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حوار مع خبير محاسبي حول دور  يونس*:فاروق 

المحاسبة والمراجعة في الحد من ظاهرة الفساد 

 اإلداري والمالي

 
 

 كلمة البد منها
 

كاا ب دااالت سع ايااح  اان دماال سعسباا ل سعمم ياادن سعمكااامن  اان سع اامس  اسعاا ت كاا ب مساا   اا ل 
اسعااال سعياااساسي سعاممدااا  سعم بااام  م ،اااا د عممك مااا ل اكااا ب م  مااال د ع مااا    ااال مااا   ١٩٢١

ام اااال ،اااالام ناااا ساب  ل ثم سماااا  اسسك م ماااا  ا سلماااا  لماجااااال مااااب ناااااسسمب  ااااسبل س  ماااا  
 1.)سعم غل( ١٩٤٠عيس   ٢٨أ،ا  سعمم يد ي سع  م  منل 

 
مااال  اااماا سعمم ياااد  سع ااان  ااااال   ااال مجما ااا  أب سعمم ياااد  سعمكاممااا  إاكمااا   اااا م  اااال  ااا

يااااع سع  مماااا  سعج ،اااا  د يااااجم  ا داماااام ا  جاااام  سع م ماااا ي سعم عماااا  اسأل سعمداااا ل مااااب 
مااامسلسي سعلاعااا  إسعم   اااا  د عس ااا و سعمكاااامن دلااالا  ااامي سعمن دااا  سعم عمااا  اسعا ساسمااا    ااال 

 م م ماااا  ام،ااااما   ل  اسعمياااا  لا  اااان س جاااا   سعااااامسم ا عاااا   ااااب ومماااا   ااااا مم سعدم ساااا ي سع
 .س  م 

 

 تقديم
 

سع اااامس   ياااا م  سعدماااال باااا  ما سعفياااا ل سعماااا عن اس لسمت  اااان  اااان مج  فاااا   ساااا   جاسساااام 
ل اسع ااان  سااا بل  ااا ه سعبااا  ماسعميااا مم  سلااا  ع ك اااا  اااب م باااخي بااا  ما اأجااام  جفمااا  

ل اسعسيااامال س ج مااا  ن امك سااا  سع ااامس   مدمااا   ا  عممااا     ن ،ااا ل سع مسنااانؤثم   ااال  واااام س ااا
.  اكمم اعاااا  أاعماااا  سعم ااااا  سعمس يااااد  ع  غ اااام   اااال ماااا  سياااام ه مم امساااا  د   اااا اسج اااامس  

أياا    م ج،اا   اان سعمم يااد  اعياادم ماا  عاعاااه  اا س سعمجاا   عجااجي إعاال إجاامس  ماااسم مااح 
 . ب   لل  كم سيمه

 
ل عل  س  ن:ال د  ج د    مل م كامس   فب    سلس ه مبي   مه سأليئ     نلَّ

 

                                                 
ممسج   عم ل  خ  مايل سع  سن ا ل.  -سعسب ل سعمم يدن سعمكامن سعخممك ت  -لسئما سعمم يد   -سسبم ا سما سعم عم   1

 .٢٠١٣ –ميب  دل سعمس ل سعجو م 
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أيااائ  كل سال سب سدااامب دااا ب سعفيااا ل سعمااا عن اس لسمت  ااان سع ااامس  "ندااا  س ج دااا    ااال 
عااال م ااال كبااا  ما دااا  أ،ااادم سبااا ل اي ااا  مج م مااا   سجااام  ااان  م كااا  سعلاعااا  اجمماااح 
مف ،ااا ل  اميااا ام  ل  س لسممااا  اسعم دمااا  اسب مم مدااا  سعفيااا ل م  دااام اسجدااا  اوسمااا  

ه ا عااا  م اجااام   ااال سعجمماااح سعميااا  م   ااان سع ،ااالت عاااه امم مد اااه اسعابااا     مااا
ا ااااالل سعابااااا     ماااااه ماااااس كع يااااا د    ااااال س س  ااااا   س ن ،ااااا لت  ه ب سيااااا ممسم

اسع سممااااا  سعاوسمااااا  اسلااااام ا لممااااام سعثاااااماا سعاوسمااااا  ام منااااا  ميااااامما سع ااااااالل 
 اس  ل  م.

