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بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
 

فلما تىفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد 
 

ه الطيبين الطاىرين، السالم عمى السادة رئيس واعضاء لجنة المناقشة السالم عمى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعمى آل بيت
المحترمين ، السالم عمى االساتذة االفاضل وعمى زمالئي الطمبة والسادة الحضور، القي اليكم ممخص 

( دور الرقابة المالية في الحد من ظاىرة اللساد االدارر )بحثي الموسوم 
ثما توفرت اللرصة ليا بالظيور وتتعدد صورىا واشكاليا ظاىرة اللساد االدارر موجودة حيان  

ومنيا الغش ، واالحتيال، الرشوة، التواطؤ في تنليذ االعمال الحكومية مع موظلي الدولة واستغالل النلوذ 
وىذه المشكمة تكبر كمما ابتعدت المجتمعات عن القيم الدينية واالخالق . وسرقة االموال العامة وغيرىا

ا انيا تزداد حجما وأثرًا كمما مرت المجتمعات ودوليا بظروف اقتصادية صعبة كما ىو الحميدة ، كم
الحال في ظروف الحروب والحصار االقتصادر التي مرت عمى القطر حيث برزت وبشكل واضح كل 

صور واشكال اللساد االدارر والمشكمة ليست في حصوليا فحسب وانما في عدم التصدر ليا من الدولة 
. بشكل عممي وسريع لمحد منيا متخصصةال واجيزتيا

ان ديوان الرقابة المالية  كونو جياز السمطة التشريعية مسؤول عن مراجعة وحماية االموال  
الرقابة االدارية كجياز التلتيش المالي  فيمختصة  يكن ىناك جيةىذا الجانب ولم  ة لم يكن يغطالعام

اخرى فضال عن تواطؤ بعض مسؤولي الدولة في تمك  في وزارات وفنية العام واجيزة تلتيش متخصصة
اللترة بشتى الصور لمحصول عمى االموال بصورة غير شرعية وبالتالي لم يتم التصدر لممشكمة بالشكل 

. المطموب
وييدف ىذا البحث إلى بيان افضل السبل لمتعامل مع مشكمة اللساد االدارر في اجيزة الدولة  

. ارىا وذلك بالتركيز عمى الجوانب المالية واقتراح ما يقتضي لمحد منياوالرقابة عمييا والحد من اث
ومن منطمق اىمية الرقابة المالية كونيا نوعًا متخصصًا من انواع الرقابة االدارية لغرض حماية  

. االموال العامة وضمان اداء الوظيلة العامة بكلاءة واستقامة
: االتيةويتم معالجة البحث من خالل اعتماد المناىج 

االحكام )الرجوع إلى الجذور التاريخية لوظيلة الرقابة االدارية وخصوصا في المجتمع االسالمي : اوال
(.  المنظمة ليا في القران الكريم والشريعة االسالمية

. اعتماد المنيج المقارن لدراسة اساليب تطبيق الرقابة االدارية في عدد مختار من الدول االخرى : ثانيا
تشخيص المشكمة القائمة في القطر ومستقبميا والحجم التي ىي عميو االن واقتراح سبل معالجتيا : ثالثا

. لمحد منيا ومن ثم القضاء عمييا تماما
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لذلك تاتي اىمية البحث من اىمية التصدر لظاىرة اللساد االدارر وجوانبيا المالية خصوصا  
اما ميدان عمل البحث فيو نظرر وعممي ويتم  ر،الوطن وتقميل اثارىا الضارة عمى المجتمع واالقتصاد

وانسجاما مع ما سبق فقد قسم البحث إلى خمسة . تطبيقو في ديوان الرقابة المالية ودوائر حكومية اخرى 
: فصول

اللصل االول، قسم إلى مبحثين، يتناول المبحث االول منيا منيجية البحث ، واما الثاني فتناول 
. الدراسات السابقة
صل الثاني إلى اربعة مباحث، تناول المبحث االول مليوم الرقابة المالية واىدافيا قسم الف

وانواعيا، وتناول الثاني مليوم اللساد االدارر واسبابو ونتائجو، والثالث تناول الرقابة المالية ودورىا في 
ظاىرة اللساد الحد من ظاىرة اللساد االدارر، اما المبحث الرابع تناول تجارب الدول في الحد من 

. االدارر 
قسم اللصل الثالث إلى اربعة مباحث، حيث تناول المبحث االول رقابة السمطة التنليذية المالية 

ودورىا في الحد من ظاىرة اللساد االدارر، وتناول الثاني رقابة السمطة التشريعية المالية ودورىا في الحد 
تناول تقويم كلاية رقابة السمطة التشريعية والسمطة  من ظاىرة اللساد االدارر، اما المبحث الثالث فقد

دراسة ميدانية في ديوان الرقابة المالية وبعض )التنليذية المالية ودورىا في الحد من ظاىرة اللساد االدارر 
، اما المبحث فقد تناول تجربة ديوان الرقابة المالية في الحد من (استبانة –المؤسسات الحكومية العراقية 

. اللساد االدارر  ظاىرة
قسم إلى ثالثة مباحث، تناول االول منيا مقترح تحديث قوانين السمطة التنليذية فاما اللصل الرابع  

والثاني تناول مقترح تحديث السمطة التشريعية الخاصة ( التدقيق والتلتيش المالي)الخاصة بالرقابة المالية 
حديث القوانين االدارية االخرى التي تساىم في الحد من بالرقابة المالية، اما الثالث فقد تناول مقترح ت

