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الرََّحِينِتِسْنِ الل َّوِ الرََّحْوَيِ   

 َكَسَبتْ  ِبَما َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  ِفً اْلَفَساد   َظَهرَ 

ِدي ٌْ ٌ ِذٌَقه م النَّاسِ  أَ  َلَعلَّه مْ  َعِمل وا الَِّذي َبْعضَ  لِ

وَن) ْرِجع  وا ( ق لْ 31ٌَ  اْْلَْرِض  ِفً ِسٌر 

وا ر  فَ  َفانظ  ٌْ ۚ   َقْبل   ِمن الَِّذٌنَ  َعاِقَبة   َكانَ  َك

م َكانَ  ه  ْشِرِكٌنَ  أَْكَثر    مُّ
 

 

صَدَق الْل َّه الْعَظِيْن                                                                            

                                                                                    سورة الروم 
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دهدا اال  

 اىدي حبثي ىذا اىل ...............

 مشعيت يف الظالم وحلمي يف اليقظة وادلنام امي احلبيبة 

 اىل رفيقيت يف اجلهد والسفر وطبييب عند ادلرض والسهر

 اىل من البسوين رداء العلم 

 وسلموين بالفكر  ...... وزينوين باحلياة 

 وىيئوين بالكفاء

 اىل اساتذيت قسم القانون 
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تمديرالالشكر ً  

أتقدم جبزيل الشكر والتقدير اىل كل من ساىم يف صلاح ىذا العمل ادلتواضع وعلى 
كاظم (( الذي ضحى جبهده وطاقتِو ياسُت  رأسهم أستاذي الفاضل االستاذ )) عمار 

يف سبيل تسخَت كافة الصعوبات اليت واجهتٍت اثناء البحث. كما أتقدم بالشكر 
 والتقدير اىل كل من قدم يل النصح واالرشاد من أخوة وأساتذة وزمالء وأصدقاء.
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 المقدمة

 التعريف بالموضوع  -اوال:

 يعد الفساد افة عرفنتها اجملتمعات االنسانية وعانت منها منذ ظهور االنسان على وجو ابسطيو وحىت يومنا ىذا الهنا

مرتبطة بنزاع بشري غَت مشروع يف احلصول على مكاسب  مادية  او معنوية ليست من حق االنسان  ومع ذلك يسعى 

اليها , فهو يشكل هتديد  ليس فقط للبيئة وحقوق االنسان  وادلؤسسات , بل انو يهل على تاخَت عملية التنمية  

 وشروط االزدىار  لدى الشعوب  ايضا.

 ثانيا : اىمية البحث 

ان امهية البحث تايت من تفشي ظاىرة الفساد بشكل واسع يف بلدان العامل بصورة عامة وبوجو اخلصوص يف العراق , اذ 

اصبحت من ادلصطلحات ادلعتاد مساعها  يف اجملالس وقراءهتا يف الصحف  والثارىا وانعكاساهتا السلبية  على اقتصاد 

يف بيان دور ومسؤولية  ديوان الرقابة ادلالية يف منع حاالت الفساد , ومن البلد واجملتمع بصورة  عامة , وتتجسد امهيتو 

 ىنا جاءت فكرة ىذا البحث .

 ثالثا: مشكلة البحث 

يف دول العامل بشكل عام ويف دول العامل الثالث على وجو اخلصوص  ظاىرة الفساد االداري وادلايل ولعل تظهر وتنتشر 

ل ىو عدم استقرار االنظمة  السياسية واالقتصادية  , وعدم وجود  انظمة للرقابة  من ابرز اسباب ظهورىا  يف تلك الدو 

 فيها كما اهنا ال تدعم  الدوائر الرقابية بالشكل الذي يتيح ذلا اجملال للحد من اثار ىذه الظاىرة .
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 ىدف البحث  -رابعا :

اجلهود اليت تبذذلا  السلطة الرقابية  ادلتمثلة  يف ديوان الرقابة ادلالية  للحد من ظاىرة   يتمثل اذلدف العام يف توضيح تاثَت

الفساد  ادلايل  واالداري  , كذلك الوقوف على مظاىر ذلك الفساد تشخيصها واقًتاح ما ديكن اقًتاحو  من معاجلات  

ل تنشئة جيل قادر على التميز  بُت الفساد والنزاىة  دلكافحة  تاثَتاهتا  ووضع اليات مناسبة  لتاليف تكرارىا  ومن اج

 االنسانية  لبناء مستقبل يقحم باحلياة  واالمل وتوفَت نظام اقتصادي  متُت يويف حياة حرة كردية البناء العراق .

 منهجية البحث -خامسا:

ورىا  والتعريف دبنهاجيتها ودورىا يف مث التعرف بديوان الرقابة ادلالية وتطمت اتباع ادلنهج الوصفي يف كتابة ىذا البحث 

 مكافحة الفساد  وكذلك مت التطرق اىل التعريف بالفساد ادلايل واالداري والتعريف بأنواعو  واسبابو .

 سادسا : خطة البحث 

 -يتم تقسيم البحث اىل مبحثُت ومها :

 ادلبحث االول : مفهوم الفساد ادلايل واالداري  واسبابو .

 دور ديوان الرقابة ادلالية واالربادي يف زلاربة الفساد ادلايل .ادلبحث الثاين : 

 

 

 

 

 



 
1 

 المبحث االول

 مفهوم الفساد المالي واالداري واسبابو

  الغنية ويف كل اجملتمعات  تعترب ظاىرة الفساد االداري  وادلايل افة فتاكة  وىي قددية  وجدت يف كل العصور      

برغبة  االنسان  يف   ذا  , فظهورىا  واستمرارىا مرتبطوالفقَتة  , ادلتعلمة واالمية  , القوية والضعيفة , وحىت يومنا ى

بطرق غَت مشروعة  وتكون واضحة بصورة  كبَتة  يف رلتمعات العامل  الثالث    معنويةاحلصول على مكاسب مادية  او 

نو سبب مشكالهتا  االقتصادية  وزبلصها عن مسَتة التقدم  , وقد جاىدت  وخاصة يف مؤسساهتا  احلكومية  حيث  ا

تقف عقبة يف سبيل التطور  السليم والصحيح  ال هناالكثَت من اجملتمعات  ادلدنية  للتخلص  من ىذه االفة اجملتمعية  

نتعاش االقتصادي  حيث رب من اشد العقبات خطورة  يف وجو االتوان تفشيها يف مؤسسات الدولة تعلتلك اجملتمعات 

خاصة سواء يف ذبارة الوظيفة  او االبتزاز  او اىدار ادلال العام  او التالعب  فيو   ألغراضانو يظهر يف استغالل السلطة 

عنو اثار سيئة  وىي ربويل ادلواد واالمكانات احلقيقية  من مصلحة   وتنتجسواء كان  ذلك مباشرا  ام غَت مباشر  

حة اشخاص  حيث يتم تركيز  ادلصلحة والثروة  يف يد فئة قليلة  من اجملتمع  وىذا ليس يف صاحل  اجلميع  اىل مصل

ادلطلبُت يف ىذا ادلبحث  لكل ما تقدم سيتم تناولالدولة  على ادلدى البعيد  شلا يولد مستقبال  ذو اثار سيئة  وضارة ,  

 -: اآلتيُت

 واالداري .مفهوم  الفساد المالي  -المطلب االول :

 انواع الفساد المالي واالداري . -المطلب الثاني :
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 المطلب االول

  مفهوم وانواع الفساد المالي واالداري

تعترب ظاىرة الفساد ادلايل واالداري بصورة خاصة ظاىرة عادلية شديدة االنتشار ذات جذور عميقة تأخذ ابعادا واسعة 

يف اآلونة ىذه الظاىرة  لذى تتداخل فيها عوامل سلتلفة يصعب التميز بينها وزبتلف درجة مشوليتها  من رلتمع اىل اخر  

