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دهدا اال  

 الذي ينَت دريب يونرباسل االو  اىل قدويت

 عالياً افتخاراً هبم رفعت رئسياىل من 

 حيب وتقديريأليكم باقات  ابعث

 "أتي واهي"

 اىل من صرب وحتمل العناء

 زوجي الغايل

 اىل نور ومشعة حيايت

 ولدي الغايل

 اىل قدويت وسندي

 أخويت وخوايت االعزاء
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تقديزالالشكز و  

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

وطاقتِو يف سبيل تسخَت كافة الصعوبات اليت واجهتٍت اثناء البحث. كما أتقدم 
اد من أخوة وأساتذة وزمالء بالشكر والتقدير اىل كل من قدم يل النصح واالرش

 وأصدقاء.
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 المقدمة

 اوال: التعريف بالموضوع

أن الرقابة بشكل عام ومنها الرقابة ادلالية وجدت مع وجود اجملتمعات ادلنظمة, وتطور مفهوم الرقابة كما     
تطورت اىدافها بتطور دور الدولة وتطور ادلفاىيم الرقابية االدارية وادلالية واالقتصادية وتعددت مفاىيم الرقابة 

زمن  واختالف مواضيعهات اليت دتارسها, كما تعددت بتعدد وجهات نظرىم اىل وظيفة الرقابة وأىدافها واجلها
االخذ باالصالح ادلايل ضرورة البد منها يف ظل وصول اظلاط التنمية ادلعتمدة  لةمسئوأصبحت  وكما  شلارستها.

يف معظم البلدان النامية اىل مأزق حقيقي كانت تعبَتاتو تتجسد يف مجلة من ادلشاكل اليت سكنت بنو اقتصاديات 
دور بارز بلدان وما قامت على ادلستويُت الداخلي واخلارجي واليت كانت للتدخل احلكومي الواسع النطاق ىذه ال

يف تصعيدىا من خالل تزايد حجم العجز يف ادلوازنات العامة وتزايد حجم التضخم وتدىور ادلؤشرات االقتصادية 
واليت  2981ية اليت برزت على ضلو رئيسي يف عام ذلذه البلدان, ويف ظل اتساع نطاق ازمة ادلديونية يف الدول النام

نتجت عن اختالالت اقتصادية كبَتة ذلك من ناحية, وفشل االقتصاديات ادلخططة أالختالالت اذليكلية اليت 
طالت ىذه االقتصاديات من ناحية أخرى, وعلى وقف ذلك قامت معظم الدول النامية ومنها العربية بتطبيق 

ح االقتصادي بركنو البارز االصالح ادلايل أذ جاءت تلك االصالحات كأستجابة خارجية برامج شاملة يف لألصال
سريعة التغَت مقًتنة بتزايد متطلبات النمو احمللي وقد دتثل االصالح ّتملة من االجراءات ذات أطر مشولية يدخل 

تل اصالح القطاع ادلايل وادلصريف ضمنها حترير اسعار العائد والصرف وتعميق فعالية االسواق النقدية وادلالية وػل
عن ركننا بارزا منو وتسعى معظم الوحدات احلكومية يف العديد من الدول على القيام بعمليات االصالح ادلايل 

طريق تنفيذ أساليب وسلططات وأدوات جديدة هبدف رفع مستوى اخلدمات اىل اجملتمع ولقد كان لديوان الرقابة 
حًا يف ىذا اجملال, من خالل جهوده ادلوجهة حلماية ادلال العام عن طريق شلارسة رقابتو ادلالية االحتادي دورًا واض

على مؤسسات الدولة وعلى مستوى كافة قطاعاهتا مث دفع عمليات االصالح والتطور ضلو االمام فضاًل عن سعيو 
 ادلستمر لتحسُت أدائها الرقايب.

 مشكلة البحث :ثانيا : 

 من خالل طرح عدة تساؤالت ىي :ؽلكن بلورة مشكلة البحث 
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ما مدى تأثَت العمل الرقايب الذي يقوم بو ديوان الرقابة ادلالية االحتادي على اجلهات اخلاضعة لرقابتو يف حتسُت 
, وىل توجد عالقة بُت عمليات االصالح الرقايب مستوى أدائها احلكومي وحتقيق عمليات االصالح الرقايب

 ري وادلايل.وزلاربة ظاىرة الفساد االدا

 أهمية البحث : ثالثا :

تنبثق أعلية البحث يف كونو يربز دور ديوان الرقابة ادلالية االحتادي يف حتقيق متطلبات عمليات االصالح الرقايب 
 وادلايل من خالل ما يقوم بو من مسؤلية رقابية وتقومي االداء للوحدات احلكومية كافة.

 : منهجية البحث : رابعا

من اجل حتقيق اىداف الدراسة مت استخدام ادلنهج الوصفي  التعريفي , وذلك نظرا دلناسبة  ىذا ادلنهج مع    
 طبيعة  واىداف البحث النو يعتمد  على دراسة الواقع  ويصفها بشكل دقيق , ويعرب عنها  تعبَت كيفيا ومنهجيا 

 : منهجية البحث  :  خامسا

 ُت اآلتيُت :مت تقسيم ىذا البحث اىل ادلبحث

 ادلبحث االول : مفهوم واعلية الرقابة وانواعها .

 ادلبحث الثاين : ادلوازنة العامة  واعلية االصالح الرقايب وادلايل .
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 المبحث االول                                      

 مفهوم وأهمية الرقابة وأنواعها                             

الرقابة ادلالية باالنشطة ادلالية احلكومية على وجو التحديد وادلقصود بذلك تنفيذ السلطة التنفيذية يرتبط مفهوم 
للخطة ادلتفق عليها بُت السلطة التشريعية وبينها اليت تظهر يف قانون ادلوازنة العامة للدولة اذ تشمل عناصر 

ريعية والواجب تنفيذىا من قبل احلكومة. وسوف يتم النفقات وااليرادات العامة ادلوافق عليها من قبل السلطة التش
   تقسيم ادلبحث اىل مطلبُت علا :

 : ماىية الرقابة واعليتهاادلطلب االول -2

 :أنواع الرقابةادلطلب الثاين  -1
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 المطلب االول                                    

 الرقابة وأهميتهاماهية                                  

الرقابة ادلالية ىي ادلؤسسة اليت تشرف وتسيطر على النظام ادلايل وهتدف تلك اذليئات الرقابية لضمان عدالة 
واالستقرار ادلايل. وتربز أعلية الرقابة ادلالية يف كوهنا تقدم ادلساعدة اىل الدولة شلثلة يف أجهزهتا وفاعلية االسواق 
بالرقابة يف شأن التعرف على كيفية سَت األعمال داخل الوحدات احلكومية. وسوف يتم تقسيم احلكومية ادلكلفة 

 ادلطلب اىل فرعُت علا :

 ماىية الرقابة -الفرع االول : -2

 أعلية الرقابة  -الفرع الثاين : -1
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 الفرع االول

 ماهية الرقابة

عام اواًل, مث حتديد مفهوم الرقابة ادلالية ثانيًا فال لتوضيح ماىية الرقابة ادلالية البد من حتديد مفهوم الرقابة بشكل 
يوجد تعريف جامع مانع للرقابة, فلقد تعددت التعاريف اليت ذكرت بشأن الرقابة بشكل عام, وتنوعت ْتسب 

شلا اذا كان كل شيء يسَت وفقًا للخطة  يول ( بأهنا : "التحقيقالزاوية اليت ينظر اليها كل منهم فقد عرفها ) فا
ادلرسومة والتعليمات الصادرة والقاعدة ادلقررة", أما موضوعها فهو " تبيان نواحي الضعف واخلطأ من اجل تقوؽلها 

 .(2)ومنع تكرارىا" 

كما عرفت الرقابة بأهنا : وظيفة تقوم هبا السلطة ادلختصة بقصد التحقيق من ان العمل يسَت وفقًا لالىداف 
فالرقابة ادلالية تعٍت الرقابة اليت تستهدف التأكد من حسن استعمال ادلال  (1)احملدد ذلا ادلرسومة بكفاية ويف الوقت 

ف الرقابة ادلالية اىل حتقيق الغايات احملسابية للوزارة أو ادلؤسسة العام مبا يتفق مع أىداف التنظيم االداري وتستهد
او ادلنشأة او الوحدة احلكومية ويتمثل ذلك بااللتزام بالسياسات واالجراءات احملسابية وادلالية واحملافظة على موارد 