 
سب س،اااااخ  ا واااااامم سعسبااااا ل سعمم يااااادن اسعممسج ااااا  ا ودمااااا  م ااااا ممم سعمم ياااااد  

  ااال سعمااال سا سعابااا     ااال  سعلاعمااا  ممكاااب سب  كااااب سمااال  سع اسمااا  سع ااان  يااا  ل
 م ك   سعفي ل  ن سع مس .

 
 ."سعمومام  مب ند كل سأليئ   مم  م ن سج د ن   ل 

 
أ مساااال أب  ااااسلي سعفم،اااا  عم  د اااا  مس ن اااا  ماباااااا سعفياااا لل مث ماااا  أ مساااال أب مجاااااي 
أ،اااام م س ج ،اااا    اااان لمسياااا ه ا ااااالمل سعم ااااا  سع م ماااا  ع اااا ج   مسااااه امااااب يثاااا مه 

 سعملمما.
 

 ماسع*  ما  
 2019 ما   23
 
 

 واإلجابات األسئلة
 

 

ن النظؤؤؤال المحاسؤؤؤبي الحلؤؤؤومي العراقؤؤؤي يفصؤؤؤ  فقؤؤؤ  كيفيؤؤؤة إالسؤؤؤ ال االول: يقؤؤؤال 

موال بما ال يبرز مؤد  التقؤدل ز على رقابة األنفقات، ويرك  -التصرف باألموال، موارد

والذي يفص  مد  انتشار الفساد المؤالي  ،حرزته الدولة في برامجها التنمويةأالذي 

 كيف تعلقون على ذلك؟ جهزتها المختلفة. أداري في واإل
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النظوووال المحاسوووبي الحلوووومي العرا وووي ي  ووو :  أن هوووصا صوووحي  ول: الجووووال اأ

يوورادان والميزانيووة عووداد الحسووابان الناجمووة عوون الم ووروفان واإلإبالمركزيووة فووي 

عوداد ال قوارير الماليوة النيا يوة الموحودة إالقيود المحاسوبية  و نالعامة  وتأخير تسجيال

عووون النظوووال المحاسوووبي  وهوووو موووا يوووزال بعيووودا   بالميزانيوووة العاموووة   ةللووودوا ر المرتب ووو

فوي ال وحي  ليوا سوس واسسو ادال الحلومي الحديث من حيوث المبوادو والقواعود واأ

ويوة الحاليوة لال   واد ني غيوران البال  بيق العملي  وس يو المل موع الييلليوة الماليوة وال

 الوطني 

 

نمووا تلووم  إوال وود يق  علوو  فقوو   س تق  ووروظيفووة المحاسووبة معووروف فوو ن هووو وكمووا 

ن ووام معلومووان ةووفافة وصوواد ة وصووحيحة فووي ال قووارير الماليووة إم اأدام ويتقيوو يضووا  أ

ي الميزانيوووة أ  ربووواا والاسوووا ر  وكلووو  المركوووز الموووالياأ أي  )حسوووال الن يجوووة

علو  للو   ن  كودأو د   ن اجية العامة وخاصة لللركان اإل ف اا عنيا واإل (العمومية

ف واا عون مرةوران إلسو وج  اللوفافية واتي  ومعايير المحاسبة الحلومية الدولية  ال

س ادال الموارد المحدودة مقاب  ن ا جيا  حيث ي عوين ااأدام للدولة والم مثلة في كيفية 

فووي اسجوورامان  وبال ووالي جووودة المارجووان مووع مراعووان  ال ركيووز علوو  جووودة اأدام

 ال للفة 

 

ساس االستحقاق وبشلل تدريجي قؤد يسؤاهم أالس ال الثاني: ير  البعض أن تطبيق 

 بداء رأيلم؟إرجو أفي الحد من الفساد.  

 

سوا  اأ أمبود ن المحاسوبة الحلوميوة ت بوقفو كموا هوو معوروف لوديلم الجوال الثواني: 

دفعة واحدة عند ةورا يا  باع بوار للو   ا  مس يللالموجودان الثاب ة  يع برالنقدي  الصي 

يووا ل موون معام وتظيور كم ووروف نيووا ي  بودس   رأسووماليةان جاريووة وليسوف نفقووان فقون

  رة زمنية معينة تحدد بمودة العمورخضاعيا ل ريقة اإلطفام خالل فإ  ومن ثم كأصول

  لألص اسن اجي 
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مون    بودس  الم حققوة يرادانالنقدي في تسجي  الم روفان واإلسا  اأ ع ماداكصل  و

