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Abstract 
The research aims to activate strategies to decrease administrative and financial 
corruption through compliance audit through providing a theoretical framework 
on the concept of administrative and financial corruption, as well as identifying 
strategies available to bring down administrative and financial corruption and to 
activate these strategies through compliance audit. The research problem is the 
weakness of accounting control and auditing (administrative and financial) in Iraq 
in dropping administrative and financial corruption and its inability to enhance the 
confidence of society in the services provided by the profession of accounting and 
auditing in addition to the lack of activation strategies to minimize administrative 
and financial corruption. The research has come out a number of conclusions, the 
most important of which is activating the strategies to reduce administrative and 
financial corruption by compliance audit contributes to reducing administrative 
and financial corruption. It is not possible to promote and support these strategies 
without activating the compliance audit. The research reached a set of 
recommendations, including the need for a legal legislative obligation forcing 
economic units operating in Iraq to apply the compliance audit standard. 
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 المستخلص

يهدف البحث إلى تفعيل إستراتيجيات الحد من الفساد اإلداري والمالي بوساطة تدقيق اإلمتثال، وذلك من 
تحديد اإلستراتيجيات المتاحة للحد خالل تقديم اطار نظري حول مفهوم الفساد اإلداري والمالي، فضال عن 

من الفساد اإلداري والمالي والعمل على تفعيل هذه اإلستراتيجيات من خالل تدقيق اإلمتثال، وتتمثل مشكلة 
البحث بضعف دور الرقابة المحاسبية وتدقيق الحسابات )اإلداري والمالي( في العراق في الحد من الفساد 

ى تعزيز ثقة المجتمع بالخدمات التي تقدمها مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات، اإلداري والمالي وعدم قدرتها عل
فضال عن عدم تفعيل إستراتيجيات الحد من الفساد اإلداري والمالي، وقد خرج البحث بمجموعة من 

ل االستنتاجات لعل أهمها هو أن تفعيل إستراتيجيات الحد من الفساد اإلداري والمالي بوساطة تدقيق اإلمتثا
يسهم في الحد من الفساد اإلداري والمالي، إذ ال يمكن الرقي ودعم هذه اإلستراتيجيات دون تفعيل تدقيق 
اإلمتثال، وتوصل البحث إلى مجموعة من التوصيات، منها ضرورة وجود إلزام قانوني تشريعي يلزم الوحدات 

 .االقتصادية العاملة في العراق بتطبيق معيار تدقيق اإلمتثال
 ات الرئيسةالكلم

 .تدقيق اإلمتثالي، الفساد اإلداري والمالي، الحوكمة
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 المقدمة: -1

تعد مهنتي المحاســــبة وتدقيق الحســــابات في مقدمة الجهات المعنية بمكافحة الفســــاد وأ ثرها عرضــــة 
لالنتقاد حيث إن للمحاســــبين دوراا أســــاســــاا ضــــمن جهود المجتمع في مكافحة الفســــاد ســــوا  من خالل عملهم 

يين أو من خالل مواقعهم داخــل المنظمــات كمــدققين ومويفين في االدارات المــاليــة والمحــاســــــــــــــبيــة أو  مهن
استشاريين يمكنهم الوصول إلى معلومات موثوق بها وعلى درجة عالية من السرية كل هذه االتهامات دفعت 

واستجابة مهنتي المحاسبة  العديد من الدول إلى اعتماد إستراتيجيات واضحة للحد من الفساد اإلداري والمالي
وتدقيق الحســـــــابات في تلك الدول إلى اترا  التي طرحت لتفعيل دورها في الحد من الفســـــــاد اإلداري والمالي 
من خالل تبني العديد من اإلستراتيجيات، وبنا ا على ذلك فقد تم تقسيم الدراسة إلى المباحث االتية: المبحث 

 ،المبحث الثاني :  مفهوم  وأســـــــباد الفســـــــاد اإلداري والماليو  ،ســـــــابقةاألول : منهجية البحث والدراســـــــات ال
المبحث الرابع : تفعيل إســـتراتيجيات الحد و  ،المبحث الثالث : إســـتراتيجيات الحد من الفســـاد اإلداري والماليو 

:   المبحث الخامس : حاالت دراســـية المبحث الســـادسو  ،من الفســـاد اإلداري والمالي بوســـاطة تدقيق اإلمتثال
  .االستنتاجات والتوصيات

 :والدراسات السابقة منهجية البحث -2

تتمثل مشكلة البحث بضعف الرقابة المحاسبية وتدقيق الحسابات في العراق للحد من الفساد : مشكلة البحث
ات، اإلداري والمالي وعدم قدرتها على تعزيز ثقة المجتمع بالخدمات التي تقدمها مهنة المحاسبة وتدقيق الحساب

فضال عن عدم تفعيل إستراتيجيات الحد من الفساد اإلداري والمالي، ونتيجة لذلك كان البد لنا من اثارة 
 التساؤالت البحثية اتتية:

 ا اإلستراتيجيات المتاحة للحد من الفساد اإلداري والمالي؟ م .أ

لحد من الفساد هل إن تفشي الفساد اإلداري والمالي يعود لعدم وجود إستراتيجيات قادرة على ا .د
اإلداري والمالي أم المشكلة تكمن في عدم تفعيلها؟ وإذا كان هناك تفعيل لتلك اإلستراتيجيات 

 فكيف يمكن أن يحدث الفساد اإلداري والمالي؟

 يف يمكن أن يحدث فساد إداري ومالي؟ إذا كان هناك تدقيق اإلمتثال )االذعان( يدعم  .ج
  والمالي.إستراتيجيات الحد من الفساد اإلداري 

 يستمد البحث أهميته من:: أهمية الدراسة
انتشار الفساد اإلداري والمالي في العراق والذي يقف عائقا في وجه التقدم الذي تسعى الدول  .أ

 والمنظمات الوصول اليه.
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التدابير واالليات الصارمة لمكافحة الفساد اإلداري والمالي اضحت اليوم غير كافية لمكافحة الفساد  .د
 ي والمالي.اإلدار 

 استحداث إستراتيجيات مدروسة بدقة وموضوعية وتأخذ المشكلة من جميع جوانبها. .ج

تفعيل إستراتيجيات الحد من الفساد اإلداري والمالي بوساطة تدقيق اإلمتثال أصبح ضرورة حتمية  .د
 .للحد من الفساد اإلداري والمالي

 إلى تحقيق األهداف اتتية:في ضو  مشكلة البحث واهميته تسعى الدراسة : أهداف البحث
 تقديم اطار نظري عن مفهوم وأسباد الفساد اإلداري والمالي. .أ

 تحديد اإلستراتيجيات المتاحة للحد من الفساد اإلداري والمالي. .د

 تفعيل إستراتيجيات الحد من الفساد اإلداري والمالي من خالل تدقيق اإلمتثال )االذعان(. .ج

 

هذا البحث على منهجين، أحدهما المنهج الوصفي بالنسبة للجانب النظري والثاني استند الباحثان في : البحث منهج
المنهج التحليلي للحاالت الدراسية، وكانت عينة البحث تشمل كل من ديوان الرقابة المالية االتحادي ومكاتب المفتشين 

 العموميين.