كما اصبحت ختصاصات  كاالقتصاد والقانون  وعلم السياسة  واالجتماع   االخَتة  باىتمام الباحثُت  يف سلتلف اال

لكن ما مت ذكره ادلنظمات  العادلية  حىت اصبحت ظاىرة  ال يكاد خيلو رلتمع او نظام سياسي  منها موضوع اىتمام 

 -سوف يتم التطرق اىل ما ىية الفساد ادلايل واالدارية انواع الفساد ادلايل  يف فرعُت مها :

 الفساد المالي واالداري ةما ىي -لفرع االول :ا

 انواع الفساد المالي واالداري -الفرع الثاين :
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 الفرع االول

 الفساد المالي واالداري ةىيما

الدول النامية حيث اخذت  وباألخصواجو البلدان  تداري من الظواىر اخلطَتة  اليت تعد ظاىرة الفساد ادلايل واال    

وما تبعو من تسلل  يف عملية البناء  والتنمية االقتصادية  واليت تنطوي على تدمَت   باألمن ابد  رلتمعاتناجسم  تنخر يف

االقتصاد والقدرة ادلالية واالدارية  وبالتايل عجز الدولة على مواجهة ربديات اعمار او اعادة  اعمار وبناء  البٌت التحتية   

ويرى  الباحث تناولت  ظاىرة ومفهوم  الفساد  اليتلتقصي  يف الدراسات ادلختلفة  الالزمة كنموىا من خالل البحث وا

االسباب الرئيسية  لظهور الفساد   وانتشاره متشاهبة  يف معظم اجملتمعات  اال انو ديكن مالحظة  خصوصية  يف ان 

كما زبتلف النظرة  اىل ىذه الظاىرة    تفسَت الظاىرة  الفساد بُت شعب واخر  تبعا الختالف  الثقافات  والقيم السائدة 

اليها من خالذلا  وذلك ما بُت رؤية سياسية او اقتصادية  او اجتماعية  وىو ما يربر اليت ينظر  الزاوية باالختالف 

وعلى الرغم من التعريفات ادلتعددة  اليت وضعت  لتعريف ظاىرة الفساد اال اهنا . (1)الختالف  يف ربديد مفهوم الفساد ا

من  يتجزأمجيعا ما زالت  قاصرة  على االدلام بشكل دقيق  هبذه الظاىرة .  والفساد يعترب  يف الوقت احلايل  جزء ال 

اال انو على الرغم  من ذلك  مل يتم .  (2)احلياة السياسية واالقتصادية واالدارية  بل واالخالقية  واالجتماعية  ايضا 

وبشكل عام  تعرف ىذه الظاىرة  باهنا ) استغالل او اساءة  استخدام التوصل اىل تعريف  جامع مانع  دلفهوم الفساد 

الوظيفة  العامة  من اجل ربقيق ادلصلحة اخلاصة  (  وقد عرفت ايضا من قبل  منظمة الشفافية  باهنا ) استغالل للسلطة 

 ن اجل ادلنفعة اخلاصة ( ويتمثل الفساد بانو  كل فعل او تصرف  يتم على خالف قوانُت الدولة , ويًتتب  عليو  م

 

                                                           

رللة كلية الدراسات  العليا  , العدد اخلامس  "مكافحة الفساد  شرط الزم لتحقيق  االمن والتنمية  " :لواء د. زلمد حافظ الزىاوي ( 1)
 .91, ص  2001, يوليو  

 . 5, ص  2005, دار النهضة ,  "التحليل االقتصادي للفساد : "طارق زلمد عبد السالم ( 2)
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اصدار مواردىا االقتصادية  والًتبح واالثراء  بال سبب  وربقيق منفعة خاصة   او عامة لفرد او طائفة  ال تستحق  عما 

الفساد ىو رلرد اضلراف اخالقي  لبعض ادلسؤولُت  ولكي يتم البحث بعمق  ويرى البعض ان .  (1)يعرقل   عملية التنمية 

 .(2)م ادلايل واالداري  كال اىل حدة مفهو   سوف يتم تناوليف الفساد ادلايل  واالداري 

 بانو رلموعة من االضلرافات ادلالية  ادلخالفة للقواعد  واالحكام ادلالية  اليت تسهم يف  -مفهوم الفساد ادلايل : -1

سَت العمل  االداري وادلايل  ويقصد بو استنزاف  لراس ادلال  العام واستغالل القانون ادلايل  او التعليمات ادلالية  

او ذباىلها  , وغالبا  ما يرتبط الفساد ادلايل  بالغش او االحتيال  ادلايل فهما وجهان لعملة واحدة  لتحقيق 

 على ادلصلحة العامة . منافع شخصية  تتعلق بتفضل ادلصلحة الشخصية 

ىو اساءة استغالل السلطة ادلرتبطة  دلنصب معُت  هبدف ربقيق مصاحل شخصية   -مفهوم الفساد االداري : -2

على حساب ادلصلحة العامة  ومنو اصدار قرارات  لتحقيق مصاحل شخصية  " الًتبح "  كما انو السلوك 

بطريقة  غَت شرعية  وبدون وجو حق وايضا يعرفو  بانو  البَتوقراطي ادلنحرف الذي يهدف لتحقيق منافع  ذاتية

 .(3)با  يف ازباذ القرارات االدارية تنحيو ادلصاحل الشخصية  جان دببدأعدم التزام ادلتعمد  

 

 

 

 

 
                                                           

 23, ص 2012 ," مكافحة الفساد  يف ضوء القوانُت  واالتفاقيات الدولية واالقليمية ": د. وليد ابراىيم  الدسوقي  (1)

,  2001, ابريل  266, العدد  12سنة  ",رللة ادلستقبل  العريب :التكاليف االجتماعية للفساد  " :رسي السيد احلجازي ادلد.   (2)
 . 19ص 

 .3, ص " 2007-2-7يف الصادرة   للتنمية  االدارية  شفافية  والنزاىة بوزارة الدولة التقرير االول للجنة ال" العربية :مجهورية مصر ( 3)
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 الفرع الثاني

 انواع الفساد المالي واالداري

الفساد يعد من اجلرائم الصعبة االكتثاب وغالبا ما يتم الفساد  عن طريق وسطاء  وال يكون مباشرة ,  ديكن     

 .(1)مالحظتها  يف انواع كثَتة  منها 

ويتعلق دبجمل االضلرافات  ادلالية  وسلالفات  القواعد  واالحكام اليت تنظم  عمل  -الفساد السياسي : -1

انظمتها السياسية  اساليب الدولة  وىناك فارق  بُت اجملتمعات  واليت تنتهج   ادلؤسسات  السياسية  يف

الدديقراطية  وبُت الدول  اليت ديكن فيها احلكم  دكتوري  وسبثل مظاىرة فقدان الدديقراطية  سيطرة نظام  حكم 

 الدولة  على االقتصاد  وتفشي احملسوبية .

ادلالية اليت تنظم سَت العمل ادلايل ويتمثل دبجمل  االضلرافات ادلالية  وسلالفة القواعد واالحكام  -الفساد ادلايل : -2

الرقابة  ادلالية ادلختصة  بفحص ومراقبة احلسابات   بأجهزةومؤسساهتا  وسلالفة التعليمات  اخلاصة  يف الدولة 

 شي احملسوبية .واالحوال  وديكن مالحظة ظاىرة  الرشوة  وتف

ويتعلق دبظاىر الفساد  واالضلرافات  االدارية والوظيفية  او التنظيمية  وتلك ادلخالفات  اليت  -الفساد االداري : -3

ومنظومة   والضوابطدلهام الوظيفة  يف منظومة التشريعات  والقوانُت   تأديتوالعام  اثناء  ادلوظفتصدر  عن 

وعدم ربمل ادلسؤولية  , او افشاء اسرار   التوافيقاالمتناع  عن اداء العمل  او القيم الفردية  وىنا تتمثل ظاىرة 

الوظيفة  واحملسوبية  يف التعينات الوظيفية  ومظاىرة متعددة  ومتداخلة  وتكون سببا يف انتشار بعض ادلظاىر 

 االخرى .