سوولول المسوو حقان والموودفوعان أوت بيووق   ليووا الالزمووة جوورام ال سووويانإو ح سووالا

 وهصا موا يووثر ال ي تا يا  الف رة الزمنية وفق يرادانالمقدمة ليصه الم روفان واإل

بلول  ييور  هواظيارإو ف اا عنياعداد البيانان المالية واإلإو حسابان السنويةال  عل

اأدام  وإن وام تقويم و ن وا   وظوا   الر ابوةثير للو  علو  أومن ثوم تو وصحي   حقيقي

وخاصوة فوي البيانان والمعلومان الالزمة والضرورية لعمليوة اتاوال  وراران سوليمة  

 اللركان اسن اجية العامة 

 

رهؤا فؤي الحؤد مؤن الفسؤاد الس ال الثالث: ما هو دور مهنة المحاسؤبة والمراجعؤة وأ 

نتؤؤؤؤاب البيانؤؤؤؤات إداري، مؤؤؤؤن حيؤؤؤؤث وظؤؤؤؤاتف الرقابؤؤؤؤة وتقيؤؤؤؤيم األداء والمؤؤؤؤالي واإل

 والمعلومات المحاسبية؟

 

ن ي قيوودوا بالسوولو  أالجوووال الثالووث: يجوو  علوو  المووديرين والمحاسووبين والمووراجعين 

المجوال  اسخال ي للمينة وبمعايير  ياسية ثاب ة فوي المعالجوان المحاسوبية  وعودل فسو 

لالج يادان يير المبوررة وخيواران البودا   ال وي تسو ادل أيورا  الغوع وال العو  

وتلويه صورة الحسابان وتضليليا  ومون ثوم ال وأثير علو  إظيوار الن وا   بلول  ييور 

 داري وا عي وةفاف  ولل  ل حقيق أيرا  معينة منيا الفساد المالي واإل

 

يوارهم مون خوالل ملاتو  ال ود يق لان اللفوامة إن اسع ماد عل  كفامة الموراجعين واخ 

والسلو  الميني والم دا ية العالية في اك لاف ممارسان الماالفان المحاسوبية ال وي 

داري  وبوصل  يو م ال لامو  فوي  د تحدث  له تأثير كبير عل  ملافحة الفساد الموالي واإل

ن دليو   واعود ويملون اسسو فادة بيوصا الا وو  مو  صحال العال وة أهصه الميمة بين 

والمعووايير الدوليووة لر ابووة الجووودة وال وود يق  السوولو  اسخال ووي للمحاسووبين المينيووين 

ول والثواني  خور  والاودمان لان العال وة  الجوزم اأوالمراجعة وعمليان ال أكيود اأ

     باللغة العربية 2010إصداران استحاد الدولي للمحاسبين  طبعة 
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 البرامج االللترونية في الحد من الفساد المالي؟الس ال الرابع: ما هو دور 

 

إدخووال البرنووام  اسلل رونووي يسوواعد علوو  بنووام نظووم المعلومووان إن الجوووال الرابووع: 

 المحاسبي وال لاليفي  ال ي تساعد عل :

 

ن اجيووة العموو   وبنووام إنجوواز العمليووان والبيانووان المحاسووبية بالد ووة وبسوورعة  ورفووع إ

داريوة    الوظوا   والمعلوموان فوي اللوركان والوحودان اإلالقدران البلورية  وتلامو

وعل  جمع المعلوموان وخزنيوا وفوق  اعودة بيانوان مركزيوة م لاملوة واسسو فادة منيوا 

عند الحاجة  ومعالجة البيانوان وتحويليوا الو  معلوموان مفيودة لعمليوة اتاوال  وراران  

وو ف وواا عوون نلوو  يا واإلأ نجوواز والر ابووة الفعالووة علوو دارة موون ال ا ووي  واإلن اإلتمل 

 المعلوموووان والبيانوووان بلووول  دوري وةوووفاف وصوووادق للجيوووان الما  وووة داخليوووا  

 عل  بنام نظال الر ابة الداخلية المعاصر  يضا  أ   وتساعد وخارجيا  

 

مور تركد علو  دور نظوال المعلوموان المحاسوبي اإللل رونوي فوي الحود مون ك  هصه اأ

النظوال الحوالي يضوم اللثيور مون الثغوران ال وي تسوم  ن أظواهرة الفسواد الموالي  حيوث 