 ينطلق البحث من خالل فرضيتين أساسيتين وكما يأتي:: فرضيات البحث

ؤدي تفعيل إستراتيجيات الحد من الفساد اإلداري والمالي من خالل تدقيق اإلمتثال إلى تفعيل ي .أ
 موضوع الشفافية لألجهزة التنفيذية والذي يسهم في الحد من الفساد اإلداري والمالي.

يؤدي تفعيل إستراتيجيات الحد من الفساد اإلداري والمالي من خالل تدقيق اإلمتثال إلى تفعيل عمل  .د
 االجهزة الرقابية في تحديد بؤر الفساد اإلداري والمالي، وتتفرع منه الفرضيات اتتية:

يؤدي تفعيل إستراتيجيات الحد من الفساد اإلداري والمالي من خالل تدقيق اإلمتثال إلى  ➢
زيادة فاعلية انظمة دعم القرار وتسهيل عمل االجهزة الرقابية والذي يؤدي بالتالي إلى 

 كامن الفساد اإلداري والمالي.القضا  على م

يؤدي تفعيل إستراتيجيات الحد من الفساد اإلداري والمالي من خالل تدقيق اإلمتثال إلى  ➢
توفير المعلومات والبيانات وامكانية الوصول اليها من خالل قاعدة المعلومات والذي 

تدقيق حاالت سيسهم بإزالة الغموض عن الكثير من القضايا وبالتالي تمكين المدققين من 
 الفساد في حال وقوعها واتخاذ التدابير الالزمة لمعالجتها ومحاسبة مرتكبيها.
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 .الدراسات السابقة
( بعنوان )تدقيق اإلمتثال للوائح مكافحه Bryane Michael, Alexey Gubin, 2012دراسة ) .أ

ائح مكافحة الفساد في تناقش هذه الدراسة اإلمتثال للو : الفساد: دراسة حالة من جمارك كارباتستان(
، يمكن للمبادئ والنتائج المستمدة من 2009تدقيق الحسابات ومكافحة الفساد التي أجريت في عام 

عمليات التدقيق الحكومية الداخلية )الرامية إلى وضع توصيات لتحسين اإلمتثال للوائح مكافحة 
كبيراا في األدبيات األوسع نطاقا لمك افحة الفساد، ويمكن ألساليب التدقيق الفساد(  أن تسهم إسهاما ا

الداخلية للحسابات أن تتغلب على نقاط الضعف في الُنُهج األربعة السائدة لتقييم األدا  التنظيمي 
لمكافحه الفساد: نهج تصميم النظم، ونهج دراسات الضوابط المخصصة، ونهج التحليل القانوني 

وتوصيات التدقيق والطرائق التي يمكن بها استخدام الوصفي، ونهج الكتيبات اإلرشادية، وتبين نتائج 
النماذج والبحوث السابقة في العلوم االجتماعية في منهجيه التدقيق الداخلي للحسابات من أجل 

 وضع توصيات توفر فوائد صافية إيجابية ومعدلة بحسب المخاطر للدوائر الحكومية.

اعلية تعدد األجهزة الرقابية في مكافحة ( بعنوان: )ف2018دراسة )رياض شعالن حيرو الصالحي،  .د
تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل تفعيل العمل الرقابي لألجهزة الرقابية : الفساد المالي واإلداري(

المختصة الذي يسهم في مكافحة الفساد المالي واإلداري في داخل الوييفة العامة وخارجها، ويؤدي 
ولة العام الذي يشكل أهمية كبرة للحياة في الدولة على كافة دوراا إيجابياا في الحفاظ على مال الد

النواحي، وتزداد اهميته الرقابية التي تمارسها االجهزة المختصة بها، ألن هناك رغبة دولية يهرت 
على شكل اتفاقيات تدعو إلى مكافحة الفساد عن طريق اجهزة خاصة بالعمل الرقابي، ويعد موضوع 

محل اهتمام من قبل المختصين بغية معرفة دورها الحقيقي في الحد من الفساد تعدد األجهزة الرقابية 
المالي واإلداري والصعوبات التي تواجه مكافحة الفساد. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من اال 

 االستنتاجات أهمها:

ه أهداف وأسباد انشا  األجهزة الرقابية موحدة في الغالب، وهي الوقاية من الفساد ومعالجت ➢
 باتخاذ اجرا ات ضده والهدف الوقائي من الفساد يتحقق في منع انحراف الوييفة اإلدارية.

االستقاللية المالية واإلدارية ألجهزة الرقابة ضرورية لتأدية دورها البارز في مجال الرقابة  ➢
 واالتفاقيات والمنظمات الدولية تنص وتدعو إلى استقاللية االجهزة الرقابية.

 ت التي تقدمت بها الدراسة ما يأتي:وأهم التوصيا

ضرورة المحافظة على استقاللية عمل األجهزة الرقابية وأبعادها قدر اإلمكان عن تدخل  ➢
سلطات الدولة األخرى وإبقائها بعيدة عن التدخالت السياسية حتى تنجز عملها بحيادية 

 وبال تأثير.