علقة بسلوك ادلوظف  الشخصي  ويتمثل دبجمل االضلرافات االخالقية  والسلوكية  ادلت -الفساد االخالقي : -4

 ل.سللة باحلياء  يف اماكن العم  بأعمالوتصرفاتو كالقيام 

                                                           

 ادلوقع االلكًتوين نقال عنالفساد االداري وادلايل  واثاره السلبية  على مؤسسات الدولة  العراقية  وسبل معاجلتها , :فاطمة عبد اجلواد  (1)
Tax .mof . gov .iq . 
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 المطلب الثاني

 اسباب الفساد

, وتلك زبتلف  عن تتعدد اسباب الفساد بتعدد صوره , فمثال  للفساد السياسي اسباب  غي االسباب االدارية     

يف سلطة  كل اسباب الفساد    يتم مجعواالخالقي واالجتماعي  , ومن الصعوبة دبكان ان اسباب الفساد االقتصادي 

واحدة نظرا الختالفاهتا  وتنوعها وتعددىا . وشلا الشك  فيو ان معرفة  اسباب الفساد  تعد من االمهية  دبكان , حيث 

تدين االجور  ىو سبب  من اسباب  كانال لو  اهنا  ىي اخلطوة االوىل  اليت سبكنا من التغلب  على ظاىرة الفساد , فمث

ىذا الفساد  من جذوره , وكذلك لو ان  حىت يتم زلواالجور  وتعديل ىيكلتها   فال بد من زيادة الفساد  االداري  

تعديل ىذه القوانُت  فيجببعض نصوص القوانُت  االقتصادية  تسهم يف تسهيل الفساد  او تكون سبب يف تفشيو  , 

 -يتم تقسيم  ىذا ادلطلب  اىل الفرعُت  اآلتيُت :لذلك سوف  ,زلاصرة الفساد الة تتم ىذه احل ويف

 .االسباب الرئيسة للفساد  ادلايل واالداري -الفرع االول :

 االسباب الثانوية  للفساد ادلايل واالداري .  -الفرع الثاين : 
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 الفرع االول

 االسباب الرئيسية للفساد المالي واالداري

 ىناك عدة اسباب رئيسية  للفساد ادلايل واالداري  وسوف يتم التطرق اليها يف الفقرات الثالثة االتية :     

 غياب الشفافية . -اوال :

دلا كانت الشفافية  ىي احدى ادلصطلحات احلديثة  اليت استخدمها  اجلهات ادلختصة  ادلعينة  دبكافحة الفساد يف       

ضرورة  اطالع اجلمهور على منهج السياسات العامة وكيفية ادارة الدولة من قبل القائمُت عليها .  العامل  معربة عن 

وكلما  بان الشفافية يف رلال االدارة تعٍت اهنا تعد احد عناصر االدارة  اجليدة يف احلكم  انونبينما يذىب البعض اىل الق

ومؤسسات اجملتمع ادلدين  من احزاب ونقابات   الربدلان عب غي شلثلُت  الشعب يفكانت الشفافية بُت احلكومة والش

شلا تقدم ىو انو يوجد ارتباط  وثيق بُت الشفافية واحلرية  ترفق ادلعلومات  .(1)كسلطة رابعة   والصحافةومجعيات  

فحة الفساد وادلكاشفة  ومكافحة الفساد وان الشفافية ديكن ان تكون نقيضها  للسرية  والكتمان  ىي السبيل االول دلكا

ودلا كان الفساد يزدىر وينمو يف ظل السرية  والكتمان  لذى تصبح الشفافية دبا تعنيو  من حرية تدفق ادلعلومات  حبيث 

تكون ادلعلومات يف متناول من يهمو  االمر  شلا يؤدي اىل ادلقدرة  على ادلشاركة  يف القرارات السياسية  ومسؤولية 

 .(2)العام  ومكافحة الفساد االداري  دي  اىل ربقيق الصاحلاحلكومة  عن اعماذلا  شلا يؤ 

 االسباب االقتصادية . -ثانيا :

االموال للخارج وقلة فرص العمل  وزيادة   رؤوسان االسباب االقتصادية  يقصد هبا ضعف االستثمار وىروب     

 مستويات البطالة  والفقر  ومن مظاىر ىذه االسباب  عديدة منها  ) تدين الرواتب  وسوء توزيع الدخل القومي (.

                                                           

 , 66, ص2000, 1, عمان , ط"ضلو الشفافية االردنية  , مؤسسة االرشيف العريب "ساندي الكيالين  :   ((1
 . 259, ص  2012, 1, دار الفكر اجلامعي , ط"الثقافة واثرىا  يف مكافحة الفساد االداري  "عصام امحد البهيجي :  ((2
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تدين الرواتب : يعد من االسباب اليت تدفع العاملُت باجلهاز االداري  اىل الفساد تدين الرواتب وارتفاع  مستوى  -1

شلا يشكل بيئة  مالئمة لقيام بعض العاملُت بالبحث عن مصادر  مالية اخرى  حىت لو كان من خالل  ادلعيشة 

ادلادي للوظيفة  احلكومية  الرشوة  ويرى البعض  ان االسباب االقتصادية  للفساد االداري  اىل ضعف ادلستوى 

اس العاملُت  يف االجهزة البَتوقراطية  بان ىذه , وعدم كفاية نظام احلوافز  ادلادية وادلعنوية  ادلعمول هبا  , واحس

االجهزة  اداة للسيطرة  التسلط  وليست خلدمة اجملتمع . ويضيف البعض  ان الفقراء وزلدودي الدخل  

  بأنفسهميتحملون اجلانب االكرب  يف سداد فاتورة  الفساد حيث اهنم ما يستسلمون لألمر الواقع بل يسعون  

  (1)تياجاهتم  ادلشروعة  وغي ادلشروعة .اىل من يليب  ذلم اح

وىكذا تصبح االسباب االقتصادية  ىي العنصر االساس والدافع نظرا دلعاناة  اكثر ادلوظفُت خصوصا يف الدول 

ت  ادلعنية  ومن ىنا النامية  من نقص كبَت يف الرواتب  واالمتيازات , شلا يعٍت عدم القدرة على الوفاء  دبتطلبا

 ذلدية الرشوة  من ادلواطنُت ليسد هبا النقص  ادلادي  الناتج  ضعف الرواتب .مضطرا  لتقبل اصلد ادلوظف نفسو 

ي : يؤدي سوء توزيع الدخل جيعل االموال تتمركز  لدى حصة من االشخاص  اىل توزيع الدخل القوم سوء -2

وغالبا ما يكون ادلوظف اكثر غٌت  والطبقة الفقَتة  اكثر فقرا زيادة ىذا االنقسام حيث تصبح الطبقة الغنية 

ادلرتشي ىو الضحية نظرا للحاجة ادلاسة  للنقود  وىكذا تصبح الرشوة  كمكافئة ربضَتية فقد ال تكون لدى 

رمسية  نظرا لتدين جدول االجور الادلوظفُت يف القطاع العام حوافز تدفهم اىل القيام بالعمل  على الوجو ادلطلوب .

