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مفهوم الرقابة المالية
يرتبط مفيوم الرقابة المالية باألنشطة المالية الحكومية عمى وجو التحديد،والمقصود بذلك تنفيذ
السمطة التنفيذية لمخطة المتفق عمييا بين السمطة التشريعية وبينيا والتي تظير في قانون الموازنة

العامة لمدولة،إذ تشمل عناصر النفقات واإليرادات العامة الموافق عمييا من قبل السمطة

التشريعية والواجب تنفيذىا من قبل الحكومة،وان ممارسة السمطة التنفيذية لتدبير شؤون الدولة من

خالل اإلنفاق واإليراد العام قد ال يكون منضبطا،وان توافر االنضباط فان وجود الرقابة والمحاسبة

لما حدث من إجراءات وخطوات متعمقة بالصرف والتحصيل أمر ميم لضمان تنفيذ الموازنة
العامة وفق ما جرى االتفاق عميو بداية.

تعريف الرقابة المالية
مجموعة اإلجراءات واألنشطة التي تقوم بيا جيات يسمييا القانون لمتأكد من تنفيذ المقترح من

أرقام في قانون الموازنة العامة لمدولة،ثم تحديد ما جرى تنفيذه ومقارنتو بما خطط لو،والعمل عمى
تحديد أوجو الخمل والنقص في التطبيق،وبيان أسباب ذلك،واقتراح أوجو معالجة الخمل.

الرقابة المالية ___________أنشطة بنص القانون _________تحديد

المتحقق _________المقارنة مع المخطط _________إظهار
الفرق ________تحديد االنحراف ________قيام المسؤولية

القانونية _________تقديم أسباب الخمل _______اقتراح المعالجة.
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محل الرقابة المالية
وىو الموضوع الذي تنصب عميو الرقابة المالية،ونجد ىنا إن األمر متعمق بأنشطة الدولة المالية
سواء كانت في صورة الصرف أم التحصيل،وسواء تعمق األمر بيذا أم ذاك فانو ال يخرج عن

حدود مفيوم األموال العامة التي تنصرف إلييا ىذه األنشطة ،فما هو المال العام؟

المال:كل ما ممكو صاحبو(فردا أو جماعة)من كل شيء،وىو كل ما ينتفع بو منفعة مباحة أي
مييأ لالنتفاع بو إن كان عينا أم منفعة أم حقا.

أنواع الممكية:ثالث (ممكية خاصة) و(ممكية عامة)و(ممكية الدولة).

مناط الرقابة المالية في ممكية الدولة  ،فالممكية الخاصة ممك لإلفراد ال محل لمرقابة عمييا ماليا
يتصرفون فييا رقبة ومنفعة ،والممكية العامة ما يممكو مجموع الناس ويكون ممكيم مباحا لمجميع

فال يختص بممكو فرد أو جماعة.

ممكية الدولة:ممكية الموارد العامة التي يجب عمى الدولة أن تتصرف فييا بناءاً عمى المصمحة

العامة بإنفاق كل مورد وفق ما خصص لو.

والموارد العامة:كل ما نظم القانون آلية الحصول عميو بصورة مباشرة من خالل التحصيل
والجباية العامة(الغرامة -الرسوم العامة-األثمان العامة-الضرائب).

صور الرقابة المالية
 .1من حيث زمن ممارستيا تنصرف إلى ثالث صور
سابقة /معاصرة/الحقة

 .2من حيث موضوع الرقابة تنصرف إلى ثالث صور
رقابة مشروعية/رقابة محاسبية/رقابة أداء

 .3من حيث جية الرقابة تنصرف إلى ثالث صور
إدارية/تشريعية/مستقمة
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جهات الرقابة المالية في العراق
تمارس من قبل ثالث جيات رئيسة في العراق:
أوال :رقابة السمطة التنفيذية عمى نفسيا،وتكون من قبل جيات إدارية نظم القانون آلية
عمميا وعادة تمارس من قبل موظفي السمطة المالية في العراق إلى جانب استحداث