 .(3)وشلتلكات واصول تلك الوزارة 

دت التعاريف اليت تناولتها وعرفت الرقابة من الناحية أختلف الكتاب يف ماىية الرقابة, ولذلك فقد تعد وقد
 .( 4)مشروعات اخلطة" ال صلاحالقانونية بأهنا عبارة عن "حق دستوري ؼلول صاحبِو سلطة أصدار القرارات الالزمة 

وينظر االن اىل الرقابة ادلالية كحجز الزاوية يف االدارة كوهنا تقوم بوظيفة حيوية  يف الدولة احلديثة  بالدرجة اليت 
تضعها  يف مصاف السلطات اذلامة يف الدولة  يف بعض البلدان , ففي مجهورية الصُت الشعبية مثال تعترب الرقابة  

دولة  اىل جانب  السلطة التنفيذية  , والسلطة التشريعية  , ْتكم الدستور  احدى السلطات اخلمسة  يف ال
والسلطة القضائية , وسلطة اخلدمة ادلدنية  وقد تطور دور الرقابة  من رلرد التحقيق  من ان النشاط احلكومي  او 

يف حدود نشاط االدارة  ؽلارس يف حدود القانون  اىل التاكد من ان ىذا النشاط ؽلارس بسرعة وكفاءة وفعالية  و 
القانون  ايضا لذلك مل يعد مفهوم  الرقابة يقتصر على ادلفهوم التقليدي  والذي ينحصر  فقط بالبحث عن 

                                                           

 .5, ص1006الرقابة ادلالية واالدارية", فلسطُت, سنة  د.صباح سعد الدين عمر العلمي:"دور(2) 
 .5م, ص2974فؤاد العطار:"مبادئ االدارة العامة", جامعة القاىرة, سنة (1) 
 8, ص2976سليمان زلمد الطماوي : القضاء الداري )قضاء االلغاء(, دار الفكر العريب القاىرة, الطبعة اخلامسة, سنة (3) 
 .25, ص 1023"تطور الرقابة ادلالية تبعاً للنظام ادلايل", مؤسسة الثقافة اجلامعية للنشر, سنة د.عوف زلمد الكفراوي:(4) 
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االخطاء بل جتاوز ذلك اىل البحث عن سبل رفع كفاءة اجلهاز االداري  عن طريق ابراز اجلوانب االغلابية  يف 
 (2)عملو.

 لفرع الثانيا
 أهمية ألرقابة

ادلالية من العناصر االساسية للعملية االدارية اليت دتثل التخطيط والنظام والتنسيق باالضافة اىل الرقابة تعد الرقابة 
بأنواعها وتطورات أعلية الرقابة ادلالية مع تطور الدولةمن ))الدولة احلارسة (( اليت هتدف اىل احملافظة على االمن 

بُت االفراد اىل ما يسمى      )الدولة الرفاىية( اليت تدخل  اخلارجي وحفظ االمن الداخلي والفصل يف ادلنازعات
يف سلتلف مناحي احلياة االقتصادية يف كافة القطاعات وادليادين ذلك ان تدخل الدولة يف مجيع شؤون ادلواطنُت 
يتطلب توفَت أجهزة كفوءة تنجز االعمال وتؤدي اخلدمة بكفاءة وفاعلية مع خضوع ىذه االجهزة للرقابة 

 .( 1)اسبية للحقق من قيامها بعملها على اكمل وجوواحمل
وتبع أعلية الرقابة يف كوهنا االدارة اليت تساعد على حتقيق اىداف ادلؤسسة, ْتيث تقوم بالربط الوثيق بُت الوسائل 
 والغايات من خالل توحيد اجلهود وتنسيقها ضلو حتقيق االىداف التنظيمية البعيدة والقريبة وهتدف االجراءات

اخلطط والسياسات العليا كما تساعد الرقابية اىل التأكد من صحة االجراءات االدارية وادلاية ومسايرهتا دلختلف 
الرقابة يف تقيم االداء الفردي والتنظيمي من النواحي السلوكية والفنية وتعمل على تعزيز قدرات ادلدراء على أختاذ 

 ( 3)وادلعايَت. وتبع أعلية الرقابة من العوامل التالية: القرارات من خالل حتديداالضلرافات على اخلطط 
وجود فجوة زمنية بُت الوقت الذي يتم فيو حتديد االىداف واخلطط والوقت الذي يتم فيو التنفيذ ونتيجة  -2

الفجوة الزمنية قد حتدث ظروفاً غَت متوقعة تسبب أضلرافاً عن االداء ادلرغوب فيو وتعمل الرقابة على كشف 
 حراف وحتديد اسبابو واختاذ االجراءات الالزمة دلعاجلتو ومنع تكرار حدوثو.ىذا اال

عادة ما ختتلف اىداف التنظيم عن أىداف االفراد والعاملُت داخل التنظيم فتوقعات االفراد وأىدافهم  -1
 ومن مث فان الرقابة  الفعالة  تسعى اىل ضمان ان عمل  الشخصية اليت قد تتعارض مع أىداف ادلؤسسة 

                                                           

اثر الرقابة االدارية وادلالية  على االجهزة احلكومية , الطبعة االوىل , دار الثقافة والنشر , القبيالت ت محدي سليمان سحيما (2) 
 .10, ص  2998والتوزيع , سنة 

 .10, مصدر سابق , ص القبيالت  سحيمات سليمان محدي(1) 
اثر الرقابة ادلالية على استمرار التمويل للمؤسسات االىلية , رسالة ماجستَت , اجلامعة االسالمية جهاد زلمد زلمد شرف, (3) 

 . 27-26, ص  1005بغزة , 
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االفراد موجها اساسا  ويف ادلقام االول  ضلو حتقيق االىداف  التنظيمية  للمؤسسة  والنظام الرقايب  الفعال  -3
ىو الذي ػلقق ادلودة  بُت ىذين النوعُت من االىداف حىت يقلل من النزاعات والصراعات بُت االفراد 

 . (2)وادلؤسسة 
يفة التخطيط  فكالعلا  يعمالن معا بشكل متكامل , وال وكما نبدأ اعلية الرقابة من ارتباطها  الوثيق بوظ

كما قال حرمي بان  الرقابة ليست وظيفة  مستقلة او منفصلة  ؽلكن ان يكون احدعلا  فعاال  دون االخر ,  
عن الوظائف االدارية  االخرى واظلا  ىي عملية  مالزمة الداء كل منها لذلك تربز اعلية الرقابة الرتباطها 

 .(1)الوظائف االدارية االخرى وال سيما وظيفة التخطيطالوثيق  ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 . 26جهاد زلمد زلمد شرف : مصدر سابق, ص (2) 

:" اثر الرقابة ادلالية  على دتويل مؤسسات التعليم العايل يف فلسطُت " , رسالة ماجستَت  ,  زلمد محزة امحد الغمادي  (1)
 .28,ص 1009اجلامعة االسالمية . 
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 المطلب الثاني

 أنواع الرقابة

 للرقابة ادلالية انواع متعددة قد دتارسها السلطة التنفيذية عند قيامها بأعماذلا الرقابية على أعمال االدارة.

 وسوف يتم تناول ىذا ادلطلب يف الفرعُت االتيُت:

 : الرقابة من حيث اجلهة او السلطة اليت تتوىل القيام هبا. الفرع االول

 الفرع الثاين : االجهزة الرقابية ادلستقلة يف العراق.
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 الفرع االول 
 

 الرقابة من حيث الجهة أو السلطة التي تتولى القيام بها.
 