ومستوى ادلراقبة الداخلية  حيث يلجؤون اىل ادلماطلة  وغَتىا من وسائل عرقلة  وقد ينتهي جانب بان الفساد 

(2)اضافة اىل ذلك شلا تتحملو البيئةاالداري   ما ىو اال تسمية لعدم توزيع الثروة  يف اجملتمع بشكل عادل 
 

 اىل يؤدي شلا  واالجور  الرواتب منح يف العدالة عدم عن النامجة للعاملُت ادلعيشية االوضاع سوء من االقتصادية

 .الدولة اجهزة يف  وفاسدة منحرفة  سلوكيات بروز

                                                           

مركز تطوير   ,"مهارات ومقاومة ومواجهة الفساد  دور الشفافية  وادلساءلة  واحملاسبة  يف زلاربة الفساد " :زلمد عبد الغٍت ىالل (1) 
 .12,ص2009,  والتنميةاالداء 

 . 1, ص  2008ترمجة  نايف الياسُت , مكتبة العبيكات , , "الثروة والسلطة   والدديقراطية  متالزمات الفساد" :( مايكل جونستون 1)



 
16 

 ثالثا : االسباب القانونية .

ص التشريعي والتزام احملاكم  د  وتعد اول ضرة االسباب  ىو النقتتعدد االسباب القانونية  اليت تسهم يف خلق الفسا    

اىل غياب  النصوص القانونية  اليت ربكم االجراءات  امام اجلهات االدارية  وغياب مبادى   باإلضافةالشريعة   دببد

اىل ضعف اداء اجلهات الرقابية  القانونية  وعلى ىذا سوف نستعرض  ذلذه  باإلضافةومدونات السلوك  القدمي  

 ادلعلومات .

شقان االول منو ان لكل واقعة الديكن ان تعد جردية  مامل يقرر  دلبدأومبدا الشريعة : ان ذلذا ا النقص التشريعي  -1

الشق الثاين  فيعٍت ان أي فرد ال  ذلك القانون فال جردية اال بنص وىي ما يسمى بالشرعية  او قانون اجلرائم 

بالنسبة للقضاء   *ادلبدأومفهوم ة ىذا .  (1) يقرره القانون فال عقوبة ال بنص ديكن  ان خيضع للعقوبة زبتلف عما 

ىو انو ال يستطيع ان خيلق  اجلرام او يطبق العقوبات  يف غَت االحوال ادلنصوص عليها  قانونا  وجيب ان يفسر 

الذي يعرب  عن احلقيقة  ارادة ادلشروع  وقصده  وبالتايل عدم وجود نص  حيكم او القاضي  القانون على الوجو 

حالة  من حاالت النقص  ول دون انطباقو  على الواقع  جيعلنا اماالنقص يف صياغة النص  القانوين دبا حي

 .(2)التشريعي 

اىل عدم وجود لوائح ادارية او قانونية ربكم عدم وجود القاعدة القانونية ادللزمة : قد تعتمد اجلهات االدارية  -2

العمل حىت تستطيع االفالت  من العقاب  يصفو دائما  وحىت تتحاشى  االلتزام  ادلوجود يف القواعد ادلكتوبة  , 

الفساد وقد يرجع االضلراف االداري اىل سوء صياغة القوانُت  واللوائح  ادلنظمة   للممارسةوىو ما يفتح اجملال 

االمر الذي يعطي ادلوظف فرصة  ذلك نتيجة  لغموض النصوص  او تضارهبا  يف بعض االحيان .للعمل و 

للتهرب من تنفيذ القانون او الذىاب اىل تفسَته بطريقة خاصة  اليت قد تتعارض  مع مصاحل ادلواطنُت وقد يرجع 

لسلوك  اعتماد معاير اخالقية  االضلراف الوظيفي  والفساد اىل غياب مدونة السلوك  وانواعها  وتعٍت مدونة ا

                                                           

 .80م, ص 1989دار النهضة  .  ",شرح قانون العقوبات  ":( د. يسر انور علي 1)
 .888, ص 1988,  3ط ,"االعتذار  باجلهل القانوين ":( ادلستشار زلمد وجدي عبد الصمد 2)
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وسلوكيات العمل  يف اطار ادلؤسسات العامة  وقد ترتبط ىذه ادلدونة  بنظام اخلدمة ادلدنية حبيث ديكن ضمان 

 .(1)فعالية للقوانُت يف ىذا اجملال  تطبيق  اكثر

قوية بالعاملُت    االدارية  يف الدول النامية خاصة عالقة شخصية باألجهزةحُت يكون لدى معظم العاملُت   -3

اىل عدم تفعيل مبدا العقاب وتطبيق القانون على ادلخالفُت يف العمل  باإلضافةاحملاسبة  والقوانُت   باألجهزة

دلصاذلم الشخصية  وضعف ادلسؤولية االدارية عن االعمال ادلوكلة  او احملاسبة  عليها  ىذا فضال عن ضعف 

 التأكدويقصد هبا  اجهزة الرقابة  يف الدولة  وعدم استغالذلا  وذلك اين كان الرقابة واليت تتمثل بالرقابة القانونية 

من قيام اجلهات االدارية باالتفاق وفقا  دلا ىو زلدد ذلا  يف ادلوازنة  العامة  والقوانُت واالنظمة وانسجامها  مع 

من ادلعلومات  ادلالية  واليت يتم تنفيذىا   التأكداالنظمة ادلباشرة  والرقابة واحملاسبة   والغاية من ىذه الرقابة  ىي 

من تطابق ادلوجودات  يف   التأكداىل  باإلضافةادلعمول هبا يف وقت مالئم   فاتر  احملاسبة وقيدىا يف الد

السجالت كما ىو موجود فعال  وازباذ اجراء  مناسب يف حال حدوث أي اختالف  غَت مربر وتشمل ايضا 

  لألنظمةتتم وفقا   على الرقابة االدارية  وهتدف اىل مراجعة  القرارات  للجهات اخلاضعة  للرقابة  واهنا

 والتشريعات النافذة .

 

 

 

 

 

                                                           

 . 37, ص  2007رام اهلل ,  ," النزاىة والشفافية  وادلساءلة يف مواجهة الفساد" :(  عبَت مصلح 1)
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 الفرع الثاني

 االسباب الثانوية للفساد

وسوف يتم النظر  االجتماعية واالسباب   االدارية االسباب  وامهها تتنوع وتتعدد  االسباب  الثانوية للفساد     

 -اليها يف الفقرتُت االتيتُت :

 االسباب االدارية  -اوال:

فمنها وتشمل االجراءات ادلعقدة ) البَتوقراطية (  وغموض التشريعات  وتعددىا . وقد تتعدد  ىذه االسباب       

 .(1)القانون  بأحكام االلتزاماستعمال السلطة  وعدم  ما يتعلق بسوء

 سوء استعمال السلطة : من واجب ادلوظف العمومي ان يستعمل السلطات ادلمنوحة  اليو لتحقيق الصاحل العام  -1

وبلوع ما تصبوا اليو اجملموعة  من رقي ورفاىية  يف سبيل ربقيق التطور  الصحيح والسليم  لكافة افراد اجملتمع 

ف لتحقيق  مصاحل شخصية  واشباع نزواتو الفردية  وضمان السالمة وادلناعة  للنسيج االجتماعي  اما اذا اضلر 

فقد اساء بذلك  اىل الدولة  واضعاف  ادلواطنُت  يف نزاىتها  وسالمة اعماذلا  وتزاد قيمة ادلوظف العمومي  

مسؤولية  فيما تضع الدولة بُت ايديو اموال عامة   للحرص على استعماذلا  واستغالذلا  لتغطية حاجات 

ذلك الن ادلال العام  يعترب عنصرا ىاما  من تماعية فية  وتلبية وغايات سلتلف الفئات  االجاجملموعة  الوظي

السلطات ادلمنوحة  لو ادلوظف العمومي  شغلوىكذا ي. (2)االقتصادية  والتطوير االجتماعي عناصر التنمية  

دة الفساد  االداري  وشلا يؤدي للقيام بأعباء الوظيفة العامة دبا حيقق مصاحلو الشخصية  وشلا يؤدي  اىل زيا

  بإصلازالغش اضلرافات ذاتية  تتمثل  يف عدم احًتام وقت العمل  , امتناع ادلوظف عن اداء العمل ادلطلوب منو , 

 العمل , عدم ربمل ادلسؤولية وغَتىا .