 )المدخالن  والمعالجة والمارجان(   للفساد المالي بال غلغ  في عناصره
 

سؤالي  المعالجؤة البديلؤة أو الطؤرق والمبؤاد  دن تعدإ: يذكر البعض الخامسلس ال ا

 يجاد البيئة المالتمة للغش والفساد، كيف تعلقون؟إهي المس ولة عن 
 

نظمووة المحاسوووبية مووع لووع  فاعلي يووا وكفامتيووا فوووي ن تعوودد اأإالاووامس:  الالجووو

جيووزة المرسسووان واللووركان العرا يووة للق وواعين العووال والاووا   وكووصل  لووع  اأ

داريوة إلن وام البيانوان دارية س يساعدان عل  بنام أنظمة المعلومان المحاسوبية واإلاإل

اس   اد الللي والجز ي  وتساعد علو  الموحدة  وال ي هي لرورية عل  مس ويان 

برمجة ال ا ي  المركزي للميزانية العامة  واتاال القراران عل  مسو و  الوحودان  

 وإن ام البيانان والمعلوموان   ممما يعزز من وظيفة المحاسبة في عملية الر ابة وال قيي
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ا النظوال صوالإنظموة المحاسوبية ميموة لورورية  وي  لو  للو  برأينا ف ن توحيد اأو

المحاسووبي وتوحيووده وتحديوود معووايير ت ليوو  مووع معووايير المحاسووبة الدوليووة ومووع البي ووة 

 اس   ادية الجديدة 

 

السؤؤ ال السؤؤادس: إذا كانؤؤ  مهنؤؤة المحاسؤؤبة والمراجعؤؤة مسؤؤ ولة عؤؤن الحفؤؤاظ علؤؤى 

مؤؤا هؤؤي ، وداريؤؤا  إو سؤؤالي  الفسؤؤاد ماليؤؤا  أمؤؤوال، فليؤؤف يظهؤؤر الفسؤؤاد؟  ومؤؤا هؤؤي األ

 المعالجة؟سالي  أ

 

موور بالفسوواد سووالي  الفسوواد المووالي واسداري كثيوورة   بقوودر تعلووق اأأالسوواد :  السوورال

 المالي واسداري الناتجة عن المحاسبة  ف نه  د ينلأ من:

 

ممارسووة الماالفووان المحاسووبية  ان يووا  القوووانين وال لووريعان وال عليمووان الااصووة 

والاارجيووووة  لووووع  ومرونووووة الوووونظم القانونيووووة بووووأجيزة الر ابووووة الماليووووة الداخليووووة 

وال لريعية  سوم تأديوة الواجبوان الوظيفيوة المينيوة واسخال يوة للمحاسوبين والمود قين 

ف ووواا عوون السياسوووان وعوودل اللوووعور بالمسوورولية تجووواه الم وولحة العاموووة  عوودل اإل

 وال رق والبيانان المحاسبية بلل  سليم وةفاف وصادق  وييرها 

 

 لفساد المالي عن طريق:ي م معالجة ا

 

وأاسل زال بمفواهيم و ال للمراجعوة خال يوان مينوة المحاسوبة والمراجعوة  وجوود نظوال فع 

جرامان و ا يوة لمنوع إالداخلية والاارجية  ونظال حوافز مدرو  للعاملين  واس ادال 

خال يوان أجيوزة الر ابوة والنزاهوة  ونلور أحدوث الماالفان المحاسبية  وتفعيو  دور 

دارية  تفعي  آليوان الحوكموة لللوركان  يفة بين العاملين عل  كافة المس ويان اإلالوظ

ن وووام المعلوموووان والبيانوووان الماليوووة إواسووو ادال آليوووان ال لنلوجيوووا المعلوماتيوووة فوووي 

مووووال  وت ووووير ف وواا عنيوووا بلووفافية وم ووودا ية عووالي ين  وملافحوووة يسووي  اأواإل
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المعووايير المحاسووبية الدوليووة كمرجووع ميووم  موون معووايير المحاسووبة والمراجعووة مسوو فيدا  

 إلصالا وت وير النظال المحاسبي في العراق 

 
 
 جدمم سن ، لت ي د   ن غم    ج ما دغلسل )*(
 

لو  إ شود  اإل كشو   النشو  كإعودي  العو اقيي    يموم  االقتصودييي  لشوكة  محفقظو  النشو  حقوق 
  31/7/2019 .المصي 
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