املة ومنسقه مع بعضها في سبيل دعت الدراسة الجهات الرقابية إلى بنا  عالقة قوية ومتك ➢
 الوصول بدورها إلى مكافحة الفساد بسرعة من دون عرقلة.
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( بعنوان: )العوامل المؤثرة في كفا ة المدقق للكشف عن عدم 2014دراسة )عبير محمود ابو غيدا،  .ج
كفا ة  تهدف الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في :دراسة ميدانية( –االلتزام بالقوانين واالنظمة 

المدقق للكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واالنظمة بنوعيها القوانين واألنظمة ذات التأثير 
المباشر على القوائم المالية والقوانين واألنظمة االخرى ذات التأثير غير المباشر على القوائم المالية 

لمرتبطة بالمدقق ومنشأة التدقيق وفريق وذلك من خالل تقسيم هذه العوامل إلى مجموعتين: العوامل ا
التدقيق والعوامل المتعلقة بعملية التدقيق وتوصلت الدراسة إلى نتائج اهمها تؤثر العوامل المرتبطة 
بالمدقق في كفا ته للكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين واألنظمة بنوعيها القوانين واألنظمة 

ئم المالية والقوانين واالنظمة االخرى ذات التأثير غير المباشر على ذات التأثير المباشر على القوا
القوائم المالية، وأهم هذه العوامل: توافر الخبرة المهنية الكافية للمدقق والتأهيل العلمي للمدقق في 
مجال المحاسبة والتدقيق والتعليم والتطوير المستمر للمدقق ومشاركته في المحاضرات والندوات 

المتخصصة وبذل العناية المهنية الالزمة أثنا  عملية التدقيق، وتم تقديم عدد من التوصيات  المهنية
منها رفع وعي المدقق ألهمية دور التخصص القطاعي للمدقق ومنشأة التدقيق في كفا ته للكشف 
 عن عدم التزام  منشأة العميل بالقوانين واألنظمة وضرورة اطالع المدققين على أحدث القوانين
واالنظمة والتعليمات التي تتعلق بنشاط منشأة العميل محل التدقيق سوا  كانت قوانين وأنظمة عامة 

 على مستوى الدولة ام قوانين خاصة تتعلق بتنظيم نشاط منشأة العميل محل التدقيق.

ي ( بعنوان: )مدى التزام ديوان الرقابة المالية واإلدارية ف2015دراسة )نائل عبد علي النعيزي،  .د
فلسطين بمبادئ الشفافية والمسآ لة الصادرة عن المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة 

هدفت الدراسة تحديد مدى التزام ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين بمبادئ  :)اإلنتوساي(
والمحاسبة )اإلنتوساي(. وقد الشفافية والمسا لة الصادرة عن المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة 

 أيهرت نتائج الدراسة ما يأتي:

هناك تأثير كبير لتطبيق االطار القانوني واالفصاح عنه على مدى التزام ديوان الرقابة  ➢
 المالية واإلدارية بمبادئ الشفافية والمسا لة.

ة على هناك تأثير كبير لتطبيق معايير وعمليات ومنهجيات الرقابة التي تتسم بالموضوعي ➢
 مدى التزام ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمبادئ والشفافية والمسا لة.

عدم وجود تأثير لتطبيق معايير النزاهة والسلوك الجيد للمويفين والمستشارين على مدى  ➢
 .التزام ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمبادئ الشفافية والمسا لة

 

 باتتي: انحثوبنا ا على تلك النتائج أوصى البا
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ضرورة انضمام الديوان إلى المنظمة الدولية )اإلنتوساي( السيما بعد أن أصبحت فلسطين عضواا  .أ
 في منظمة )اليونسكو( إحدى وكاالت االمم المتحدة المتخصصة.

 .ضرورة تحديث قانون الديوان بما يتال م مع القوانين الدولية والسيما قانون )اإلنتوساي( .د

ن الصالحيات الالزمة والمتعلقة بإقرار موازنته المالية وتنفيذها بحيث يكون إعطا  رئيس الديوا .ج
المجلس التشريعي هو الجهة الوحيدة التي يحق لها اعتماد هذه الموازنة والموافقة عليها بصورة 

 نهائية.

 وتميزت هذه الدراسة عن الدراسات األخرى بما يأتي: .د

داري والمالي على الرغم من وجود أجهزة وانظمة تحديد األسباد الحقيقية لظاهرة الفساد اإل ➢
 رقابية متعددة.

 تفعيل دور تدقيق اإلمتثال )االذعان( في دعم إستراتيجيات الحد من الفساد اإلداري والمالي. ➢

عرض حاالت دراسية تبين أوجه العالقة فيما بين األجهزة الرقابية مع بيان الكيفية التي  ➢
 اد المكتشفة من قبلها.يتم التعامل بها مع حاالت الفس

 

 :مفهوم الفساد اإلداري والمالي وأسبابه -3

  .مفهوم الفساد اإلداري والمالي 3-1
هناك تعريفات عدة اطلقت لتوضـــــــــــيح مفهوم الفســـــــــــاد اإلداري والمالي، ويرجع الســـــــــــبب في ذلك إلى 

لعلما  والكتاد والمنظرين اختالف المدارس الفلســـــــفية التي تناولته وتوجهات وثقافات رواد تلك المدارس من ا
 .، بدون ارقام صفحات(2017)القصير، 

وفيما يتعلق بالفســـــــاد اإلداري والمالي تحديداا فإن رجال القانون يحصـــــــرون الفســـــــاد اإلداري في خرق 
القوانين واألنظمة والتعليمات التي يجب مراعاتها وييفياا وعادة ما يقترن بتحقيق مصـــلحة شـــخصـــية، لذا نجد 

، 2018لقانون يعرفون الفســاد اإلداري والمالي بأنه انحراف عن االلتزام بالقواعد القانونية )دغمش، أن رجال ا
24). 

وقد عرف الفســـــاد اإلداري والمالي بمجموع المخالفات الســـــلبية التي يرتكبها الفرد المويف عند إنجاز 
واطنين الذين يتعاملون مع المعامالت المالية ســــــــــــــوا  ما يرتبط منها بالمصــــــــــــــلحة العامة أم بمصــــــــــــــلحة الم

 (65-64، 2013المنظمات العامة، ويتمثل باألشكال اتتية: )العنزي، داؤود، 
مخالفة القواعد واالحكام المالية التي نصــــــــت عليها اإلدارة المركزية في الموازنات العامة أو  .1

 التعليمات المالية المعمول بها.

والتفتيش والمكلفة قانوناا بمتابعة ســـــــــــير االعمال المخالفة لتعليمات األجهزة المركزية للرقابة  .2
 المالية للمنظمة العامة.
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اإلهمال والتقصــير الذي يمكن أن يترتب عليه حق مالي أثنا  تأدية المويف العام لواجباته  .3
 الوييفية.