                                                           

 . 5ص  " ,اسباب تفشي الفساد  االداري  ووسائل مكافحتها  "عبد الستار  بن عمار :  ( القاضي1)  
 نقل عن ادلوقع االلكًتوين .(  سعاد عبد الفتاح : الفساد ادلايل  واالداري .  2) 
 tion.org  www.iraqfoundahttp://  

http://www.iraqfounda/
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اوامر وتعليمات  سلالفة للنظم  والتعليمات  بإصدارالقانون : غالبا ما يقوم ادلوظف العام   بأحكامعدم االلتزام  -2

كما ان غياب  ادلخطط  اذليكلي  العام وعدم  هبدف االضرار بالصاحل العام  وربقيق ادلصلحة الشخصية .

اىل  باإلضافةشلا تنتج ازدواجية وتضارب بُت ادلسؤوليات اىل تكبيل اجلهاز االداري  لإلدارةوضوح السياسات  

حكام ادلالية ادلنصوص عليها داخل اجلهاز احلكومي  وضعف واضلسار  ادلرافق  واخلدمات  سلالفة القواعد  واال

االدارية  مل تتغَت بالرغم من التطور  الكبَت  لألجهزةادلؤسسات العامة  اليت زبدم ادلواطنُت  ووجود ىياكل قددية  

تعمل  على  ملُت  اىل ازباذ مسالك  وطرقوالتغَت  يف قيم وطموحات االفراد  ىذا ولو اثر  الكبَت  يف دفع العا

فضال عن ان الثغرات القانونية  الناذبة  عن غموض التفسَتات  وعدم وضوح النصوص ستار الفساد االداري 

القانونية  واالختالف يف النص القانوين  من دولة ألخرى  او حىت من منظمة ألخرى واالستثناءات  القانونية 

ب من تنفيذ القوانُت  او الذىاب  اىل تفسَته بطريقتو اخلاص اليت قد تتعرض مع تعطي ادلوظف فرصة  التهر 

 .(1) انتشار  اليات الفساد االداري مصاحل القوانُت  شلا يؤدي  ذلك اىل

 ثانيا : االسباب االجتماعية .

نتائجها والتدخالت اخلارجية  والطائفية والعشائرية  واحملسوبية والقلق الناجم  عن عدم  تتمثل يف اثار احلروب    

االستقرار  والفقر  وتدين مستويات التعليم  ويعد من اىم االسباب  االجتماعية  للفساد تدمي مستوى التعليمي  

راد اجملتمع تفتقر اىل الثقافة العامة ناىيك حيث يشغل ادلوظف جهل ادلوطن ذلك ان شرحية كبَتة  من اف لألفرادوالثقايف 

عن الثقافة القانونية  فجهل ادلواطن باإلجراءات االدارية والقانونية  جيعل منو فريسة  سهلة ادلنال  بالنسبة للموظف الذي 

ب العوامل حياول دائما تعقيد االجراءات للحصول  على الرشوة وبالنظر  اىل ظاىرة الفساد صلدىا  تتفشى وتتزايد بسب

االجتماعية  الضاربة يف بنية وتكوين اجملتمعات  البشرية  والقيم السائدة  فيها  اذ تؤدي االضلراف  والتقاليد والعادات  

 دورا مهما يف منو ىذه الظاىرة  وىذه القيم  مرتبطة  ايضا  بالعالقات القبلية  السائدة يف اجملتمع .

                                                           

 , 138, ص 2003, منشورات  ارباد الكتاب العرب , دمشق , "الفساد واالصالح  ": عماد صالح عبد الرزاق  : و( شيخ داورد1) 
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 المبحث الثاني

 مالية االتحادي في محاربة الفساد الماليال رقابة دور ديوان ال

 تمهيد 

تنفيذ تلك السياسات لتنسيق  سات ادلتبعة للوحدة االدارية ومدىتعترب الرقابة عنصر مهم للوقف على مدى صلاح السيا

  اىدافها  ودبا ان الرقابة ادلالية  جزء من وظيفة االدارة  ادلالية اليت تعٍت  بالقرارات  االستثمارية  والتمويلية  وتوزيع االرباح

 فان للرقابة الفعلية دور يف ترشيد تلك القرارات وضمان عدم سلالفتها  للقوانُت واالنظمة .

يوم بعد اخر مع تزايد وتفشي ظاىرة الفساد ادلايل واالداري يف مؤسسات  تزايدتوظيفة امهية كبَتة  وقد اصبح ذلذه ال

الدولة شلا تطلب االستعداد اجلدي لتهيئة مستلزمات ومتطلبات عمل اقسام  ووحدات وىيئات الرقابة بكافة اشكاذلا 

ىذا ادلوضوع  وألمهيةات  واإلغراءات عن ادلخطط وتطبيق االربادللحفاظ على ادلمتلكات  احلكومية  وغَت احلكومية 

 : اآلتيُتسوف يتم تقسيم ىذا ادلبحث اىل ادلطلبُت 

 المطلب االول : تطور ديوان الرقابة المالية االتحادية في العراق .

 المطلب الثاني : دور ديوان الرقابة المالية  االتحادية في محاربة الفساد المالي .
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 المطلب االول

 في العراق ديوان الرقابة المالية االتحادي تطور

 تمهيد 

لقد اذبهت اغلب الدول منها العراق اىل انشاء جهاز متخصص فوضتو شلارسة الرقابة ادلالية  نيابة عن السلطة      

لسلطة التشريعية  اذ بعد ىذا اجلهاز عُت السلطة التشريعية تراقب مدى مشروعية  وسالمة ادارة االموال من قبل ا

التنفيذية وكذلك كفاءهتا  وفعاليتها  يف استخدام وادارة  تلك االموال  ويف العراق يعد  ديوان الرقابة ادلالية االربادي 

م  من مؤسسات الدولة الدستورية ويتبع السلطة التشريعية  وينوب عنها يف الرقابة على اعمال 1927سنة  أنشئالذي 

 حيات واالختصاصات  الواردة بالقانون ذاتو .اجلهات احملددة بقانون وقف الصال

 : اآلتيُتديوان الرقابة ادلالية يف العراق واىدافو سوف يتم تقسيم ىذا ادلطلب اىل الفرعُت  على تطورولتسليط الضوء   

 في العراق . ديوان الرقابة المالية االتحادي الفرع االول : تطور

 المالية االتحادي .الفرع الثاني : اىداف ديوان الرقابة 
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 الفرع االول

 في العراق لية االتحاديتطور ديوان الرقابة الما

م حيث مت انشاء ادلراقب ادلفتش العام للحاسبات 1924ترجع بدايات انشاء جهاز ادلراقبة ادلالية يف العراق اىل سنة      

احلسابات العام اما القوانُت ادلنظمة لعمل ىذا  ومن خالل توحيد دائرتُت مها دائرة مراجعة احلسابات  ودائرة مفتش

 .(1)مراحل  بأربعةاجلهاز  فقد مر 

م حيث مت دبوجب ىذا القانون ارساء اول حجر 1927لسنة  17كانت خالل اصدار قانون رقم   -المرحلة االول :

ديوان مراقب احلسابات العام ربديد مهام ىذا اجلهاز يف  أنذالكاساس يف تشكيل اجلهاز الرقابة ادلالية  وكان يطلق عليو 

 -القيام :

 التحقيق من سالمة تطبيق االنظمة  والقوانُت والتعليمات . .1

 تدقيق حساب ادلصروفات من االعتمادات ادلخصصة  ذلا بالفصول . .2

 تدقيق مدخوالت احلكومة على اختالف انواعها . .3

 ات  الصناعية والتجارية .تدقيق حسابات ادلصحات واللوازم وادلؤسس .4

 أي مهمة يكلف هبا اجلهاز وفقا للقانون . .5

 تدقيق التعينات والًتفيعات وغَتىا يف حالة ماسة بالصرف . .6

 الواردة اعاله . باألمورمراقبة االجراءات اليت تقوم هبا دوائر الدولة زلالة مساس  .7