الرقابة الداخلية : وتقوم هبذه الرقابة ىيئة داخلية او مدققُت تابعُت للمنشأة, وذلك من أجل محاية اموال  -2
ادلنشأة ولتحقيق أىداف االدارة كتحقيق أكرب كفية أدارية انتاجية شلكنة للمشروع وتشجيع االلتزام 

 .( 2)بالسياسات االدارية 
تتوذلا اجهزة خارجية غَت خاضعة للسلطة التنفيذية وىي يف الغالب الرقابة اخلارجية : وىي الرقابة اليت  -1

قد تباشر  الحوالاالعم رقابة الحقة وقد تكون ىذه الرقابة أدارية او قضائية اورقابة تشريعية يف بعض ا
 .( 1)جهات الرقابة اخلارجية انواع الرقابة السابقة للصرف او التنفيذ

 
وىي رقابة تقع داخل االدارة وبواسطتها يقوم هبا الرؤساء االداريون على مرؤسيهم او تقوم هبا  -: الرقابة االدارية

والرقابة االدارية يتوالىا عادًة وزراء ادلالية من  (3)وزارة ادلالية على بقية الوزراء بواسطة مايسمى بـ )ادلراقب ادلايل (
همة ىؤالء بعدم السماح بصرف اي مبلغ اال اذا كان يف ادلؤسسات االخرى وتنحصر مخالل موظفيها العاملُت 

 . (4)وارداً يف قانون ادلوازنة ويف حدود االعتماد ادلقرر لو وىذه الرقابة سابقة على االنفاق 
 

يتوىل الربدلان يف الدول الدؽلقراطية مباشرة الرقابة التشريعية على ادلوازنة ومن الطبيعي أن  -الرقابة التشريعية :
ة رقابة تنفيذ ادلوازنة كي يتأكد من سالمة تنفيذىا على النحو الصادر بو أجازتو ذلا وقد تكون رقابة تتاح فرص

 .(5)ادلعاصرة أو االحقية عليو 
                                                           

 1044 -ه  2415الطبعة االوىل, ,دار النهضة العربية بَتوت   -لبنانعبد الرؤوف جابر : " الرقابة ادلاية وادلراقب ادلايل ", (2) 
 .30م, ص 

 . 15د.عوف زلمود الكفراوي : مصدر سابق, ص (1) 
, ص  1000مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع , سنة , 3ط د. أعاد محود القيسي : " ادلالية العامة والتشريع الضرييب", (3) 
205 . 
 .33, ص  1021ة , سنة د. طاىر اجلنايب : " علم ادلالية والتشريع الضرييب " , دار العتاك للطباعة والنشر ـــ الفقاىر (4) 
 .215, ص 1021د. رائد ناجي أمحد : "علم ادلالية والتشريع الضرييب يف العراق", دار العتاك للطباعة والنشر , سنة (5) 
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 (2):ــــ يأخذ العراق بأسلوب الرقابة ادلستقلة اليت ؽلارسها ديوان الرقابة ادلالية وىيئة النزاىة  الرقابة المستقلة

 كل من ديوان ادلالية وىيئة النزاىة.  عنوسوف يتم التكلم 

 الفرع الثاني

 االجهزة الرقابية المستقلة في العراق.  

يعد ديوان الرقابة ادلالية من اوىل االجهزة الرقابية اليت أنشئت يف الدولة العراقية بعد  ــــديوان الرقابة ادلالية :أواًل : 
لسنة  32وقد تعاقبت قوانُت عديدة تنظم تشكيلو وإختصاصو كان أخرىا قانون رقم  2912تأسيسها عام 

1022 (1 ). 
 تشكيالت ديوان الرقابة المالية : ــــ -1

اىل ذلك صدر قانون ديوان الرقابة ادلالية  استنادا ادلستقلة و (3)اذليئات ادلالية واالداريةيعد ديوان الرقابة ادلالية من 
الذي حدد الطريقة اليت يتم فيها اختيار رئيس الديوان حيث قرر يف ادلادة ))  1022لسنة  32االحتادي رقم 

نة من جلنة النزاىة والقانونية ( أعضاء من جل9جلنة مؤلفة من )أواًل منو على أن أ : يشكل رللس النواب  11
 ( مرشحُت دلنصب رئيس الديوان (( .3وادلالية ألختيار )

أما موقف ادلشرع العراقي قد جعل مهمة الًتشيح دلنصب رئيس ديوان الرقابة ادلالية وادلصادقة عليو من مهام 
رى اخلالص من ذلك مبوجب رللس النواب إال إنو مل يستمر على ىا ادلبدأ الداعم إلستقاللية الديوان حيث ج

والذي  1022لسنة  32ادلعدل لقانون ديوان الرقابة ادلالية رقم  1021لسنة  204قانون التعديل االول رقم 
ىذا التعديل إنتكاسة كبَتة  وؽلثل  (4)منح رئيس الوزراء صالحية ترشيح رئيس الديوان ومبصادقة رللس النواب 

                                                           

 . 641, ص  1001د. عادل فليح العلي: "ادلالية العامة والتشريع الضرييب", اجلامعية للطباعة والنشر, سنة (2) 
 ادلعدل . 1022لسنة  32بة ادلالية اإلحتادي رقم قانون ديوان الرقا(1) 
 . 1005( الفقرة ثانياً من الدستور النافذ لعام 203ادلادة )(3) 
 . 1021لسنة  204رقم  ديوان الرقابة ادلالية( من التعديل االول لقانون 3ادلادة )(4) 
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القرار االخَت بيد رللس النواب يف ادلصادقة على دلالية فعلى الرغم من أن كبَتة هتدد أستقاللية ديوان الرقابة ا
 (2)ترشيح رئيس الديوان إال أن رلرد منح رللس الوزراء سلطة إقًتاح الشخص الذي يتوىل منصب رئيس الديوان 

سيؤثر حتماً على إستقاللية رئيس الديوان كونو سيبقى رىينة اجلهة اليت رشحتو شلا ينعكس حتماً على اداءه الرقايب 
 .(1)من اذليئات ادلستقلة وجعلها مرتبطة مبجلس النواب  ديوان الرقابة ادلاليةيف الوقت الذي جعل الدستور النافذ 

 بة ادلالية مهام عديدة ؽلكن حصرىا يف النقاط االتية :: ؽلارس ديوان الرقا وصالحيات الديوان تاممه -3

رقابة وتدقيق حسابات ونشاطات اجلهات اخلاضعة للرقابة والتحقق من سالمة التصرف يف االموال العامة  -أ
وعدم جتاوزىا االعتمادات ادلقررة ذلا وعدم حصول اذلدر والتبذير أو سوء التصرف يف االموال العامة ودتثل أيضاً 

 . (3)يق معامالت ختمُت جباية ادلوارد العامةتدق

رقابة تقومي االداء للجهات اخلاضعة لرقابة الديوان وتقدمي العون الفٍت يف اجملاالت احملاسبية والرقابية  -ب
 . (4)واالدارية

 وألجل قيام ديوان الرقابة ادلالية مبهام الرقابة والتدقيق فإنو ؽللك الصالحيات االتية : -

 االطالع على كافة الوثائق والسجالت وادلعامالت واالوامر والقرارات ذات العالقة مبهام الرقابة. -2

 تدقيق الربامج السرية والنفقات ادلتعلقة باألمن الوطٍت . -1

القيام بعمليات الفحص إستناداً لقرار اجمللس دلنح االعانات والقروض والتسهيالت واالمتيازات واالستثمارات  -3
 .(5) تحقق من كوهنا موظفة لألغراض اليت قدمت من أجلهاوال

                                                           

 3التعديل األول لقانون ديوان الرقابة ادلالية رقم  1021لسنة  204( الفقرة ثالثاً وادلادة اخلامسة من قانون رقم 11ادلادة )(2) 
 . 1022لسنة 
 ( : مصدر سابق .11ادلادة )(1) 
 ادلعدل . 1022لسنة  32( من قانون ديوان الرقابة ادلالية رقم 6الفقرة أواًل من ادلادة )(3) 

 ادلعدل . 1022لسنة  32الفقرة "ثانياً وثالثاً" من قانون ديوان الرقابة ادلالية رقم (4) 

 ادلعدل . 1022لسنة  32( من قانون ديوان الرقابة ادلالية رقم 23ادلادة )(5) 
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ثانيًا :ــــ ىيئة النزاىة :ــــ تعد ىيئة النزاىة من اذليئات الرقابية احلديثة يف العراق حيث أُنشئت اول مرة مبوجب أمر 
على  1004م وقد أكد قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية لعا 1004لسنة  55سلطة االئتالف ادلؤقتة رقم 