  .الفساد اإلداري والمالي اسباب 3-2
 (228: 2011)خلف،  سببين رئيسين هما:في العراق أسباد الفساد اإلداري والمالي في الغالب تعود إلى 

 الرغبة في الحصول على منافع غير مشروعة. .1

 محاولة التهرد من الكلفة الواجبة األدا . .2

وهناك جملة من األســـباد التي تقف ورا  شـــيوع ياهرة الفســـاد اإلداري والمالي في العراق وأهم هذه 
 ، بدون ارقام صفحات(:2017األسباد )القصير، 

شـــهدت ياهرة الفســـاد اإلداري تحوالت جديدة : 2003اســـي الذي شـــهده العراق بعد عام الفراغ الســـي .أ
( تمثلت بانفالتها على نطاق واســــــــــــــع حيث امتدت 9/4/2003بعد االحتالل األمريكي للعراق في )

من المويفين واإلداريين إلى بنية الدولة ونخبها الســــــياســــــية، وانتشــــــرت في جميع مفاصــــــل األجهزة 
العراقية، بحيث أصبح من النادر أن نجد قطاعاا حكومياا يخلو من الفساد اإلداري. لقد البيروقراطية 

مر المجتمع العراقي بمتغيرات عديدة كان آخرها االحتالل األمريكي للعراق والذي أدى إلى انهيار 
أنها تنظيمه االجتماعي ونظراا ألهمية التنظيم االجتماعي، كان البد من إعادة بنائه من جديد إال 

فشلت في إعادة التنظيم، وذلك ألن االحتالل األمريكي اعتمد على جملة من الوسائل والتي كرست 
-173، 2015)عبدالعزيز،  :بمجملها العوامل المشـــــــــجعة على الفســـــــــاد اإلداري، وكان من أبرزها

175) 

وإن إن ما يميز الدولة أنها تتمتع بالســــــــــــيادة الكاملة  :صــــــــــــياغة دســــــــــــتور غير متوازن للعراق .1
الدســــــــتور هو أهم ما يميز ســــــــيادة الدولة وهي تخضــــــــع في الداخل للدســــــــتور أما الخارج فهي 

(. ليس معروفاا في تاريخ البشـــــــــرية أن تصـــــــــاغ 72، 2006تخضـــــــــع للقانون الدولي )غريب، 
بنص صـــــــــريح في المادة  1907دســـــــــاتير في يل احتالل قائم، لقد منعت اتفاقية الهاي لعام 

غيير أي من قوانين البلد المحتل، ويعني ذلك انه يمنع المحتل من ســــــــــلطة االحتالل من ت 43
أن يشــــــــــــــرع أي قرار إال مــا كــان متعلقــاا بــأمن قواتــه، وبخالف ذلــك فهو ملزم بتطبيق القوانين 

( وقد جا  الدســــتور 93-92، 2007الســــائدة في األرض المحتلة عشــــية االحتالل )القريشــــي، 
غرات في الدســــتور العراقي أنه مبني على قاعدة طائفية العراقي على العكس من ذلك، وأهم الث

وعرقية يقوم على تقســــــــــــيم المناصــــــــــــب فاذا كان رئيس الوزرا  شــــــــــــيعياا يجب أن يكون رئيس 
الجمهورية ســـــــــــــنياا وربما كان وزير الداخلية أو الخارجية كردياا، لذا فإن التوزيع على أســـــــــــــاس 

 (.176 -175، 2015طائفي وليس على أساس الكفا ة. )عبدالعزيز، 
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الديمقراطية الطائفية هي شــكل الديمقراطية  :تقســيم الســلطة على أســاس المحاصــصــة الطائفية .2
التي أريدت للعراق والتي شــكلت على أســاس المحاصــصــة الطائفية، وتعود بداية الطائفية عند 

( الذي اعتمد على التركيبة الســـــــــــــكانية في 2003يوليو  12تشـــــــــــــكيل مجلس الحكم االنتقالي )
لعراق، وتكون على درجة عالية من التنوع الثقافي حيث تصـــــــل نســـــــبة األقليات إلى ا ثر من ا
 5عضواا والعرد السنة واال راد  13%( من اجمالي السكان، فكان نصيب العرد الشيعة 25)

أعضــا  لكل منهما والتركمان والمســيحيين عضــو واحد لكل منهما واحتفظ الحا م المدني )بول 
النقض )الفيتو( على القرارات التي يصــــــــــدرها المجلس االنتقالي ونجم عن  بريمر( بصــــــــــالحية

المحاصـــصـــة زيادة الحقائب الوزارية لضـــمان تســـاوي حصـــص جميع األطراف المشـــاركين في 
العملية الســياســية، األمر الذي تســبب في تضــخم إداري للتوســع الوزاري الذي يحتاج إلى أعداد 

 ل اقتصـــــــادية نتيجة االنفاق على وزارات ال تعمل، إضـــــــافية من المويفين إضـــــــافة إلى مشـــــــا
اثنية ا ثر من كونها اســـــــتحقاقات  -وأصـــــــبحت هذه الويائف عبارة عن محاصـــــــصـــــــة طائفية

حقيقية ال تقوم على الكفا  التي تســــــتند على المعرفة واالقتدار وحتى لو اخذ التوزيع للويائف 
ن المواطن والدولة، فتتحول الوييفة على الجدارة واالســـــتحقاق إال أنه يرســـــخ وجود الوســـــيط بي

 (.180-117، 2015إلى خدمة الطائفة قبل أن تخدم الدولة )عبدالعزيز، 

يمارس البرلمان الوييفة الســياســية المجســدة في مراقبة الســلطة التنفيذية، وذلك  :مجلس النواد .3
ة، فالعالقة من خالل االطالع على أعمال الســـــلطة التنفيذية ومدى التزامها بالســـــياســـــات العام

بين القواعد الشـــــــــعبية والنخب الحا مة اذا كانت قائمة على المحاســـــــــبة والمســـــــــا لة فإن الميزة 
( إال أن األمر مختلف 83، 2006التنموية تتحقق اعتباراا من مبدأ المراجعة والموازنة. )زيادة، 

ل دســــــــــــتوري في العراق ففي جو االحتالل ونقص الســــــــــــيادة، فالنظام البرلماني مجرد عملية نق
وتقليد صــــارخ تحت تأثير القوى األجنبية بســــبب غياد المؤســــســــات الديمقراطية، كما قد يدلي 
بعض الناخبين بأصــواتهم لصــالح مرشــحين من الشــخصــيات التقليدية دون ان يكون للمصــلحة 

، 2011الوطنية أي تأثير في عملية اإلنتخاد وإنما على أســــــاس الطائفية والقبلية. )يوســــــف، 
67) 

عمدت ســياســات االحتالل األمريكي : العناصــر الالمعيارية في مؤســســات الدولة العراقية نشــر .4
إلى تشــجيع نشــر العناصــر غير الكفو ة في مفاصــل –والنخب الســياســية العراقية المرتبطة بها 

الحكومـــة والبرلمـــان واإلدارات العليـــا وتحجيم الكفـــا ات والكوادر اإلداريـــة النزيهـــة من خالل 
لقرارات الخاطئة تجســــــــــــــيداا حياا لنظرية العالم )روبرت ميرتون( وذلك لتشــــــــــــــجيع مجموعة من ا