 

 

                                                           

 .110,ص 1990" الرقابة ادلالية ", بغداد ,: د. كردية علي كاظم ( 1)
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م  والذي مت من خاللو  الغاء 1998لسنة  42قانون رقم  ت مع الغاء ضد القانون وصدور أفقد بد -المرحلة الثانية :

تسميتو  السابقة وحلت زللها تسمية  ديوان الرقابة ادلالية  ودبوجب ىذا القانون مت توسيع الصالحيات ادلالية واالدارية 

 -والفنية  والقضائية  للجهاز ومن اىدافو :

 . التحقق من سالمة تطبيق االنظمة  والقوانُت والتعليمات .1

 واحلقوق . والتزايداتالرقابة ادلالية التفعيلية  حلسابات القبض  والصرف   .2

 التحقق من جباية االحوال العامة  او االنفاق منها  او ادارهتا . .3

 واالسس والقواعد . ادلبادئرقابة الكفاءة ادلنصبة على  .4

لسنة  194الغاء ىذا القانون  وصدور رقم  ت ىذه ادلرحلة مع بداية  عقد الثمانينات  حيث متبدأ -المرحلة الثالثة :

م  حيث مت دبوجبو ربديد اىداف الديوان بشكل واضح  وربديد نطاق عملو  وتعديل االستغالل ادلايل  واالداري 1980

لو واستبعاد بعض النصوص  الواردة يف القانون السابق  الغَت قابلة للتطبيق  ومنها بعض الصالحيات  القضائية  ومن 

 -كما جاء  يف نص ادلادة الثانية :  اىدافو

 تقيم اخلطط ادلالية واالقتصادية  والسياسات ادلرسومة لتحقيق االىداف ادلركزية  وااللتزام هبا . .1

 التحقق من تطبيق القوانُت  واالنظمة والتعليمات . .2

 التحقق من ادلوجودات  ومن سالمتها  وملكيتها للجهة  اخلاضعة للرقابة . .3

 بنتائج االعمال  واالوضاء ادلالية  للجهات اخلاضعة للرقابة .ابداء الراي   .4

 وادلشاريع . لألعمالتقدمي كفاءة االداء  .5
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م حيث 1990لسنة  6يف عقد التسعينيات حيث مت الغاء ىذا القانون  وصدور القانون اجلديد  رقم  المرحلة الرابعة :

 .(1)مت ربديد  اىداف الديوان 

 القوانُت  واالنظمة والتعليمات .التحقق من سالمة  .1

 ابداء الراي يف القوائم  والبيانات  والتقارير ادلتعلقة بنتائج االعمال  واالوضاع ادلالية اخلاضعة للرقابة . .2

 تقدمي العون الفٍت يف رلاالت احملاسبة  والرقابة  ودبا يتعلق  هبا  من امور ادارية  وتنظيمية . .3

 عد واالحول وادلعاير احملاسبة الرقابية .ادلسامهة يف وضع تطوير القوا .4

حرصا على ديوان الرقابة وتفعيل  دوره الرقايب وتنظيم صالحياتو  واختصاصاتو يف سبيل رفع  -المرحلة الخامسة :

 31م مع االجهزة الرقابية فقد صدر قانون ديوان الرقابة ادلالية  االربادي رق العالقةمستوى الرقابة على ادلال العام وتنظيم 

صالحياتو وتطويرىا  ومن ابرزىا  تضمنو القانون ىو منحو صالحية  التحقيق م  الذي مت دبوجبو توسيع 2011لسنة 

فيها  ال يوجداالداري  يف حاالت معينة  وىي اذا كانت سلالفة  ادلالية مكشفة من قبلو وشكلو مباشر يف اجلهات واليت 

م  مت تعديل قانون الديوان  يضيف اىل مهامو صالحية  التحقيق يف 2012لسنة   104مفتش العام ودبوجب قانون رقم 

 .(2)القضايا  اليت يتطلب فيو رللس النواب اجراء التحقيق 

 

 

 

 

                                                           

 .1/11/1990, تاريخ التشريع   1990( لسنة 6قانون ديوان الرقابة ادلالية رقم ) (1)
 www.d-rqqaba-m-iq , حبث منشور على ادلوقع . "تاريخ ديوان الرقابة ادلاليةديوان الرقابة ادلالية :"  (2)
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 الفرع الثاني

 اىداف ديوان الرقابة المالية

الرقابة ادلالية هتدف اىل  ما كانتفقد ادى تعقد وتشعب مهام الدولة احلديثة  اىل تطور اىداف  الرقابة ادلالية فبعد     

مراجعة  وتدقيق السجالت ودفاتر احملاسبة  والكشف عنها قد يوجد  فيها  من تالعب وغش  ومدى  التقيد بالقوانُت  

 ى  االقتصاد  يف النفقات ومدى فعاليات االجهزة  اخلاضعة للرقابة .واالنظمة  فقد توسعت  لتشمل مراقبة  مد

وفعالة للرقابة  ادلالية يف أي وحدة  استفادت بعد من االمور  العامة دلشكلة تلك   كفؤةويتضح ان وجود انظمة      

 . أىدافااالنظمة من اساس مهم يف صلاح تلك  الوحدة  واستمرارىا  يف ربقيق 

 -: (1)داف الرقابة ادلالية بااليتوديكن تلخيص اى

اىداف سياسية : وتتمثل يف احًتام رغبة اذليئة التشريعية وعدم ذباوز االولويات وادلخصصات اليت مت رصدىا  -اوال:

 لتنفيذ ادلشاريع واخلدمات العامة .

من انفاقها  يف افضل االوجو اليت ربقق  التأكداىداف اقتصادية : وتتمثل يف كفاءة استخدام االموال العامة  -ثانيا:

 اىداف الوحدة االقتصادية ومنع صرفها غَت االوجو احملدودة , كذلك احملافظة غَت االموال العامة  من السرقة والتالعب .

ت من ان سلتلف التصرفات ادلالية من على وقف االنظمة والقوانُت والتعليما بالتأكداىداف قانونية : وتتمثل  -ثالثا:

 والسياسات  واالحوال ادلالية ادلتبعة .

اىداف اجتماعية : وتتمثل يف منع وزلاربة الفساد االداري واالجتماعي  دبختلق صوره وانواعو  مثل ) الرشوة  -رابعا:

 ,السرقة, االمهال , التقصَت ( .