 .(2)أيضاً على جعلها من اذليئات ادلستقلة  1005تأسيسها كما أكد الدستور النافذ لعام 

تشكيالت ىيئة النزاىة :ـــــ دلا كانت ىيئة النزاىة ىية رقابية مستقلة تعمل على مكافحة الفساد االداري  -أ
فإن إستقاللية اذليئة تقضي أن يتم تشكيلها بطريقة جتعلها مبنأ عن أي تأثَت ؽلكن ادلستشري يف اجلهاز احلكومي 

على ىذه االستقاللية عندما نص يف  1005أن ؽلارس عليها من قبل السلطة التنفيذية وقد أكد الدستور لعام 
ات مستقلة ختضع لرقابة ( على أن )) تعد ادلفوضية العليا ادلستقلة لإلنتخابات, وىيئة النزاىة, ىيئ201ادلادة )

رللس النواب وتنظم أعماذلا بقانون (( وعلى الرغم من تأكيد الدستور النافذ على تنظيم أعمال ىيئة النزاىة 
لسنة  55بقانون يصدر مبوجبو إال أن ادلشرع مل يصدر ىذا إال عد مرور سنوات على صدوره وإستمر نفاذ االمر 

ختيار ثالثة مرشحُت دلنصب رئيس اذليئة اوقد ذكر القانون أنفًا من لغاية صدور قانون ىيئة النزاىة  1004
 .( 1)ويصادق بعدىا رللس النواب على احد ادلرشحُت باالغلبية ادلطلقة لعدد أعضاءه 

على ىيئة النزاىة العمل  1022لسنة  30اوجب ادلشرع يف قانون النزاىة رقم  إختصاصات ىيئة النزاىة : -ب
 .( 3) الفساد او مكافحتو وإعتماد الشفافية يف إدارة شؤون احلكم على مجيع ادلستويات على ادلساعلة يف منع

عالجي وعلى ىذا االساس  دورين يف زلاربة الفساد االول وقائي والثايندتارس يتضح من ذلك أن ىيئة النزاىة  -
: 

 .ؽلكن حتديد ادلهام واالختصاصات الوقائية اليت تقوم هبا ىيئة النزاىة يف النقاط االتية  -2

 العامة .تنمية الثقافة يف القطاعُت العام واخلاص وتقدر االستقامة والنزاىة الشخصية وإحًتام اخالقيات اخلدمة  -أ

ا اىل السلطة التشريعية ادلختصة عن إعداد مشروعات قوانُت فيما يساىم يف منع الفساد ومكافحتو ورفعه -ب
 طريق رئيس اجلمهورية أو رللس الوزراء أو عن طريق اجلان الربدلانية ادلختصة مبوضوع التشريع ادلقًتح.

                                                           

على أن )) تعد ادلفوضية العليا ادلستقلة لإلنتخابات وىيئة النزاىة, ىيئات  201فقد نص يف ادلادة  1005الدستور النافذ (2) 
 مستقلة ختضع لرقابة رللس النواب ((.

 . 1022لسنة  30رتُت )أ , ب( من قانون ىيئة النزاىة رقم ( الفق4ادلادة )(1) 
 . 1022لسنة  30( من قانون ىيئة النزاىة رقم 3دلادة )(3) 
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 تعزيز ثقة الشعب العراقي باحلكومة عرب إلزام ادلسؤولُت فيها بالكشف عم ذشلهم ادلالية . -ج

َت السلوك االخالقي لضمان االداء الصحيح وادلشرف والسليم إصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعاي -د
 .(2)لواجبات الوظيفة العامة 

 االختصاصات العالجية اليت دتارسها ىيئة النزاىة ؽلكن حصرىا يف النقاط االتية : - 1

ادلختص التحقيق يف قضايا الفساد طبقًا ألحكام ىذا القانون, بواسطة زلققُت حتت إشراف قاضي التحقيق  -أ
ويعد ىذا االختصاص من اىم اختصاصات ىيئة النزاىة اليت دتارسو من خالل دائرة التحقيقات حيث مل ؽلنح 

 ادلشرع ىذا االختصاص لديوان الرقابة ادلالية.

متابعة قضايا الفساد اليت اليقوم هبا زلققو اذليئة بالتحقيق فيها عن طريق شلثل قانوين عن اذليئة بوكالة رمسية  -ب
 .( 1)صدر عن رئيسها ت

من كل ما تقدم يظهر لنا أن دور ىيئة النزاىة كجهاز رقايب ؼلتلف عن الدور الرقايب الذي ؽلارسو ديوان الرقابة 
ادلالية يقتصر دوره على كشف ادلخالفة دون التحقيق هبا بل غلب إحالتها اىل ىيئة النزاىة ومن أجل تسهيل عمل 

دوائر ومؤسسات الدولة العامة بتزويد اذليئة مباتطلبو من الوثائق واالوليات ىيئة النزاىة اوجب ادلشرع مجيع 
التحقيقية ادلنصوص وادلعلومات اليت تتعلق بالقضية اليت يراد التحقيق فيها وتتعاون معها لتمكينها من أداء مهامها 

 .(3)عليها يف القانون 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 1022لسنة  30الفقرة "ثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً "من ادلادة الثالثة من قانون ىيئة النزاىة رقم (2) 
 . 1022لسنة  30من قانون ىيئة النزاىة رقم  الفقرة "أواًل وثانياً "من ادلادة الثالثة(1) 
 . 1022لسنة  30الفقرة "أواًل" من ادلادة اخلامسة عشر من قانون ىيئة النزاىة رقم (3) 
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 الثاني المبحث

 المالي والرقابيالموازنة العامة وأهمية االصالح 

دتثل ادلوازنة العامة الوثيقة االساسية دلالية الدولة حيث تعكس الوجو السياسي واالقتصادي وادلايل للدولة فهي 
 , وؽلكن دراسة ىذا ادلبحث من خالل ادلطلبُت اآلتيُت :خطة الدولة ونشاطاهتا عن سنة مالية قادمة

 :ادلطلب االول  -2
 0ودور الرقابة عليها قواعد و مبادئ ادلوازنة العامة

 :ادلطلب الثاين -1
 أعلية االصالح ادلايل والرقايب
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 المطلب االول

 قواعد و مبادئ الموازنة العامة ودور الرقابة عليها

ان معرفة ادلوازنة العامة للدولة يتطلب منا دراسة النشاط االنفاقي ومعرفة حجم أيراداهتا وهبذا فهي ادلرأة اليت من 
خالذلا تستطيع على حقيقة النظام ادلايل والسياسي واالجتماعي لتلك الدولة ويتطلب كذلك دراسة قواعد ادلوازنة 

  الفرعُت االتيُت :وسوف يتم تقسيم ىذا ادلطلب اىلالعامة للدولة. 

 

 الفرع االول : قواعد ومبادئ ادلوازنة العامة للدولة .

 الفرع الثاين : دور الرقابة على تنفيذادلوازنة العامة للدولة .
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 الفرع االول 
 قواعد ومبادئ الموازنة العامة للدولة

العامة والبد من تنضيمها وختطيطها وفق خطة تتسمى تتضمن ادلوازنة العامة للدولة مجيع النفقات وااليرادات 
 "بادلوازنة العامة للدولة"

 2940لسنة  18عرفت ادلادة الثانية من قانون اصول احملاسبات رقم فقد  وان مفهوم ادلوازنة العامة يف العراق
 .(2) " تعُت يف قانون ادلوازنةادلوازنة باهنا " اجلداول ادلتضمنة ختمُت ايرادات ومصروفات الدولة لسنة مالية واحدة 

وعرفت ادلوازنة ايظا باهنا "حتليل مايل وكمي لالىداف اليت ترغب الشركة يف حتقيقها وذلك على االمد البعيد فهي 
 .(1)تعبَت كمي عن خطط وبرامج الشركة ْتيث تضمن حتقيق مجيع العمليات والنتائج ادلتوقعة مستقبالً " 

مة للدولة اهنا خطة مالية للدولة تتضمن تقديرات للنفقات وااليرادات لفًتة مقبلة تقوم وان االصل يف ادلوازنة العا
باعدادىا السلطة التنفيذية وتعتمد من قبل السلطة التشريعية قبل تنفيذىا وتعكس اخلطط التنموية اليت ترأسها 

تنطلق هبما لتحقيق تلك االىداف  الدولة لتحقيق االىداف االقتصادية واالجتماعية ومن مث حتمل ادلوازنة جانبُت
للدولة ونظرًا العلية موقع ادلوازنة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية وغَتىا ما علا النفقات وااليرادات العامة 