 (:76-75، 2011الالمعيارية في واقع المجتمع العراقي التي تتمثل باتتي )يوسف، 

القضــــا  على بنية الدولة وكيانها عندما حلت الجيش العراقي والمؤســــســــات األمنية والذي  ➢
)بول بريمر( قانونه الســــــــــي  الصــــــــــيت )اجتثاث جا  من خالل إصــــــــــدار الحا م المدني 
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البعث( الذي عمل على إقصـــــا  قيادات من الجيش وقوى االمن الداخلي العراقي، ونخب 
من قطاعات التعليم والصحة والجامعات والقضا ، ولم تكتف سلطات االحتالل األمريكي 

أو غير مباشــر بإقصــا  الكوادر ســياســياا ومهنياا، بل عمدت إلى اســتهدافها بشــكل مباشــر 
 ( .183، 2015من خالل عمليات االغتيال والخطف والتصفية )عبدالعزيز، 

التقلبات الســــــياســــــية الحادة التي مر بها العراق أفرزت يهور شــــــرائح مهنية كبيرة تمارس  ➢
ســــلوكيات انتهازية ومتقلبة في الرأي، تشــــعر بالنقص أمام كل ذي تخصــــص أو صــــاحب 

كون متقلبة في الرأي لكنها ذكية في تعلقها وتحذلقها خبرة أو صـــــــــــــاحب أخالق قويمة، وت
لرموز كل ســـــــــلطة حكمت العراق، وتقدم لهم الوال  الزائف، وتعرد عن تذمرها من الحكم 

، 2015الســابق، وتعلن تعلقها بأهداف النظام الحالي وإن لم تكن صــحيحة. )عبدالعزيز، 
184). 

تتسم باالستسالم والرفض لقيم المجتمع أسهم االحتالل في تثبيت النماذج الطقوسية التي  ➢
الفاســــــــــدة، لكنها ال تطرح قيماا تعالج الفســــــــــاد الســــــــــائد في الجهاز اإلداري، لذا تقوم على 
اإلمتثال القهري للوســـــائل التي يقرها النظام الرســـــمي خشـــــية التصـــــفية والتهميش من قبل 

 .(57، 2003القيادات اإلدارية العليا. )لطفي، الزيات، 

دولة المؤســســات وســلطة القانون يتراجع الحافز الذاتي لمحاربة الفســاد، إذ إنه عند غياد  ➢
قبل االحتالل األمريكي كان هناك نزوع ذاتي لمحاربة الفســــــــــــــاد اإلداري لدى العديد من 
مويفي القطاع الحكومي إال أن هذا الحافز قد تضــــا ل بعد االحتالل تحت وطأة التهديد 

القصـــــا  الطائفي وســـــطوة األحزاد والمليشـــــيات والتكتالت بالقتل واالختطاف والتهميش وا
الطائفية والعشــــائرية، االمر الذي أفقد المجتمع أهم حصــــاناته الذاتية، وأصــــبح المويفون 
يتعــايشــــــــــــــون مع هــذه الظــاهرة ويقفون موقف المتفرج ليقينهم بعــدم قــدرة األجهزة األمنيــة 

لى حاالت الفساد فبرزت الشخصيات والقانونية المشكلة من قبل االحتالل من السيطرة ع
االســـــتســـــالمية )االنســـــحابية( التي ال تتحمل المســـــؤولية ومن ثم عدم قدرتها على معاجلة 

 حاالت الفساد.

أســـــــهمت ســـــــلطات االحتالل األمريكي في تفكيك بنى قيادات مؤســـــــســـــــات الدولة العراقية  ➢
لتحــل محــل القيــادات  وهيــا لهــا، وإحتالل كوادر قيــاديــة بــديلــة تم جلبهــا من خــارج العراق

اإلدارية الســـــــابقة التي تم إســـــــتبعادها بقرارات ســـــــلطة االحتالل أو تم تصـــــــفيتها وإغتيالها 
بعمليات القتل المنظمة وال شـــك أن هذا أخطر دور قامت به ســـلطات االحتالل األمريكي 

 .(187-186، 2015في تنامي مشكلة الفساد اإلداري في العراق. )عبدالعزيز، 
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باحثين أن نشـــــر العناصـــــر الالمعيارية أدى إلى انتشـــــار الفســـــاد نظراا لغياد آليات وفي رأي ال
المحاسبة الفعالة وشعور المفسدين بالحرية وعدم الخوف من المحاسبة والعقاد، مما أدى إلى 

 تمرير معظم المشاريع ذات المواصفات الرديئة واالختالسات والرشاوى.

د السياسية خالل السنوات الماضية توسعاا سريعاا إذ إنها قد لقد توسعت األحزا :األحزاد السياسية .ب
حصــلت وأنفقت امواالا طائلة خالل الســنوات الماضــية ذلك نتيجة االرتفاع الكبير في أســعار النفط، 
ويالحظ أنه كلما زادت الموارد لدى هذه األحزاد نمت وتوســــــــــــــعت وتعزز نجاحها، ومن ثم دعم 

لحلقة المفرغة إلى دفع األحزاد نحو المنافســــــة الشــــــديدة للســــــيطرة هيا له التنظيمية، وتســــــبب هذه ا
على أ بر قدر من المناصــــــــــــــب ســــــــــــــوا  تلك التي تجلب لها األموال أو توفر لها الحماية المتمثلة 
بالمســـؤولين الحكوميين، وتســـتمر المنافســـة بين األحزاد للحصـــول على المناصـــب الرئيســـة لتعظيم 

أغلب العقود الحكومية اليوم تتضــــــــــــــمن عنصــــــــــــــراا من الفســـــــــــــــاد.  منافعها المالية، ولذلك نجد أن
 .(306، 2013)عبدالهادي، 

إن أغلب البلدان المتقدمة تتمتع باســتقاللية القضــا  عن عمل وأدا  النظام  :عدم اســتقاللية القضــا  .ج
الســياســي، مما يعطي أبعاداا ســليمة تتمثل بالحكم الصــالح، إذ إن عدم اســتقاللية القضــا  يؤدي إلى 
إنتشار ياهرة الفساد بمستوى عال، إن الفساد يمكن أن يحدث داخل الجهاز القضائي للدولة، وبين 
أعضـــا  لجنة النزاهة التابعة لمجلس النواد العراقي، لذا يقع على الحكومة اختيار عناصـــر الجهاز 