. اللساد االدارر 
اما اللصل الخامس الذر قسم إلى مبحثين، االول منيا خصص لالستنتاجات والثاني منيا فقد  

. خصص لمتوصيات
: وفيما ياتي االستنتاجات والتوصيات التي توصمت الييا الباحثة

كان يقوم موظف بانجاز معاممة  يزيد من حاالت اللساد االدارر  ةان الجمع في الوظائف المتعارض (-1
. (التركيز الملرط لممسؤولية)من بدايتيا إلى نيايتيا 

عدم االستلادة من تجارب الدول االخرى في محاربة اللساد االدارر وتكييليا حسب البيئة العراقية أو (-2
.  اخذ ما يالئم بيئتنا وعادات وتقاليد مجتمعنا

رار اكتشاف حاالت اللساد االدارر في الوحدة الخاضعة لمرقابة وان كان خارج مسؤولية مراقب تك(-3
الحسابات طالما تم بذل العناية المينية الالزمة اال انو يؤثر عمى سمعة ديوان الرقابة المالية من جية 

. فيساعد عمى ارتكاب مثل ىذه الحاالت من جية اخرى 



 
3 

حدد ( 38، 36، 35، 34)في مواده  1940لسنة ( 28)ذر العدد  ان قانون اصول المحاسبات (-4
المخاللات في ىذه المواد في حالة عدم االلتزام بالتنليذ الحكام القانون اال انو لم يحدد المسؤولية ومقدار 

. العقوبة الالزمة لكل نوع من المخاللة
المعدل لسنة  48وكذلك القانون رقم  لمموازنة العامة الموحد لمدولة 1985لسنة  107ان القانون رقم  (-5

( 18)لم يحدد ما ىي المسؤولية في حالة حصول انحرافات في الموازنة سمبا أو ايجابا في المادة  1990
. من القانون 

تناول في مواده العمميات التنليذية دون  1986لسنة  32ان قانون ايجار وبيع اموال الدولة رقم  (-6
. ر عمى الرغم من اىمية ىذا القانون االشارة إلى الجانب الرقاب

عدم وجود قانون يمزم فيو الموظف في الدولة بتقديم اقرار عن ذمتو المالية خصوصا الموظلين  (-7
. الذين تسمح وظائليم بحصول التواطوات

. لم يتم تحديد العقوبة في حالة مخاللة احكامو 1997لسنة  21ان قانون الشركات الخاصة رقم  (-8
. التزام القيادات السياسية بالحد من اللساد االدارر بكل انواعوعدم  (-9

عدم نشر المعمومات عن جرائم الملسدين في وسائل االعالم المختملة لتنوير افراد الشعب العراقي  (-10
. بخطورة اللساد االدارر ليكون عامال لمحد منو

 

: لذا توصي الباحثة باالتي
ضة خصوصا تمك المعامالت التي ليا عالقة بالمواطنين أو التي في الوظائف المتعارعدم الجمع  -1

. تسمح بعمميات التواطؤ والتي تحدث عند سيطرة شخص واحد النجاز معاممة معينة
االستلادة من تجارب الدول سواء العربية أو االجنبية وتكييليا حسب البيئة العراقية من خالل زج  -2

زة الرقابية االخرى باالطالع عمييا لغرض اكتساب الخبرة في موظلي ديوان الرقابة المالية واالجو
 .كيلية التعامل مع اللساد االدارر 

تظمين تقارير ديوان الرقابة المالية كل حاالت اللساد االدارر ميما كان مستوى مرتكبي اللساد  -3
 .حلاظا عمى سمعة الديوان وبالتالي الحد من ظاىرة اللساد االدارر لوجود الرادع

بتحديد  1940لسنة  28من قانون اصول المحاسبات ذر الرقم ( 34)ان يتم تعديل المادة  -4
المسؤولية عند مخاللة مواده فيما يتعمق بصحة الصرف لممعامالت المالية وفقا لمقوانين واالنظمة 

 .والتعميمات لتكون رادعا بعدم حصول المخاللة وتحديد العقوبة في حالة مخاللة ىذا القانون 

تحديد المسؤولية التقصيرية لتكون رادعا لعدم حصول تجاوز في الموازنة وما ىي االسباب وفق  -5
 .المعدل ذر الموازنة العامة الموحد لمدولة 1990لسنة  48القانون 

لمنع حدوث  1986لسنة  32ان يكون ىناك دورا لمرقابة في قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  -6
 .ممية البيع وااليجارحاالت التواطؤ في ع
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اصدار قانون يمزم فيو الموظف في الدولة العراقية أر كان مستواىم الوظيلي بتقديم اقرار عن  -7
ذمتو المالية ويلحص ىذا االقرار بين فترة واخرى من قبل لجنة خاص معنية بيذا االمر لمبحث 

 .عن أر زيادة في اموالو لمتاكد من شرعيتيا

وع العقوبة في حالة مخاللة احكام قانون الشركات الخاصة والمختمطة رقم من االفضل تحديد ن -8
 .ليخمق رادعا لعدم حصول اللساد االدارر  1997لسنة  21

 .التزام القياديات السياسية عمى محاربة اللساد االدارر  -9

ن نشر المعمومات عن اللساد في وسائل االعالم وعدم التعتيم عن جرائم الملسدين أيا كا -10
 .مستواىم

 


