافـــــد الــــنـــــواس: تــــعــــرف
احلــســابـــات اخلــتـــامــيــة من
مــنــظـــور مــحــاســبـي بــأنــهــا
مــلـخص لـنــتـيـجــة أعـمـال كل
نــــــشـــــــاطـــــــات الـــــــوحــــــدات
االقـتـصــاديـة خالل سـنـة وقـد
تــــــكــــــون هــــــذه الــــــوحـــــدات
االقـــتـــصــــاديـــة (مـــنـــظـــمـــات
حكوميـة  غير ذات ربحية) او
(شـركـات قــطـاع عــام) تـمـويل
ذاتـي  أو (شــركـــات الــقـــطــاع
اخلاص) هـذه النـشاطـات تتم
تـرجـمــتـهـا الى ارقـام من قـبل
ــــــالــــــيـــــــة داخل الكـــــــات ا ا
ؤسـسات احلـكومـية وتدقق ا

ـالية من قبل ديـوان الرقـابة ا
كــــــمـــــــدقـق دولــــــة خـــــــارجي
للـتصـديق عـليـها واعـتمـادها
كأسـاس لتقـييم عمل الوزرات
ـــوازنـــات وركـــيـــزة ألعــــداد ا

التخمينية لسنة قادمة.
امــا احلــســابــات اخلــتــامــيــة
لشركات القطاع اخلاص فيتم
تدقيق تلك احلسابات من قبل
مــــدقق ومــــراقب حـــســــابـــات
قانوني مـعتـمد من قبل نـقابة
دقق وتصدق احملاسبـ وا
احلسـابات اخلتاميـة بالنقابة
ويـتم االحـتـفــاظ بـنـسـخـة من
تـلك احلـســابـات وعـلى ضـوء
نــــتـــائـج اعـــمــــال كل شــــركـــة
تـوضـح الـنـفــقـات وااليـرادات
وتــقــدم تــلك احلــســابــات الى
اجلــهــات اخملــتــصــة لــصـرف
ـــالــيــة كــون ــســتـــحــقــات ا ا

احلـسـابات اخلـتـاميـة تـعكس
واقـع عـــمل الـــشـــركـــات خالل
يـزانية العمومية) السنة و (ا
الي في /31 ـركـز ا لـتحـديد ا

 12من تلك السنة.
احلــســابـــات اخلــتــامــيــة هي
نــفـطـة فـصل زمــني في حـيـاة
الوحـدات االقتـصاديـة  حيث
ـــصـــروفـــات يـــتـم مـــعـــرفـــة ا
ــــــوجـــــودات وااليــــــرادات وا
وااللـتــزامـات وحتــديـد الـربح
او اخلسـارة واعداد الـتقـارير
ــــالــــيــــة في هــــذا الــــشــــأن ا
وتـــخــضع شــركـــات الــقــطــاع
الــعـــام الى قـــانــون  21الـــتي
حتتم عليـها اعداد احلسابات
اخلـــتــــامـــيــــة وفق الــــنـــظـــام
ــــوحــــد  امــــا احملــــاســــبـي ا
شـــركـــات الـــقـــطـــاع اخلـــاص
والـتي يـتـجـاوز عـددهـا الـفان

شــــركـــة فــــهي ايــــضـــا تــــعـــد
حـســابـاتــهـا اخلــتـامــيـة وفق
وحد وقد النـظام احملاسـبي ا
تستخدم بعض الشركات مثل
ـصـارف اعــداد حـسـابــاتـهـا ا
ـــعـــايـــيـــر احملـــاســـبـــة وفق ا
الــــدولــــيــــة وتــــدقـق من قــــبل
مــكـاتب مــراقــبي احلـســابـات
مــــجـــــازة من قـــــبل نـــــقــــابــــة
ــدقـقــ حـيث احملـاســبـ وا
مــهــنـيــا يــتم ابــداء الـرأي في
احلـســابـات اخلـتـامـيـة وعـلى
ـــهـــني اســــاس هـــذا الـــرأي ا
والــقــانــوني يــتم الــتــحــاسب
الـــضــــريـــبـي عـــلـى شـــركـــات

القطاع اخلاص.
{ الــعــراقـيــة نـيــوز:- مـا هي أول
عمـلية حـسابـات ختامـية جرت في