اسي ، بدون ارقام صفحات( . وقد أسهم ضعف البنا  السي2017القضائي بدقة وعناية )القصير، 
( على المســؤولين والنخب الســياســية، وفي Accountabilityالعراقي في تقويض نظام المحاســبة )

أجهزة الدولة العراقية هناك الكثير من العناصـر الفاسـدة الذين يتمتعون بحماية من أحزابهم الحا مة 
من قبل بعدم المالحقة القضــــــــائية، وأن هناك قوانين تتيح التدخل في شــــــــؤون الســــــــلطة القضــــــــائية 

الســــــــــلطة التنفيذية، كمثال على ذلك اليمكن إحالة المويف الفاســــــــــد بالمحا مة إال بموافقة الوزير، 
وهذا بدوره إذا كان مشاركاا بالفساد، فإنه ال يوافق على إحالة أحد مويفي دائرته للمحا مة حتى لو 

فساد وزارته يؤثر على  لم يكن متورطاا في الفساد فسيرفض أيضاا وذلك اعتقاداا منه أن الكشف عن
وفي رأي الباحثين هناك احتكار لمواقع القرار السياسي  .(205-204، 2015سمعته. )عبدالعزيز، 

واإلداري في مؤســــســــات الدولة العراقية، فضــــالا عن ذلك فإن الفســــاد أصــــبح يمارس بطريقة منظمة 
ب الســياســية وعلى أســاس ومعقدة على شــكل مؤســســة شــبكية تحتكر الموارد والقرارات فيما بين النخ

طائفي، والدليل على كالمنا هذا ما كشـــــــــــفته تقارير هيئة النزاهة والتي أشـــــــــــارت إلى مالحقة وزرا  
 ومديرين عامين ووكيل وزارة ومستشار قضائي بتهم الفساد اإلداري.

تعتبر الشـــفافية من أهم المصـــطلحات الحديثة والتي أصـــبحت تســـتخدم  :غياد الشـــفافية والمحاســـبة .د
قبل الجهات المعنية في مكافحة الفساد في العالم، وذلك لغرض التعرف على الكيفية التي تدار  من

بها أجهزة الدولة وســـــــــياســـــــــاتها العامة لغرض الحد من الســـــــــياســـــــــيات غير المعلنة والتي تتصـــــــــف 
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( ويرى الباحثان أن للشــــــــــــفافية دوراا في مكافحة الفســــــــــــاد ووجود 254، 2014بالغموض )البهجي، 
عكســــية بين الشــــفافية والفســــاد، وذلك ألن الفســــاد يقوم على الســــرية والكتمان، وإن الشــــفافية عالقة 

تعني الكشف واالعالن عن األنشطة واالعمال لغرض الوصول إلى مشاركة المواطنين بالمعلومات 
التخاذ القرارات المتعلقة بمصــــــالحهم، فكلما زادت الشــــــفافية قلت فرل الفســــــاد، لذلك فإنه في يل 

اد الشــــفافية والمحاســــبة ســــيشــــعر الفاســــدون بالحرية وعدم الخوف من المحاســــبة العقاد، وهذا غي
 بالتالي يسهم في انتشار الفساد اإلداري والمالي.

مما الشـــــك فيه أن قيام الســـــلطات بين فترة وأخرى بإصـــــدار  :إصـــــدار قانون العفو بحق المفســـــدين .ه
 مفسدين الرتكاد جرائم الفساد.قانون للعفو العام عن المفسدين سيكون دافعاا لل

 

 :إستراتيجيات الحد من الفساد اإلداري والمالي -4
لقد أضــــــــــــــحت التدابير واتليات العادية لمكافحة الجريمة اليوم غير كافية لمكافحة الفســــــــــــــاد اإلداري 

كلة والمالي. لذا تطلب االمر اســــتحداث إســــتراتيجيات مدروســــة بدقة وموضــــوعية وتأخذ بنظر االعتبار المشــــ
من الجوانب جميعها ، وعليه فإن االمر يتطلب ضـــرورة وجود إســـتراتيجيات متكاملة لمواجهة الفســـاد اإلداري 
والمالي والتي اصــــبحت ضــــرورة حتمية للحد من الفســــاد اإلداري والمالي ومكافحته، وذلك ألن القضــــا  على 

  هاما في العراق.الفساد ينبغي أن يتصدر أولويات الجهود االصالحية والتي اصبحت أمراا 

  .استراتيجية الحوكمة 4-1
اختلف الكتاد والباحثون فيما بينهم حول تحديد مفهوم الحوكمة، وســـــبب ذلك يعود إلى تداخل العديد 
من األمور التنظيمية واالقتصــــــــــــــادية والمالية واالجتماعية للشــــــــــــــركات، وهو األمر الذي يؤثر على المجتمع 

وكمة هي إيجاد وتنظيم التطبيقات والممارســـــات الســـــليمة للقائمين على إدارة واالقتصـــــاد، ويمكن القول إن الح
الشركة بما يحفظ حقوق حملة األسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة وأصحاد المصالح من خالل تحري 

قاا لمعايير تنفيذ صـي  العالقات التعاقدية التي تربط بينهم، وباسـتخدام األدوات المالية والمحاسـبية السـليمة، وف
 .(24، 2016اإلفصاح والشفافية الواجبة. )الحايك، 

تعد الحوكمة واحدة من أهم اتليات : حوكمة الشركات أداة فاعلة في مكافحة الفساد اإلداري والمالي .أ
في معالجة الفســــــاد اإلداري والمالي، وذلك من خالل اســــــتخدام مجموعة من االليات والتي يعد من 

فافية في التقارير المالية وفقاا للمعايير المحاســـبية الدولية، إذ إن تطبيق نظام أبرزها اإلفصـــاح والشـــ
الحوكمة في المؤســــســــات االقتصــــادية يســــهم في العمل على توضــــيح نقاط التعاون وتنظيم األدوار 
فيما يتعلق بمراقبة المعامالت المالية واإلدارية، ويبرز دور الحوكمة كمنهج اداري يســـــــــــــــاعد على 

ـــة التفكير  ـــد من القيم منهـــا القيم األخالقي ـــار العـــدي ـــأخـــذ بنظر االعتب برؤى متعـــددة بحيـــث أنهـــا ت
واالجتماعية والبيئية ،وتعمل على التقليل من تورط اشـــكال وآليات الفســـاد والعمل على ترقية األدا  
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ري المالي ورفع مســـــــتويات التنافســـــــية والتقليل من نمو االنحرافات الســـــــلبية والحد من الفســـــــاد اإلدا
( ويتمثل دور حوكمة الشـــركات في اســـتخدام مجموعة من اتليات 157، 2016والمالي. )البشـــير، 