 

                                                           

 .297, ص 2نائل عبد احلافظ :" االدارة ادلالية العامة بُت النظرية والتطبيق ", عمان االردن , ط( 1)
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احملافظة على االموال العامة  اىداف ادرية وتنظيمية : وحيتوي على رلموعة من االمور  اليت من شاهنا   -خامسا :

 ادلشروعة  بكفاءة وفاعلية . واستعماالهتا

اذ بينت ادلادة الرابعة من قانون ديوان الرقابة ادلالية اىل انو   2011لسنة  31اما االىداف اليت صدرىا قانون رقم      

 .    1استخدامو يبقى للحفاظ على ادلال العام من الصدر والتميز  او سوء التصرف  وضمان كفاءة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 18ادلصدر السابق ,صنائل عبد احلافظ , (1)
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 المطلب الثاني

 اختصاصات ديوان الرقابة المالية  االتحادي ودوره في محاربة الفساد المالي

 تمهيد

ان شلارسة الرقابة ادلالية ىي يف االصل من مهمات السلطة التشريعية  اال ان القيام هبذه ادلهمة يتطلب  اختصاصا     

ىي  ال هناوتفرغا  ال يتوفران غالبا يف السلطة التشريعية  ودبا ان مهمة الرقابة ادلالية بالسلطة التنفيذية  امر غَت وارد 

ىذه ادلهمة رقابة متخصصة  تكون زلايدة  بأنظمةطة التشريعية  يف غالبية الدول  موضوع الرقابة  لذلك تقدم السل

وتتمتع باستقاللية  عن السلطة التنفيذية  حبيث تتوىل  الرقابة ادلالية  لتعرض نتائجها  على السلطة التشريعية  لذلك  

 -: اآلتيُتسوف يتم تقسيم ىذا ادلطلب اىل الفرعُت 

 ت ديوان الرقابة  المالية االتحادي .الفرع االول : اختصاصا

 الفرع الثاني : دور ديوان الرقابة المالية االتحادي في محاربة الفساد المالي .
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 الفرع االول

 اختصاصات ديوان الرقابة المالي االتحادي

حيث اطلق عليها ) ديوان احملاسبة (  او ) زبتلف مسميات االجهزة ادلختصة  بالرقابة ادلالية  باالختالف الدول     

ديوان احملاسبات ( ومنها من اطلق عليها ديوان الرقابة ادلالية ) كما ىو احلال يف مجهورية العراق ( على الرغم من 

 اختالف ادلسميات تلك اجلهات اال اهنا تتفق  يف طبيعة مهامها وىي القيام بالرقابة ادلالية  على االجهزة احلكومية 

 .(1)يف اخر ادلطاف بُت يدي السلطة التشريعية   استنتاجاهتاالعامة  وتتضح 

م على نطاق عمل الديوان على وقف قانونو  2011لسنة  31من قانون الرقابة ادلالية االربادي رقم  5نصت ادلادة     

 باألموالطاع العام  او أي جهة تتصرف على اجلهات اليت زبضع للرقابة وتدقيقو  وادلتمثلة بالوزارات  ودوائر الدولة  والق

العامة جباية او انفاقا  او زبصيصا او سبويال  او صَتفة او ذبارة  او انتاج او انتاج السلع واخلدمات  مع خضوع أي جهة 

بة لرقابة اذا كان قانوهنا  او نظامها الداخلي ينص على خضوعها  لرقابتو وتدقيقو كما يشمل نطاق عمل الديوان على رقا

وتدقيق السلطة التشريعية  يف االمور ادلالية  واحملاسبة فقط وكذلك احلال مع السلطة القضائية على وقف خالص عليو 

 (.9صراحة يف ادلادة )

يف الديوان العمل  وضوابطحفظ العمل يف الديوان ووضع واقرار اسس   بإقرار( خيتص اجمللس 21وكما نصت ادلادة )    

لبت بادلسائل اليت تنقصها مهام الرقابة  والتدقيق وربديد نطاق عمل  دوائر الديوان وقواعد تنظيمها  واساليب تنفيذىا  وا

 وفق التوجيهات العامة واعداد واقرار موضوع ادلوازنة السنوية للدولة وايضا اقرار االطار العام لتقارير الديوان .

 

 

                                                           

"الرقابة ادلالية على االجهزة احلكومية  يف ظل السلطة الوطنية الفلسطينية / ىيئة الرقابة العامة ", تقرير :باسم سامل زلمد مرشود (1)
 م.2001منشور ضمن سلسلة التقارير  القانونية , اذليئة الفلسطينية ادلستقلة حلقوق ادلواطن , رام اهلل ,
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( من قانون ديوان الرقابة ادلالية  على اختصاص ديوان حيث يتمثل  يف االصالح واحلصول  3كما نصت ادلادة  )     

على الوثائق  وادلعامالت ذات العالقة بالرقابة ادلالية سواء كانت سرية او عادية  واحلصول على مجيع االيضاحات  

 .(1)ات االدارية  والفنية كافة وادلعلومات واالجابة على استفساراتو  من ادلستوي

 الفرع الثاني

 دور ديوان الرقابة المالية االتحادي  في محاربة الفساد المالي

يد ديوان الرقابة ادلالية االربادي  احد االجهزة الرائدة يف محاية ادلال العام  والكشف عن حاالت الغش  واالحتيال      

لسنة  31راق ويظهر ذلك واضحا من خالل االىداف  اليت حددىا قانون رقم  والفساد ادلايل واالداري يف مجهورية الع

 م  ادلعدل , اذ بينت ادلادة الرابعة من قانون الديوان اىل ان يسعى للحفاظ  على ادلال العام  من اذلدر والتبذير او2011

واستقراره مع نشر انظمة  سوء التصرف  وضمان كفاءة استخدامو  فضال عن االسهم استقاللية  االقتصاد والدعم

احملاسبة  والتدقيق ادلستمر  اىل ادلعاير الدولية واحمللية  وحبسن القواعد وادلعاير  القابلة للتطبيق  على االدارة واحملاسبة  

بشكل مستمر والعمل على تطوير مهنيت  احملاسبة والتدقيق  والنظم احملاسبية  ورفع مستوى االداء احملاسيب  والرقايب 

/ رابعا (  على ان يتوىل 28لجهات اخلاصة بالرقابة عالوة على تطوير  كفاءة  اداء تلك اجلهات  وكذلك اشارة ادلادة  )ل

الديوان  عالوة على مهامو االخرى  االشراف على دواوين  الرقابة ادلالية  يف االقاليم ولتحقيق ذلك فانو يتوىل  دبراجعة 

وتنسيق عملو مع دواوين الرقابة الدواوين وتوحيدىا يف تقريره  على ادلستوى اال ربادي  التقارير الرقابية الصادرة عن تلك

تعتمد  من قبل رللس الرقابة  وادلنصوص  عليها  يف قانونو مع تنسيق اليات العمل  دواوين  لأللياتيف االقاليم وفقا 

 الرقابة ادلالية يف الديوان .ادلالية يف االقاليم فيما بينها وفقا لضوابط يقرىا اجمللس   الرقابة
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ومن قراءة ادلواد القانونية ادلنصوص عليها يف قانون الديوان  ادلشار اليو اعاله دوره يف اسهام  يف رسم السياسات  ادلالية 

واالقتصادية  شلا يؤدي اىل زلاربة الفساد  االداري والرشوة  واجلرائم ادلتعلقة بادلال العام  والذ ينعكس  بدوره اىل ربقيق  

هوض بادلتطلبات الالزمة   دلواكبة التطورات  والتحديثات ادلتداولة  يف عامل اليوم  والذي يؤدي ادلصلحة العامة  والن

 .(1)بالنتيجة النهائية اىل ربقيق متطلبات االصالح االداري  ادلنشودة 

االداري  فضال شلا سبق ديكن بيان ابرز ادلفاصل اليت كان للديوان دور واضح فيها لتحقيق عملية التنمية  واالصالح 

 -: يأيتالدولة وتشكيالهتا  واليت زبضع لرقابتو وكما  ألجهزة

مراقبة مدى كفاءة القوانُت  والقواعد ادلنظمة ذليكلة التنظيمية  للجهات اخلاصة  لرقابتو من حيث سالمة  .1

لتنسيق التنظيم والتحديد  الواضح  خلطوط السلطة  وادلسؤولية  يف جوانب التخطيط والسياسات ادلختلفة  وا

 فيما بينهما  وربقيق وسائل االتصال  الفعالة.

مراجعة عدد العاملُت وتوعيتهم ووظائفهم  واالجور ادلدفوعة ذلم شلا يساعد  يف معاجلة  مشكالت تضخم   .2

 حجمها  يف اجلهاز االداري للدولة .

عمال على مستوى رلموع متابعة وتقدم اداء الوحدات االدارية  اليت تباشر  اعماذلا يف رلال اخلدمات  واال .3

الوحدات ذات النشاط ادلتماثل  شلا يساعد  على تطوير مستوى اداء اخلدمات احلكومية ادلقدمة جلمهور 

 ادلواطنُت .