 .(3)من قواعد واعداد وحتضَت واعتماد مشروع ادلوازنة ا تطلبه

تتصف هبا ادلوازنة العامة للدولة لكي تؤدي الغرض  وىناك رلموعة من القواعد اليت مت االتفاق عليها اليت غلب ان
 ادلطلوب منها, ومن اىم ىذه القواعد :

كومة ونفقاهتا, فال يتم اي حرف قاعدة العمومية والشمول : اي ان غلب ان تشمل مجيع ايرادات احل -2
ذلك االفصاح يتطلب كومة خارج ادلوازنة العامة, وال يتحقق اي ايراد ذلا اال ويدرج ضمن ادلوازنة و حلا

 .(4)قبل االجهزة احلكومية والشفافية من 
                                                           

 –العامة وعالقتها بالتنمية ادلستدامة", رسالة دكتوراه, كلية االدارة االقتصادية  عصام عبد اخلضر سعود : "أصالح ادلوانة(2) 
 .234, ص 1022جامعة ادلستنصرية, سنة 

 . 29, ص 1023د.فارس ناصيف الشبَتي : "مبادئ ادلالية العامة", دار وائل للنشر والتوزيع, الطبعة االوىل, سنة (1) 
 .7, ص 1024اجلوانب االقتصادية وادلالية يف ادليزانية العامة للدولة, مكتبة فهد الوطنية, سنة ػلِت عبد الغٍت ابو الفتوح : " (3) 
, 2437د.عبد علي كاظم ادلعموري وحيد نعمة الفرغلي واخرون "مبادئ علم االقتصاد" دار الكتب والوثائق يف بغداد, سنة (4)

 .71م, الطبعة االوىل, ص  1026
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العامة وااليرادات العامة يف ادلوازنة وىذا  قاعدة توازن ادلوازنة : وتعٍت ىذه القاعدة ان تتساوى النفقات -1
وتقوم  ديثة ترفض ىذا التقليدماكانت توكد على حتقيقو النظرية التقليدية, غَت ان سياسة ادلوازنة احل

ادلوازنة بعجز او بفائض وفقًا حلالة النشاط االقتصادي لذلك البلد ففي ظل الفكر ادلايل احلديث بتنظيم 
االقتصادية فمثاًل قد تصدر ادلوازنة بعجز معتمد وىو ما  تستخدم ادلوازنة العامة لتحقيق بعض الوظائف

نكماشية لذلك تعمد يعٍت زيادة جانب النفقات العامة على االيرادات العامة هبدف مواجهة ظروف اال
السياسة ادلالية جانب التوسع يف االنفاق. وقد تصدر ادلوازنة بفائض وىو مايعٍت تفوق االيرادات العامة 
على جانب النفقات العامة وىي سياسة مالية تعتمدىا الدولة هبدف تقلص االنفاق دلعاجلة ظروف 

 .( 2)التضخم والتوسع يف الطلب الكلي 
ة : وىذا يعٍت كون وحدة الوثيقة اليت تظهر فيها االعباء وااليرادات والتفصيل يف قاعدة وحدة ادلوازن -3

 .(1)عرضها بشكل سهل ومتجانس وااللتزام هبا 
قاعدة سنوية ادلوازنة : تعترب من القواعد ادلستقرة حىت االن فقد توضح يف تعريف ادلوازنة العامة للدولة  -4

يث تعترب مدة السنة افضل فًتة تغطي مجيع العوامل ادلومسية باهنا مدة زمنية زلددة تكون سنة واحدة ح
مقارنات  ال جراءاليت تؤثر على االنفاق العام او على ادلوارد العامة أضافة اىل ان ىذه ادلدة تعطي فرصة 

بُت سنة واخرى االمر الذي يساعد على رسم الدولة التخطيطية واالقتصادية وادلالية  االيرادات واوجو
 رات عدة أسباب العمل هبذا ادلبدأ منها :وىناك مرب 

ان الدورة الزمنية الغَت سنوية الكثَت من ادلساوى فاذا كانت اقل من سنة مالية فيؤدي ذلك عرض  - أ
ادلوازنة على السلطة التشريعية عدة مرات خالل السنة ادلالية واطالة الفًتة الزمنية من شأهنا  أضعاف 

 "الرقابة "رقابة السلطة التشريعية
السنة ىي ادلدة الضرورية والكافة العداد ادلوازنة وادلصادقة عليها حيث ىناك استثناءات على مبدأ  - ب

السنة مثاًل  ادلوازنة وسنوية ادلوازنة و اليت تضمن ادلوافقة على النفقات وااليرادات دلدة أقل او تزيد عن
 .(3)ية واالجتماعموازنة الدولة االقتصادية وموازنة الربامج االقتصادية 

                                                           

م, 1026 –ه 2437ل اجلاسم واخرون: " مبادئ علم االقتصاد", الطبعة الثانية وعشرون, سنة د.جالل عبد الرزاق وخزع(2)
 .226ص 
 .10, ص 2991اجلزائرو الطبعة الرابعة, سنة  –د.صاحل الرويلي : "أقتصاديات ادلالية العامة", ديوان ادلطبوعات اجلامعية (1) 
, دار الكتب للنشر, سنة 1007/  1003نة العامة لدولة العراق من م.م.صلم عبد عليوي : " دراسة وحتليل ىيكل ادلواز (3) 

 .4, ص 1002
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 الفرع الثاني

 دور الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة 

تعاونا يف تدبَت موارد الدولة ونفقاهتا وقد تأخذ الرقابة على تنفيذ ييتعُت على السلطة التنفيذية والتشريعية ان 
 ادلوازنة عدة صور ومن اعلها :

 اوالً : الرقابة على تنفيذ الموازنة من حيث الزمن :

سابقة تأخذ الرقابة على تنفيذ ادلوازنة اشكال متعددة باختالف التوقيت اليت ختتاره ذلا ولذلك ؽلكن ذلذه الرقابة 
 على التنفيذ او الحقة لو او ؽلكن شلارستها اثناء التنفيذ نفسو.

 الرقابة السابقة على التنفيذ : -1

اجعة وادلراقبة قبل الصرف حيث ال غلوز وفقًا ذلذا تسمى احيانًا بالرقابة الوقائية وتتمثل يف تنفيذ عمليات ادلر 
قبل احلصول على ادلوافقة من اجلهة اليت تتوىل الرقابة على االنفاق يف االسلوب االرتباط بااللتزام يدفع اي مبلغ 

الدولة وجتري عمليات ادلراجعة وادلراقبة على النفقات فقط حيث اليتصور ان تتم رقابة سابقة على حتصيل 
رف نفسها وقد تتوالىا جهة ادات وقد حتصل الرقابة من الداخل حيث دتارسها اجلهة اليت تقوم بالصاالير 

 .(2)خارجية

 الرقابة الالحقة على التنفيذ : -2

بعد انتهاء السنة ادلالية وحتضَت احلساب اخلادتي للدولة تبدأ الرقابة الالحقة وال ينحصر امر ىذه الرقابة على 
االيرادات العامة للتاكد من قيام السلطة التنفيذية بتحصيل سائر ادلوارد العامة على ادلراجعة النفقات واظلا تشمل 

ادلستندية للعمليات ادلالية لكشف ادلخالفات وقد دتتد لتبحث يف مدى كفاءة الوحدات االدارية يف استخدام 
خارجية مستقلة عن السلطة التنفيذية  االموال العامة ولغايات حتقيق ىذه الرقابة أىدافها ينبغي ان دتارسها جهة

مثل ديوان احملاسبة يف االردن ويؤخذ على اسلوب الرقابة الالحقة اهنا ال دتكن الكشف عن ادلخالفات ادلالية اال 
قوع ادلخالفات اال انو ال و ن ىذا االسلوب يقلل من بعد ان يتم انفاق االموال العامة فعاًل وذلذا فانو على الرغم م

                                                           

 .194, ص 1003د. زلمد مجال ذبيان : " ادلالية العامة والتشريع ادلايل" , دار الثقافة للنش والتوزيع, الطبعة االوىل, سنة (2) 



75 
 

فيو ارتكاهبا حيث يقتصر على التنبيو ذلا بعد وقوعها وان اكتشافها بعد وقت طويل من اقًتافها يكون ؽلنع من 
 ادلوظف ادلسؤول عنها فقد.