لمكافحة الفســـاد المالي، إذ يمكن تعريف آليات حوكمة الشـــركات بأنها )مجموعة من الوســـائل التي 
إلى تحقيق يتم تضمينها بهدف ترشيد وتوجيه ورقابة سلوك اإلدارة العليا التخاذ القرارات التي تؤدي 

 .(444، 2011مصالح المالك(. )راضي، 

تؤدي الحوكمة دوراا بارزاا في معالجة المشــــــــــكالت التي تعاني منها المؤســــــــــســــــــــات  :آليات الحوكمة .د
 والسيما فيما يتعلق بمشكلة الفساد من خالل مجموعة من اتليات، وكما يأتي:

 :اتليات الداخلية للحوكمة ➢

( أن المهتمين من الباحثين في Singh and Hariantoيذكر كل من ) :مجلس اإلدارة •
مجال الحوكمة يصــرون على أن مجلس اإلدارة هو األداة الداخلية األحســن لمراقبة ســلوك 
اإلدارة، وذلك كونه يحمي رأس المال المســـــــتثمر من ســـــــو  اســـــــتعمال اإلدارة كما يســـــــهم 

ل على تقديم الحوافز مجلس اإلدارة بفعالية عند القيام بوضــــــع اســــــتراتيجية الشــــــركة والعم
لإلدارة ومراقبة ســــــلوكها وأدائها، ومن ثم فإن هذا االمر يســــــهم في تعظيم قيمة الشــــــركة. 

 (.74، 2015)دودين، 

حظيت لجنة التدقيق باهتمام كبير في الوقت الحاضــــــــــــــر من قبل الهيئات  :لجنة التدقيق •
ه هذه اللجنة بوصـــــــفها العلمية الدولية. ويرجع ســـــــبب هذا االهتمام نتيجة الدور الذي تؤدي

أداة من أدوات حوكمة الشــــركات في زيادة الثقة والشــــفافية للمعلومات المالية التي تفصــــح 
عنها المؤســســات من خالل االشــراف على وييفة التدقيق الداخلي في المؤســســات وإعداد 

 يد التقارير المالية ودعم الهيئات التدقيقية الخارجية واســــــــــتقالليتها، فضــــــــــالا عن ذلك التأ
 .(249-248، 2018على االلتزام بمبادئ حوكمة الشركات. )زامل، 

إن تلية اإلفصــــــاح والشــــــفافية أهمية كبيرة في تطبيق حوكمة  :آلية االفصــــــاح والشــــــفافية •
الشــــــــــــــركات، إذ تتطلب اإلفصـــــــــــــــاح عن كافة المعلومات المالية وغير المالية المتعلقة 

مادية مع األطراف أصـــحاد العالقة، بالمؤســـســـة، فضـــالا عن اإلفصـــاح عن المعامالت ال
بشرط أن تكون ذات صلة بالظروف والقرارات وقابلة للفهم حتى يمكن عدها وسيلة يمكن 

 .(115، 2011من خاللها تعزيز أنظمة الضبط الداخلي وحوكمة الشركات. )الفتالوي، 

ل على لوييفــة التــدقيق الــداخلي دور مهم في عمليــة الحوكمــة، إذ تعمــ :التــدقيق الــداخلي •
تعزيزها من خالل قيام المدققين بأنشــــــــــــطتهم التي تعمل على زيادة المصــــــــــــداقية والعدالة 
وتحســـين ســـلوك المويفين العاملين في الشـــركات المملوكة للدولة والقطاع الخال وتقليل 
مخاطر الفســـــــــــــاد اإلداري والمالي. كما إن التدقيق الداخلي يضـــــــــــــمن دقة التقارير المالية 

 .(74، 2015ف حاالت التزوير ومنعها. )دودين، ونزاهتها وا تشا
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 يوضح آليات الحوكمة للحد من الفساد اإلداري والمالي :1الشكل 

 ن.ا: إعداد الباحثالمصدر
 :اتليات الخارجية للحوكمة ➢

خارجي: يمثل التدقيق الخارجي حجر الزاوية لحوكمة جيدة للمؤسسات المملوكة التدقيق ال •
من قبل الدولة لما له دور مهم في المســـــــــاعدة في تحســـــــــين الكشـــــــــوفات المالية، وبالتالي 
يســاعد هذه المؤســســات على تحقيق المســا لة والنزاهة وتحســين العمليات فيها فضــال عن 

تخدمين المســــتهدفين( والمواطنين بشــــكل عام. غرس الثقة بين أصــــحاد المصــــالح )المســــ
 Institute ofويؤكـــــد معهـــــد المـــــدققين الـــــداخليين في الواليـــــات المتحـــــدة االمريكيـــــة )

internal auditors على أن دور التدقيق الخارجي يعزز من مســـــؤوليات الحوكمة في )
الحكمة( حيث ينصـــــــــب االشـــــــــراف على التحقيق مما إذا كانت  -التبصـــــــــر -)االشـــــــــراف

المؤسسات المملوكة تعمل ما هو مفروض أن تعمله والذي يفيد في ا تشاف ومنع الفساد 
المالي. أما فيما يتعلق بالتبصـر فإنه يسـاعد المسـتخدمين المسـتهدفين ومتخذي القرار من 
خالل تزويدهم بتقويم مســــتقل للبرامج والســــياســــات، فضــــالا عن العمليات والنتائج، وأخيراا 

التجاهات والتحديات التي من الممكن ان تواجهها المؤســـــســـــات. )زين فإن الحكمة تحدد ا
 .(15، 2012الدين، جابر، 

القوانين والتشـــــــــريعات: إن القوانين والتشـــــــــريعات وبحكم كونها أحد اتليات للحوكمة فأنها  •
غالباا ما تؤثر على التفاعالت التي تجري بين الفاعلين الذين يشتركون وبشكل مباشر في 

وكمة وتأثيرها ال يقتصر على دورهم ووييفتهم في هذه العملية فحسب بل على عملية الح
 .(392، 2015تحقيق تفاعلهم مع بعض. )طلب، 

منظمة الشــــــفافية العالمية: وذلك من خالل الدور الذي تؤديه في ممارســــــة الضــــــغوط من  •
ارســـها أجل محاربة الفســـاد اإلداري والمالي في الدول، ومثال على ذلك الضـــغوط التي تم
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منظمة التجارة العالمية من أجل تحســــــــــــــين النظم المالية والمحاســــــــــــــبية في قطاع البنوك 
والضـــــــغط الذي تمارســـــــه لجنة بازل من أجل ممارســـــــة الحوكمة في المصـــــــارف. )زامل، 