العراق?
- د. رافد النواس: أول عملية

لــلــحــسـابــات اخلــتــامــيـة في
العراق كانت مع بدء تأسيس
الــدولــة الــعــراقـيــة والــنــظـام
ــــالـي ســــنـــة  1923 فــــقــــد ا
ـالية في ذلك اصدرت وزارة ا
احل أول حـسابـات ختـامية
الـيـة وبـعض لـقـطـاع وزارة ا
الـقطاعـات االخرى ولم جتري
في الــقــطــاع اخلــاص ويــعـد
الـعــراق أول نــظــام مــالي في
الوطن العربي يقدم حسابات
كــــمــــا ان اقـــدم خـــتــــامــــيــــة 
محـاسبـ في الوطن الـعربي
هم من الــعـراق الـذين درسـوا
احملاسبة في أرقى اجلامعات
ـعــاهـد احملــاسـبــيـة  دول وا
عـــربـــيـــة لم تــــؤسس في ذلك
احلــ بــيـنــمــا الــعــراق لـديه
نـظـام مـالي مــنـضـبط وفـعـال
ويــصـدر حـســابـات خـتــامـيـة
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ـدعي سـفـيـان رحـيم حـسـ والذي يـطـلب من خالله بـناء عـلى طـلب ا
ـادة ٢٢ من تـبـديل اسـمـه من سـفـيـان الـى سـيف واسـتـنــادا الحـكـام ا
قــانـون الـبــطـاقــة الـوطـنــيـة رقم ٣ لـســنـة ٢٠١٦ تـقــرر نـشــر طـلـبه في
ـديرية اجلريـدة الرسمـية فمن له حق االعـتراض عـلى طلبه مـراجعة ا
خالل ١٥ يــوم مـن تــاريخ الــنــشــر وبــعــكــسه يــنــظــر في الــطــلب وفق

القانون. 
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ـؤرخ في ٢٠١٨/٧/٢٥ تــنـفــيـذا لـقــرار الـســيـد قـاضي حتــقـيق الــفـلــوجـة ا
فـقـود (محـمد مـولود صـالح اخلـلف اجلمـيلي) تـضـمن تعـميم اوصـاف ا ا
تـولـد ١٩٩٩ اسم والـدته (انتـصـار عـبد الـله احـمد) الـفـلـوجة حي الـشـهداء

رفقة صورته طيا. رسل وا قرب جامع ا
للتفضل باالطالع.. مع التقدير.
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أعــلـنت شـركــة زين الـعـراق إحـدى
شـركـات مـجـمـوعـة زين الـرائدة في
خـــدمــات االتــصــاالت والـــبــيــانــات
تـنقـلة في منـطقـة الشرق األوسط ا
وشـمـال إفريـقـيـا عن إطالق بـاقات
الــــتــــجـــوال الــــدولـي الــــيــــومــــيـــة
واألســــبـــــوعــــيــــة ضـــــمن عــــروض
مـخصّـصـة للـحجـاج الـعراقـي من
زوار بـــيت الـــله احلـــرام ال ســيـــمــا
خالل منـاسك احلج وعيـد االضحى
ــبـارك إلبــقـاء مــشــتـركــيـهــا عـلى ا
تـــــــواصـلٍ دائـم مع عـــــــوائـــــــلـــــــهم
وأحــبـــائـــهم وأصـــدقــائـــهم أثـــنــاء
تــأديــتــهم مــنــاسك احلج. وتــشــمل
دفـوعة مـسبـقاً الـباقـات اخلطـوط ا
وخــطــوط الــفــاتـورة الــذيـن لـديــهم
خـدمـة الـتـجـوال مـفـعلـة وتـتـضـمّن
دقائق االتصال الى الـعراق وخدمة
االنـــــتـــــرنت خالل جتـــــوالـــــهم في
ـــمــلــكـــة الــعــربـــيــة الــســـعــوديــة ا
واستعمالهم لشبكة زين السعودية
أو  STCأثــــــنـــــــاء مـــــــوسـم احلج

وبـــأســـعـــار تــنـــافـــســـيـــة.  وحــول
ـــــوضــــــوع ذكـــــر رئــــــيس االدارة ا
التجارية لشركة زين العراق السيد
مـحـمـد سـمـيـر: "تـأتي بـاقـات احلج
الــيـوم في إطــار الـتــزامـنــا بـإبــقـاء
مـشـتـركـيـنـا عـلى تـواصل فـعّـال مع
عوائلهم طيلة أيام سفرهم إلى مكة
ناسك احلج وعيد كرّمة وأدائهم  ا
ـبــارك بـفــضل خـدمـات االضــحى ا
الــتــجـوال الــدولي عــالــيــة اجلـودة
ات ـكـا الـتي سـتـتـيـح لهـم إجـراء ا
واســـتـــخــدام اإلنـــتـــرنت في كـــافــة
األوقـات بـسـرعـة وسـهـولـة من دون