 

 .(2)وىذا يقلل من أعليتها وؽلكن جتنب مثل ىذا النقد اذا منحت ىذه الرقابة بعض السلطات القضائية  

 الرقابة أثناء التنفيذ :  -3

تظهر ىذه الرقابة يف عمليات ادلتابعة اليت جتريها اجلهات ادلختصة يف الدولة على نشاط السلطة التنفيذية ادلتعلق 
بالنفقات وااليرادات العامة الواردة يف ادلوازنة وظلارس ىذه الرقابة الربدلانات وىو من صلب أختصاصها مث توجو 

 .(1)بالقوانُت والتعليمات سؤال وأستجواب لكيفية صرف النفقة ومدى التقيد 

 ثانياً : الرقابة على تنفيذ الموازنة من حيث الجهة التي تتوالها

وىي الرقابة اليت تتوالىا السلطة التنفيذية ومبقتضاىا دتارس ىذه السلطة الرقابة على  الرقابة االدارية : -2
والدوائر احلكومية ادلختلفة. والن ىي الوزارات وازنة همة اعداد وحتضَت ادلمب اعمال اجلهة اليت اضطلعت

ىذه الرقابة تباشرىا السلطة التنفيذية على اجهزهتا فان جانب من الفقو يتجو اىل تسميتها بالرقابة 
احلكومية. ويف احلقيقة ان الغاية من الرقابة اليت تفرضها احلكومة على نفسها ىي للتاكد من ان االعمال 

رسوم ضمن االىداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت وضعتها ادلنوطة هبا تسَت طبقًا للمنهج ادل
 السلطة العليا تفادياً للمسائلة من جانب السلطة التشريعية والراي العام وتاخذ الرقابة باجتاىُت علا :

 وىو االصل ويتمثل بقيام رؤساء الدوائر مبمارسة الرقابة على مرؤسيهم فالرئيس ادلباشر للدائرة ىو الذي - أ
يتوىل متابعة خطوات تنفيذ العمل واصلازه مع التوجيو واالرشاد للقائمُت بالعمل وتصحيح االخطاء عند 

 .(3)منشئيها 
اىل جانب االجتاه االول توجد رقابة وزارة ادلالية من خالل القسم العايل يف كل وزارة ودائرة حكومية  - ب

مدير احلسابات ( الذين يضطلعون مبهام حسن وؽلارس ىذه الرقابو موظفُت حسابيُت ) ادلراقب ادلايل , 

                                                           

 .33.ص مصدر سابق د. طاىر اجلنايب : "علم ادلالية والتشريع الضرايب" , (2) 
 .195د. زلمد مجال ذبينان, مصدر سابق, ص (1) 
 .215ييب يف العراق", مصدر سابق , ص د. رائد ناجي امحد: "علم ادلالية والتشريع الضر (3) 
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بلتعليمات واالوامر اليت حتدد كيفية العمل بقانون سَت االمور ادلالية وتنفيذ القوانُت ادلالية وااللتزام 
 .(2)ادلوازنة واالمتناع عن تنفيذ اي امر ينطوي على سلالفة القانون وادلوازنة 

بالرقابة القضائية وتقوم هبا زلكمة خاصة تسمى)زلكمة تأخذ بعض الدول كفرنسا  الرقابة القضائية: -1
وتقاس ىذه احملكمة سلطة التحقيق يف احلسابات العامة حلماية مالية الدولة من التبذير  احملاسبات(

واالعلال واالختالس من التعسف او من اي تأثَت سياسي دتارسو بعض السلطات وذلذه احملكمة سلطات 
ة القضائية تتم من خالل دراسة حسابات احملاسبُت وأختاذ قرار قضائي بعد قضائية وغَت قضائية.فالسلط

حق طلب اعادة ادلنافسة مع احملاسب أو ادلسؤول ادلايل والتأكد من دقة الوثائق اليت يقدمها وللمحاسب 
ا النظر امام احملكمة ذاهتا أو طلب االستئناف امام رللس شورى الدولة أما السلطة غَت القضائية وغالب

مادتارس ىذه السلطة عند وجود سلالفة قام هبا ادلسؤول االداري وليس احملاسب.وتغلب احملكمة يف الربدلان 
نفس التحقيق من التصرف اخلاطئ أو الالمشروع الذي قام بو أحد االداريُت التابعُت للوزير وأن ىذا 

وظف ادلعٍت وتقوم احملمكة بدورىا االخَت رلرب على االجابة اخلاطئة وأختاذ العقوبات االنظباطية ضد ادل
بأخبار رئيس اجلمهورية أو الربدلان يوضح عملية احلسابات وكل مايتعلق بالقوانُت واللوائح ادلالية مبوجب 

العراق يقوم ديوان الرقابة ادلالية بالرقابة السابقة على تقرير سنويا ويتسلم كل وزير تقرير يتعلق بوزارتو.أمايف 
 .(1)الناحية الشكلية والقانونية  تنفيذ ادلوازنةمن

يتوىل الربدلان يف الدول الدؽلقراطية مباشرة الرقابة التشريعية على تنفيذ ادلوازنة وتتاح  الرقابة البرلمانية: -3
فأن الرقابة  .(3)للربدلان فرصة رقابة تنفيذ ادلوازنة اليت سبق وأن اعتمدىا كي يتأكد من سالمة تنفيذىا

حتصل بأشكال سلتلفة خالل تنفيذ ادلوازنة فالنواب بواسطة االسئلة واالستجوابات  الربدلانية ؽلكن أن
ات اليت يريدوهنا عن تنفيذ ادلوازنة ومراقبة ادلخالفات ادلرتكبة يف ىذا مأن يطلبو ادلعلو ادلوجهة للحكومة 

 .( 4)الشأن

                                                           

 جهاد سعيد خصاونة : " ادلالية العامة والتشريع الضرييب وتطبيقاهتا العلمية وفق التشريع االردين", دار وائل للطباعة والنشر,(2) 
 .10, ص 2999عمان, سنة 

د.اعاد على محود: "موجز يف ادلالية والتشريع ادلايل ادلوازنة وااليرادات والنفقات", مطبعة ادلوصل مديرة دار الكتب للطباعة, (1) 
 .10, ص 2989سنة 
 .217, ص 2972, دار النهضة العربية القاىرة, الطبعة الثانية, سنة 2د.أمحد اجلامع: "علم ادلالية العامة", ج (3) 
د.حسُت عواضة وعبد الرؤفقطيف :" ادلالية العامة ادلوازنة نفقاهتا وايراداهتا دراسة مقارنة, منشورات اجلليب احلقوقية للنشر, (4) 

 .322, ص 1023الطبعة االوىل, سنة 



72 
 

 المطلب الثاني                                      

 أهمية االصالح المالي والرقابي                            

ان موضوع االصالح ادلايل الزال يشغل مكان الصدارة وزلط االىتمام يف مسَتة االصالح ادلايل واالقتصادي يف 
ادلوجهة اىل مناىج وسياسات االقتصاد احلر والًتكيز  الوطن العريب فمنذ دخول االقتصاديات العربية من ادلناىج

ينصب اساسًا على اصالح القطاع ادلايل بشقيو احلكومي وغَت احلكومي. وسوف يتم تقسيم ىذا ادلطلب اىل 
 الفرعُت االتيُت : 

 ألفرع االول : أعلية وسياسة االصالح ادلايل.