ادلوارد ادلادية من خالل رقابتو على ادلشًتيات ومقاوالت االعمال للجهات  بإدارةالرقابة على قواعد ادلتعلقة  .4

 اخلاضعة لرقابتو مستوياهتا ادلختلفة شلا يساعد يف سالمة استخدام ادلوارد ادلادية احلكومية .

                                                           

" رقابة ديوان الرقابة ادلالية  االربادي على اجلهات التنفيذية  ودوره يف االصالح االداري  ودعم االداء :موفق عبد احلسُت زلمد (1)
 احلكومي ", حبث منشور على ادلوقع .
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عد على ابداء الراي يف بعض القوانُت  واالنظمة واللوائح  اليت تنظم العمل يف اجلهات اخلاضعة لرقابتو شلا يسا .5

 تطوير تلك القوانُت واالنظمة واللوائح  على مستوى الدولة .

اصدار العديد من التقارير سنويا واليت تتضمن حاالت اخللل يف اساءة التصرف وسوء استخدام ادلوارد ادلتاحة   .6

حاالت من قبل اجلهات اخلاضعة للرقابة  والتنسيق مع تلك اجلهات لتالفها عما اسفرت عن تلك التقارير من 

 اخللل  وادلالحظات  ونقاط الضعف .

تؤكد على  2013حىت اخر تقرير صدر يف اذار  ,  2004ادلالية ادلنشورة من عام ديوان الرقابة  تقاريرويرى الباحث ان 

 يوان ملم او تعينات ادلوظفُت اال ان الدوجود مؤشرات كثَتة على الفساد  االداري وادلايل سواء من حيث ىدر ادلال العا

يستطيع حىت االن من ازباذ االجراءات الالزمة حملاربة ىذه الظاىرة وزلاسبة ادلخالفُت والسبب بشكل اساسي يعود لعدم 

ظرة حبث بعنوان " نتعاون االجهزة ادلعنية  بالرقابة وخصوصا الربدلان او االجهزة االخرى داخل الدوائر ادلعينة . ويف 

الشفافية الدولية ذكر انو   –من قبل التحالف الدويل ضد الفساد  2013 عام الفساد وزلاربتو يف العراق " تنشر يف

بسبب اعمال االختالس الكبَتة , وهتريب النفط , وغسيل االموال , والرشوة ادلنتشرة يف اجلهاز االداري البَتوقراطي 

احمللية , وان مهمة زلاربة الفساد   التقاريرصنف العراق على مدى اكثر الدول فسادا  يف العلم  وىذه الظاىرة تؤكد كل 

ليست  فقط صعبة  وامنا عالية اخلطورة وان التدخالت السياسية يف اجهزة زلاربة الفساد وضعف منظمات اجملتمع ادلدين 

ومة  يف زلاربة  والًتاجع االمٍت  ونقص يف ادلصادر ادلالية والبشرية وضعف االجراءات القانونية  قد مد من امكانية احلك

 .(1)مليات الفساد ع

 

 

                                                           

 " الفساد االداري  وادلايل واالسباب  وادلظاىر", حبث منشور على ادلوقع االلكًتوين .:د. ماجد الصوري (1)
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% من ادلراجعُت للدوائر  احلكومية يف زلافظة كربالء يقومون  80, ان  2011ويف تقرير البنك الدويل  نشر يف عام  

%  من الشركات 70بدفع  ) ىدية (  اىل ادلسؤولُت احلكوميُت من اجل اصلاز العمل  , اما  يف بغداد  فان اكثر من 

% من ادلشاريع ادلتوسطة   64السنة السابقة  ويف نفس التقرير  يف رلال ادلشاريع  تبُت ان  تتعرض  اىل طلب الرشوة  يف

%  ويف بعض 100وتصل النسبة اىل  2011يدفعون ) ىدية (  من اجل احلصول  على عقد حكومي  يف العراق  كانوا

تعتمد على  2012ولية  يف عام احملافظات  مثل زلافظة البصرة  وحسب الدراسة  قامت هبا النزاىة  ادلالية الد

احصائيات  صندوق النقد  والبنك الدوليُت , مث تصدير االحوال اليت غادرت العراق بشكل غَت قانوين  خالل فًتة  بُت 

 . (1)خبمسة مليار دوالر 2011وعام  2001
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 الخاتمة

تعترب ظاىرة الفساد االداري وادلايل  من الظواىر اخلطَتة اليت تواجو البلدان  وعلى االخص الدول النامية  وماذلا من تاثَت  

كبَت  على عملية البناء  التنمية االقتصادية  واليت تنطوي على تدمَت  االقتصاد  والقدرة ادلالية  واالدارية  وبالتايل  عجز 

 تحديات اعمار او اعادة اعمار وبناء  البٌت التحتية الالزمة لنموىا .الدولة على مواجهة ال

 اوال: االستنتاجات:

ان مظاىر الفساد  االداري وادلايل  تشكل عقبة امام جهود التنمية تعمل على تفريغ اخلطط التنموية  من  -1

وربرفها عن مسارىا الصحيح , ذلك ان ترك االمور على وضعها احلايل سيؤدي اىل تدىور  اكرب  زلتواىا 

يف اوضاع الفساد خالل السنوات القادمة  االمر الذي يؤدي يف احملصلة النهائية اىل اضلرافات عن ادلمارسة  

 السليمة  واثارىا  سلبية واجتماعية سواء على مستوى الفرد واجملتمع .

ملية مكافحة الفساد امرا بالغ التعقيد  والصعوبة ربتاج لتضافر اجلهود وطنيا زاقيميا ودوليا  وذلك تعد ع -2

 الن الفساد ظاىرة مركبة زبتلط فيها االبعاد  االقتصادية  واالجتماعية  والثقافية  والسياسية .

لفساد  وربليل اسبابو وتشخيص ان ديوان الرقابة ادلالية ديثل االولوية  من بُت اجلهات ادلناط  هبا كشف ا -3

 العالج  الذي يضمن منعو او اكثر منو تليو وسائل االعالم  والسلطة القضائية .

ان توفَت الشفافية  واعالن التقارير الرقابية واجراءات التحقيق يف قضايا الفساد تشكل عنصرا مهما يف ردع  -4

كيد على استقاللية   سياسيا  واداريا وماليا ادلخالفات ومنع التطاول على ادلال العام لذلك يقتضي التا 

 وسبكينو من اداء رسالتو يف منتهى  االمانة  واحلياد .
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 التوصيات . -ثانيا:

واصلاز ادلهام ادلتاحة  بو بكفاءة وفاعلية ورفع تقارير ير الرقابية اعلى ديوان الرقابة ادلالية مواكبة التطور  يف ادلع -1

عالية اىل ادلراجع العليا واالسهام بدور فعال  يف تطوير اداء االجهزة  مهنية وموضوعية ذات مصداقية

احلكومية دلشمولو برقابتو وذلك من خالل مشاركتو الفعالة يف اعداد وربديث االنظمة  ادلالية  واللوائح 

 اخلاصة هبا .

الفساد وتطبيق االنظمة  قيام ديوان ادلراقبة ادلالية  بالدور ادلطلوب  منو وذلك بالكشف عن مرتكيب امناط   -2

 واللوائح  حبقهم  بدقة وعدالة .

العمل على وضع انظمة متكاملة  ربقق مبدا الشفافية  الكاملة  لتحقيق ادلساواة  وتكافؤ الفرص وذبنب  -3

 سوء استخدام  السلطة .

الرقابة اجملانية على اجلهات احلكومية  حبيث تطبق الرقابة ادلسبقة أي  من الضرورة تصحيح الية واداوات -4

 الوقائية  والرقابة  ادلصاحبة اثناء تنفيذ االعمال وكذلك الرقابة الالحقة .
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