يزة". قلق وبأسعار 
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس انه
(وبــفـضـل بـاقــات الــتـجــوال أثــنـاء
ــــــكـن جلــــــمــــــيع مــــــوسـم احلج 
مشتـركي زين العراق أن يسـتفيدوا
من هــذا الــتــخـفــيــضـات وســهــولـة
التـواصل وبأسعـار مشجـعة حيث
يــتــوزع عــرض احلـج عــلى بــاقــات
يــومـيــة وأسـبــوعـيــة تـشــمل ثالثـة

خيارات هي: 

الباقة اليـومية وتتضمن  15دقيقة
ــــات لـــــشــــــبــــكـــــة زين ـــــكـــــا من ا
العــــــــراق فقط بقـيمة خمسة آالف

دينار 

الـبـاقـة الـيومـيـة لألنـتـرنت وتـشمل
 100مــيــكـابــايت انــتــرنت بـقــيــمـة

 2000دينار
الـبـاقـة األسـبوعـيـة وتـتـضمن 500

مـيكـابايت إنـترنت بـقيـمة  10آالف
دينار

 ســافـر مـرتـاح الـبـال .. ويه بـاقـات
احلج للتجوال).
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{ الـــــقـــــدس - ( أ . ف . ب) اعـــــلن
الـــســفـــيــر الـــروسي في اســـرائــيل
انـــاتـــولي فـــيـــكـــتــوروف ان طـــلب

رئــيس احلـــكــومــة االســـرائــيـــلــيــة
تكرر بضرورة بنيامـ نتانياهـو ا
اخراج الـقوات االيرانـية وحلـفائها

مـن ســـوريــــا هــــو مــــطــــلب "غــــيـــر
واقعــي".

وقــال الـسـفـيــر الـروسي في حـديث

الى شـبكـة التـلـفزيـون االسرائـيلـية
الـعـاشــرة "ان االيـرانـيــ يـقـومـون
بــــدور مــــهم جـــــدا جــــدا في اطــــار
ـشـتـركـة لــلـقـضـاء عـلى جـهـودنــا ا
االرهـابـي في سـوريـا. لذلك فـانـنا
ــرحــلــة احلــالــيـة ان نــعــتــبــر في ا
الــطـلب االسـرائـيـلي بـطـرد الـقـوات
االجــنــبــيـــة من ســوريـــا امــر غــيــر

واقعي".
وتابع السفير الروسي "ان الوجود
االيـراني في سوريـا مشـروع تمـاما

تحدة". باد اال ا طبقا 
وردا عـلى سـؤال حـول امـكـانـية ان
تـقوم مـوسـكو بـطـرد االيرانـيـــــــ
من سـوريــا قـال الــسـفـيــر الـروسي
ـكــنـنــنـا ان جنـبــرهم عـلى "كال ال 
وقف ذلك". وردا على سؤال حول ا
الـروسي من الـغارات اجلـويـة التي

تنـسب السرائيل في سـوريا والتي
تستـهدف مواقع ايرانـية او اهدافا
حللفاء لطهران مثل حزب الله قال
الـســفـيــر الـروسي "نــحن ال نـوافق
عــلى كل اسـتـخـدام لــلـقـوة من قـبل

احلكومة االسرائيلية"
وتـابع "اال انـنـا ال نـسـتـطـيـع اقـناع
اسرائـيل بالتـصرف بـهذه الطـريقة
او تـــلك. االمــر ال يـــعــود لـــروســيــا
العـطـاء احلـريـة الســرائـيل لـلـقـيـام
بــهـذا االمــر او ذاك او مـنــعـهـا من

ذلك".
وســبق ان طـالب نـتــانـيـاهـو مـرارا
ــاضــيـة خالل االشــهــر الــقــلـيــلــة ا

بسحب ايران من سوريا.
علوم ان اسـرائيل قصفت مرات وا
عـدة قوافل سالح تـؤكـد انهـا كانت

مرسلة حلزب الله في سوريا.