 الثاين : اعلية االصالح الرقايبألفرع 
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 لالفرع االو 

 اسات االصالح المالييأهمية وس 

تناول الكثَت من ادلختصُت اعلية االصالح ادلايل وقد وردت عدة تعريفات لالصالح ادلايل فقد عرفو البعض      
على " أنو اصالح النظام ادلايل مبكوناتو من مالية عامة وأجهزة وىيئات مالية قائمة عليها وىو جزء من االصالح 

 .(2)وتعديالً لالنظمة اجلزائرية ادلالية العامة مجيعها" الشامل لالجهزة الدولية واساليب عملها وانو يستوجب فحصاً 

فأن الضرورة تدفع ال التميز بُت االصالح ادلايل من وجهة نظر ضيقة واخرى تبدو واسعة ومبوجب وجهة النظر 
االوىل يتضح بانو " رلموعة االجراءات اليت تناول زيادة قوى السوق يف حتديد اسعار الفائدة وختصيص االئتمان 

. أما مايراد من االصالح ادلايل (1)وحتديد االجتاه العام للوساطة ادلالية هبدف حتسُت كفاءة النظام ادلايل واستقراره
بادلعٌت الضيق ىنا ىو اصالح القطاع ادلايل والذي يقتضي أصالح ركنو سوية وعلا القطاع ادلصريف والسوق ادلالية 

ورهتا على ضلو أمشل وىي سلسلة من االجراءات ادلعتمدة لتعزيز كفاءة . يف حُت ان وجهة النظر الثانية ؽلكن بل(3)
 .(4)النظام ادلايل وسالمتو

ومن ىذه الصفة الشمولية يربز وجو االصالح ادلايل الذي يستوجب اجراء تطوير لالسواق النقدية وتبٍت نظام غَت 
 ة صرػلة لقيام حالة من التحرير ادلايلولعل ذلك يعد ترمجمباشر للسيطرة النقدية وانشاء نظام متُت لالشراف 

النظر  يف االجتاه ادلرغوب فيو , مبعٌت اعادة وؽلكن القول بان االصالح ادلايل يعٍت  تعديل مفردات النسق ادلايل .
سواق ومؤسسات راس ادلال ,  ووضع اجلهاز ادلصريف , ونظام الرقابة  واالشراف وطبيعة ابواقع ادلالية العامة , 

ما بُت السياستُت  النقدية وادلالية  وحجم  االرتكاز على اجراءات االصالح  وطبقا ذلذا ادلنظور  يتضح التدخل  
 زاوية ة االجراءات الواسعة ادلتعددة , ومن لعمل وحتديات زمنية  لسلسح ادلايل يعد بررلة مالية كاءطار بان االصال

                                                           

يف اجلمهورية العربية السورية" ,  د. أمحد مراد : " النظام ادلايل يف البلدان االشًتاكية مع دراسة خاصة عن االصالح ادلايل(2) 
 .25, ص 2973دمشق, سنة 

د. أكرم عبد العزيز : " االصالح ادلايل من منهج الصندوق الدويل اضلياز البديل" , الطبعة االوىل, بيت احلكمة للنشر, (1) 
 .25, ص 1001بغداد, سنة 

, ص 2993لية " , أحتاد ادلصارف العربية, بَتوت, سنة غسان العايش : " اْتاث يف االصالح ادلصريف وتطور االسواق ادلا(3) 
27. 

 .25, ص 2994د.سعيد النجار: " السياسات ادلالية واسواق ادلالية العربية ", صندوق النقد العريب, أبو ظيب, سنة (4) 
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اليا اال ان االصالح ادلايل  يشتمل على تكيف مايل , اخرى  فان التكيف ادلايل ال يتضمن بالضرورة  اصالحا  م
هبدف  فهو يعد مرحلة متقدمة  وذات زلتوى اعمق من حيث انو عملية تعديل  جذري  وعميق للنظام  ادلايل 

 . (2)ومدبر او سلطط حتسُت ادائو  وبفعل سابق 

حرية تقتضي ان يبدأ االصالح. بالسيطرة فمن ادلعلوم ان عملية االنتقال من نظام مايل مقيد اىل نظام مايل أكثر 
على عجز ادلوازنة وحتقيق االستقرار يف االقتصاد الكلي وعليو سيتم حتليل جوانب عملية االصالح ادلايل على وفق 

 السياسات ادلعتمدة على النحو االيت:

ان عملية اصالح عجز ادلوازنة العامة يتطلب البحث يف جوانب شىت تكمن وراء أصالح ادلوازنة العامة :  -2
استمرار العجز وتناميو وتراكمو فان البحث عن سلرج لتجاوز مشكلة عجز ادلوازنة العامة البد ان يصب 

قات يف اصالح ادلالية العامة من نفقات وايرادات االمر الذي يستلزم البحث يف ترشيد واعادة ىيكلية النف
 . (1)العامة فضاًل عن البحث يف اصالح الواقع الضرييب وتنوع االيرادات 

وقد كشفت بعض الدراسات على ان سوء االدارة ادلالية يف حاالت كثَتة كان سبباً رئيسياً مؤيداً دلشاكل  -1
امة وتائر التضخيم, ضخ متعددة مثل تزايد حجم العجز بادلوازنة العامة للدولة اىل جانب ارتفاع حده

على ضلو سليب ومن مثل ىذه االوضاع فان  اوباحلساب اجلاري, ضعف ظلو االنتاج حجم العجز 
اسًتاتيجية االصالح تًتكز بشأن اعادة النظر بسياسة ادلالية العامة كوهنا العنصر البارز وادلهم يف تيسر 

قتصادية الكلية وعندما تكون االختالالت اال .(3)رلريات االصالح االقتصادي والتكيف اذليكلي 
واضحة تصبح احلاجة اىل القيام باالصالح ادلايل مسألة ال جدال فيها ويتم يف ضوء ذلك حتديد حجم 
ختفيض العجز ادلايل ادلطلوب بلوغو وادلدة الزمنية ادلمكنة وْتث العوامل اليت من ادلمكن ان يكون ذلا 

 تأثَت على مقدار اخلفض ادلطلوب للعجز.
عجز ادلوازنة العامة: دتثل السياسة ادلالية يف التدبَت واالجراءات اليت تستخدمها أصالح ىيكل دتويل  -3

السلطة ادلالية للتأثَت على كم وىيكل مصروفات وايرادات ادلوازنة العامة الحتواء او تقليل العجز يف 
عد العجز يف ادلوازنة العامة واستهداف خلق فوائض يف ادلدى ادلتوسط والطويل لتحفيز النمو ادلخطط, وي

ادلوازنة العامة احد االشكاليات ادلزمنة القتصاديات العديد من الدول النامية اليت انتظمت يف برامج 
                                                           

 .25د. أكرام عبد العزيز :" مصدر سابق , ص (2) 

 .28اكرام عبد العزيز : مصدر سابق, ص (1) 
 .29اكرام عبد العزيز : مصدر سابق, ص (3) 
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االصالح االقتصادي وان معاجلة العجز تقتضي البحث يف مسبباتو فضاًل عن البحث يف طبيعة وىيكل 
لسياسة ادلالية مع السياسات النفقات وااليرادات من ناحية وزلاولة خللق نوع من التفاعل بُت ا

االقتصادية من ناحة اخرى, وان تقليص عجز ادلوازنة يعٍت على ضلو تلقائي اطلفاض تدفق رؤوس االموال 
وؽلكن القول بان احلكومة عندما تقوم بتمويل عجزا زلليا يكون االقًتاض من سوق  (2)ضلو اخلارج 

ؤسسات ادلالية وىذا بدوره افضل من االقًتاض من االوراق ادلالية افضل من االقًتاض االجباري من ادل
وؽلكن االستدالل على ذلك من جتارب بعض البلدان يف رلال اصالحها ادلايل اذ كشفت البنك ادلركزي 

عن مسألة ان انشاء سوق االذون احلكومية من شانو ليس فقط احلد من االثر التضخمي لالقًتاض 
 . (1)ك من تضخم اثر عملية االقًتاض من البنك ادلركزياستناداً اىل ما ؽلكن ان يتولد عن ذل

 أصالح ىيكل االسعار واالئتمان : -4
سوق النقدية وادلالية ومن لقد اشارت العديد من الدراسات ادلختصة اىل ان تدخل احلكومات يف اال

 خالل حتديد اسعار عوامل االنتاج والسلع بصورة عامة ادى اىل تضخم حجم قطاع العام ومؤسساتو
توى الكفاءة االقتصادية ادلطلوبة, وكان سسبًا يف تفاقم العجز ادلايل احلكومية اليت تعمل من دون مس

وعجز ادليزان التجاري وحتقيق معدل ظلو دون مستوى الطموح بفعل تزامن حالة االختالل يف التوازن 
وبصورة عامة قد  ل .احلدي لراس ادلا عاملالداخلي وتدين مستوى كفاءة ختصيص ادلوارد و ارتفاع ال

انعكست ادلشاكل انفة الذكر على رلريات عمل اسعار السلع واخلدمات اسعار الصرف واسعار الفائدة 
و تأثَتاهتا على ختصيص ادلوارد االقتصادية وىو ماكان سبباً يف جلوء العديد من احلكومات لالخذ مبسألة 

عار الفائدة وحترير التجارة وما اىل ذلك اصالح واقع معدالت سعر الصرف واعادة النظر يف ىيكل اس
(3). 