جية رقابية داخمية ترتبط بكل و ازرة تسمى المفتش العام.
ثانيا :رقابة أجيزة الرقابة المالية العميا المستقمة :وىي رقابة تمارس من أجيزة رقابية
ويفترض عدم ارتباطيا بالسمطة التنفيذية وليا كيانيا القانوني المستقل لممارسة مياميا

بصورة حرة وصحيحة ويمثل ىذه الصورة ديوان الرقابة المالية في العراق والذي تأسس

منذ أول دستور عراقي في عام ،1925وىيئة النزاىة التي نظميا القانون رقم  30لسنة

،2011والتي تمارس الرقابة عمى موظفي القطاع العام في مخالفات الوظيفة العامة

ويدخل من ضمنيا الجوانب المالية في إجراءات اإلدارة وما قد يمحق ذلك من تجاوزات

ذات طابع مالي.
ثالثا :رقابة السمطة التشريعية(الرقابة النيابية) وىي أكثر عمومية مما سبقيا من صور

لتمتع مجمس النواب بالسمطة المطمقة ،وسبب ذلك إن الرقابة عمى تنفيذ الموازنة العامة
بشقييا اإليراد واإلنفاق العام في األصل من اختصاص السمطة التشريعية فيي تشمل

رقابة المشروعية ورقابة األداء من حيث المحتوى وخاصة في ختام السنة المالية وعند

إصدار قانون قطع الحساب وىو قانون تقطع بو حسابات الدولة وتظير فيو األرقام
النيائية المنفذة.
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األدوات القانونية
ويقصد بيا حزمة القوانين ذات العالقة بالرقابة المالية في العراق ،ويمكن تناول أىم ىذه
األدوات وكما يأتي:

اقي،نص الدستور العراقي لعام  2005بصورة صريحة عمى مضمون الرقابة
 .1الدستور العر
ّ
نص في المادة (  )61عمى اختصاص السمطة التشريعية بالرقابة عمى أداء
عندما ّ
السمطة التنفيذية،وجاءت المادة (  )27منو عمى التأكيد عمى حرمة األموال العامة،إلى

جانب تنظيم األحكام الخاصة بحفظ أمالك الدولة وادارتيا وشروط التصرف فييا والحدود
التي ال يجوز فييا النزول عن شيء من ىذه األموال.

 .2قانون ديوان الرقابة المالية رقم  6لسنة  1990المعدل،الذي اعتبر في تعديالتو الحديثة

الديوان تابعا لمجمس النواب تأكيدا لنص المادة  103من دستور  2005التي اعتبرت

ديوان الرقابة المالية ىيئة مستقمة مالياً واداريا.

 .3قانون ىيئة النزاىة رقم  30لسنة  ،2011والذي نصت المادة  3منو عمى اعتبار الييئة
جية رقابة عمى موظفي القطاع العام وليا وظيفة التحقيق في الجرائم المخمة بواجبات

الوظيفة العامة،فضال عن دورىا في منع الفساد ومكافحتو واعتماد الشفافية في إدارة

شؤون الحكم.

 .4قانون البنك المركزي العراقي رقم

 56لسنة ،2004الذي نظم ميام البنك

واختصاصاتو،عمما إن المادة  103من الدستور العراقي جعمتو كذلك مستقال ماليا واداريا
ويكون مسئوال أمام مجمس النواب.

 .5قانون تحصيل الديون الحكومية رقم  56لسنة ،1977يعرض القانون لآلليات واألحكام
الخاصة بتحصيل حقوق الدولة المالية من ذلك(مبالغ الغرامات والفوائد واإلضافات

الخاصة بالضرائب والرسوم العامة_مبالغ التزام واردات الحكومة_مبالغ السمف الممنوحة
من دوائر الدولة_المبالغ المستحقة عن بيع أو إيجار أو تمميك أموال الحكومة_مبالغ
الخدمات التي تؤدييا الحكومة.)..
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