 

 

                                                           

عدنان غازي عبد الرزاق النقاش : " التمويل الدويل والعمليات ادلصرفية " , دار وائل للنشر, الطبعة االوىل, عمان, سنة  د.(2) 
 .31, ص 2996

 .18مصدر سابق, ص   د. اكرام عبد العزيز: (1)

 .18د. اكرام عبد العزيز:مصدر سابق, ص (3) 
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 الفرع الثاني

 أهمية االصالح الرقابي

اولويات االصالح بعضها نراه بوضوح ونكاد نتفق عليها كاالصالح السياسي واالصالح الرقايب  عديدة ىي
وتفعيل الالمركزية الذي ال يقل يف اعتقادنا أعلية عن االصالح السياسي الن ىدفو  اليةواصالح تنظيم االدارة ادل

اليومية وتقليص دور البَتوقراطية وحتقيق الرقابة القريبة والفاعلة  مينبغي ان يكون دتكُت االفراد من ادارة شؤن حياهت
اولويات االصالح ادلتفق عليها توجد نظم وعدم االكًتاث واالتكالية غَت انو اىل جانب  السلبية واخلروج من ازمة 

ومؤسسات اخرى حتتاج اىل التغيَت والتحديث بعد استقرار راكد طويل يؤثر بالسلب على تطورنا االجتماعي 
وىناك رلموعة من امثلة لنظام حكومية مستقرة حتتاج اىل التغيَت واالصالح وتتجاوز تأثَتاهتا اجلهاز احلكومي لتؤثر 

 واستخدام ادلوارد ادلادية والبشرية للمجتمع.يف كفاءة ختصيص 

ادلثال االول : يتعلق بطريقة اعداد وتنفيذ ادلوازنة العامة للدولة واليت تعترب وفقاً الي حتليل علمي طريقة عقيمة الهنا 
سات ادلختلفة فال غلوز لقيادات ادلؤسال تًتك رلااًل حلرية احلركة والتصرف للقيادات ادلؤسسية يف ادلستويات 

احلكومية والعامة  نقل االعتمادات من بند اىل بند اال مبوافقة وزارة ادلالية, والؽلكن نقلها من باب اىل باب اومن 
جهة اىل اخر اال مبوافقة رللس الشعب مامل يفوض وزير ادلالة يف التأشَتات العامة ادللحقة بقانون ربط ادلوازنة. 

 .(2)ئحية احلاكمة الال ستورية والقانونية ووذلذا ينبغي اعادة النظر يف النصوص الد

اليت نقلنا عنها يف ادلاضي بعض ىذه يف الدولة واالستفادة من التطور الذي حدث يف فرنسا,  للعمل ادلوازن
النصوص, ويف بريطانيا اليت تقدم احلكومة فيها واالدارات احلكومية اعتمادًا امجاليًا وتًتك ذلا ادلرونة يف عمل 

الداخلية مبا يف ذلك تعظيم مواردىا او ترشيد نفقاهتا ومن مث العمل على حتقيق التوازن بُت االيرادات ميزانيتها 
 والنفقات ومن مث تايت بعد ذلك احملاسبة على نتائج االعمال ومدى حتقيق االىداف الكيفية والكمية.

اىل تطوير يتناغم مع حتديث نظم الرقابة  ادلثال الثاين : ينصرف اىل الرقابة ادلالية بصورىا ادلختلفة, فهي حتتاج
واالجراءات الشكلية  ادلالية من حولنا حيث مل يعد ىدفها رلرد التأكد من حرفية اتباع تسلسل الصيغ القانونية

للتصرف ادلايل, واظلا الرقابة على كفاءات اخليارات اليت تبثها السلطات ادلختصة واستخدامها احلسن للموارد 
العربة بان ما انفق قد انفق يف ظل اجراءات قانونية مالية سليمة, واظلا العربة مبا اذا كان ىذا  يستالعامة, فل

                                                           

 .2, ص1006, سنة 43590مصر, العدد  د. أمحد مجال الدين موسى : " أولويات االصالح ادلؤسسي" , جريدة االىرام,(2) 
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االنفاق قد ساعد على حتقيق االىداف اليت من أجلها أنشأ اجملتمع ففي احيان كثَتة يتم انفاق ادلاليُت او 
ة او حتسُت رفاىية الناس وال ؽلكن يف عشرات ادلاليُت يف ظل أجراءات سليمة,ولكنها ال تؤدي اىل زيادة الكفاء

االجراءات ادلالية الشكلية يؤدي اىل زلاسبة  ظل الرقابة التقليدية زلاسبة متخذي القرار, على حُت ان جتاوز
 .(2)شديدة ولو أقتصر االمر على بضع عشرات من الدينارات 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2د. أمحد مجال الدين موسى : مصدر سابق, ص (2) 
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 الخاتمة

 من خالل ما تقدم توصل الباحث  على عدة  استنتاجات وتوصيات وكما يايت :

 االستنتاجات :اوال :

ان الرقابة على اعمال االدارة دتثل اىم االوليات يف الدولة احلديثة, تشعبت وظائفها وتنوعت مهامها  -2
يستأصل ىذه االفة فتفشت فيها ظاىرة الفساد االداري وادلايل شلا يستلزم وجود جهاز رقايب حكيم 

 اخلطَتة اليت تنخر ىيكل الدولة.
يف كشف  رأة دتارسها اجهزة رقابية مستقلة عن احلكومة او االدارة تكون اكثر فاعلية وج ان الرقابة اليت -1

مواطن اخللل والتقصَت واالعلال وكل مايدخل يف مفهوم الفساد االداري وخصوصًا اذا امتلكت ىذه 
 وحىت فرض العقوبات على ادلخالفُت. االجهزة صالحيات التحقيق

ال ؽلكن عد اي جهة رقابية باهنا مستقلة مبجرد وصف ادلشروع ذلا, بل ينبغي النظر اىل اجراءات  -3
 تشكليها ومدى استقالذلا ادلالية.

مل يوفق ادلشروع العراقي عندما اجرى تعديال على قانون ديوان الرقابة ادلالية والذي مسح مبوجبو جمللس  -4
النواب امر ترشيح اء اقًتاح الشخص الذي سيتوىل منصب رئيس الديوان وكان االوىل ان يًتك جمللس الوزر 

 رئيس الديوان وادلصادقة عليو كما ىو احلال باختيار رئيس ىيئة النزاىة.
بطريقة يعد ديوان الرقابة ادلالية اكثر االجهزة  الرقابية فاعلية نظرا المتالكو اخلربات الفنية وشلارسة مهامو  -5

 للمخالفات. اكتشافوحرفية على الرغم من عدم امتالكو سلطة التحقيق عند 

 التوصيات :ثانيا : 

 سواء ادلالية منها او االدارية. العمل على تفعيل القانون الرقايب لبسط ىيبة الدولة ومنع التجاوزات -2
 الدولة.العمل على تطوير االداء الرقايب مبا يكفل حتقيق االصالح ادلايل يف  -1
 العمل على تطوير منهجية االصالح والتطوير ادلايل والرقايب فيما يتعلق بكفاءة أختاذ القرارات. -3
ضرورة تعزيز دور ديوان الرقابة ادلالية ودعمو بالوسائل ادلختلفة الداء مهامو مبا يف ذلك رفده بالتقنيات  -4

 ادلتقدمة والكوادر ادلتخصصة.
داد وهتيئة احلساب اخلتامي بعد انتهاء السنة ادلالية مباشرة كوهنا الوثيقة ضرورة قيام السلطة التفيذية باع -5

 اليت تدعم العمل الرقايب التايل يف العراق.



43 
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د.أعاد على محود: "موجز يف ادلالية والتشريع ادلايل ادلوازنة وااليرادات والنفقات", مطبعة ادلوصل مديرة  -1
 .2989دار الكتب للطباعة, سنة 

 .2972, دار النهضة العربية القاىرة, الطبعة الثانية, سنة 2د.أمحد اجلامع: "علم ادلالية العامة", ج  -3
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