2018 ،250). 
وفي رأي الباحثين: ان قواعد الحوكمة تلزم المدقق الخارجي بتحري الدقة والصـــــــــــــــدق في البيانات 

حقيقة ما يعكســـه المركز المالي للشـــركة ولكافة المســـتخدمين  المالية بما يســـاهم في اإلفصـــاح والشـــفافية عن
المسـتهدفين سـوا  أ انوا )مسـتثمرين، حملة األسـهم... الخ( فضـالا عن ذلك يجب عليه أن يوضـح مدى التزام 
الشـــــــــركة بتطبيق القواعد المحاســـــــــبية المتعارف عليها. ويجب على المدقق الخارجي أيضـــــــــا اإلفصـــــــــاح عن 

فعالا وبشــــــــــكل غير عمدي لحســــــــــن النية، أما فيما يتعلق بالتالعب والغش فيتعين على األخطا  التي حدثت 
المدقق كشــــف )االنحراف، االختالس، التالعب( والذي يضــــر بمصــــالح الشــــركة وحملة األســــهم، فضــــالا عن 
 شـــف حاالت االحتيال والتي تعني المخالفات المقصـــودة التي يشـــارك بها واحد أو ا ثر من أعضـــا  مجلس 

دارة أو من المويفين أو الغير ومن صـــــورها )تزويد أو تشـــــويه أو تغيير الســـــجالت، اختالس للموجودات، اإل
حذف وإلغا  نتائج العمليات من السجالت، تسجيل عمليات وهمية في السجالت(. إن األدا  المالي للشركات 

ى ذلك االلتزام، وهذا يعني أن التي تلتزم بمعايير القيم والمبادئ تكون أفضــــــــــــــل بكثير من تلك التي تفتقر إل
 الشركات التي تلتزم بقواعد الحوكمة تكون هي األقدر على محاربة الفساد.

  .إستراتيجية اإلدارة االلكترونية 4-2
إن اإلدارة االلكترونية تعد من بين المفاهيم اإلدارية الجديدة والتي ارتبطت  :مفهوم اإلدارة الكترونية .أ

ى تكنولوجيا المعلومات واالتصـــــــــــــــال. وتعرف اإلدارة االلكترونية: بأنها باعتماد العمل اإلداري عل
اإلدارة التي تســـــــــــتخدم فيها التقنيات الحديثة مثل الكمبيوتر وشـــــــــــبكة االتصـــــــــــاالت بين اإلدارة في )

( وتتكون اإلدارة االلكترونية من بعدين رئيســين: 64، 2008مســتوياتها االشــرافية والتنفيذية( )الفرا، 
مـــال االلكترونيـــة والحكومـــة االلكترونيـــة، إذ تختص بـــالويـــائف الحكوميـــة الموجهـــة إلى همـــا األع

المواطنين أو قطاع االعمال أو بين أجهزة الدولة ومؤســـســـاتها عبر منظومات تكنولوجيا المعلومات 
 .(26، 2012)ابو العيس،  والشبكات وكما موضح بالشكل

في مكافحة الفساد اإلداري تمثل اإلدارة االلكترونية في مضمونها تبسيطاا : آليات اإلدارة االلكترونية .د
التي تعد احد ويائفها الرئيســــــــــة، ان اإلدارة االلكترونية لم لإلجرا ات وتقييماا لألدا  والرقابة االنية و 

تأت بآليات جديدة لمحاربة الفســـــــاد اإلداري وانما عملت اإلدارة االلكترونية على تعزيز وتفعيل دور 
الشــــــــفافية والمســــــــآ لة مما قد جعل منها اســــــــتراتيجية شــــــــاملة لمواجهة الفســــــــاد اإلداري وكما يأتي: 

 (85-84، 2011)العالول، 
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الشـــــــــفافية: ان تطبيق اإلدارة االلكترونية يجعل األهداف والغايات والخطط واضـــــــــحة وســـــــــهلة  ➢
فضـــــالا عن وضـــــوح اإلجرا ات مع ســـــهولة تدفق المعلومات مع الســـــرعة والســـــهولة في نشـــــر 

 التقارير اإلدارية والمالية وايصالها إلى أصحاد المصلحة عبر الوسائل االلكترونية.

طبيق اإلدارة االلكترونية على توفر الهيكل التنظيمي للمنظمة ويوضــــــــــــــح المســــــــــــــآ لة: يعمل ت ➢
خطوط الســــلطة والمســــؤولية بحيث يســــهل مســــآ لة المســــتويات اإلدارية المختلفة ويســــاعد في 
تقديم التقارير ســـــوا  الدورية ام المنتظمة عن نتائج أعمالهم ومدى نجاعتهم في تنفيذها والعمل 

ع والخطط من خالل توفير المعلومات الالزمة لتقييمها فضــــالا عن على تقييم البرامج والمشــــاري
انتظام االجتماعات وتســــــهيل عملية اســــــتقبال االقتراحات والشــــــكاوى من الجمهور أو العاملين 

 عبر البريد االلكتروني أو صندوق الشكاوي عبر الموقع االلكتروني للمنظمة.
 هيكل اإلدارة االلكترونية: 1المخطط 

 

 
 

 ن.ا: إعداد الباحثالمصدر

  .االلكترونية الحوكمةإستراتيجية  4-3
االلكترونية لتصنع اتجاهاا جديداا لإلدارة الحديثة من  لقد ولدت الحكومة :مفهوم الحكومة االلكترونية .أ

خالل استثمار التكنولوجيا في تطوير جميع االعمال وإنجاز جميع المعامالت ومن ثم توفير الوقت 
والجهد البشري وذلك عن طريق استخدام االنترنت وشبكات الحاسود والتقنيات المتطورة. وتعرف 

ة القطاعات واألجهزة الحكومية المختلفة على تقديم الخدمات الحكومة االلكترونية بانها )قدر 
والمعلومات للمستفيدين منها الكترونياا وبشفافية ومساواة وبسرعة متناهية ودقة عالية في أي وقت 
واي مكان باستخدام التقنيات الحديثة المتطورة مع ضمان سرية وامن المعلومات. )أبو العيس، 

2012 ،33). 

إن من اهم مبررات التحول للحكومة االلكترونية تتمثل باالتي: )المنهالي، : ومة االلكترونيةأهمية الحك .د
2011 ،18-19) 
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الضغوط المتزايدة التي تقع على عاتق الحكومة والتي تدعو إلى ضرورة تلبية حاجات المواطنين  .1
 ورغباتهم وبكفا ة وفاعلية.

لخدمية ومن أهمها البيروقراطية والروتين والبط  في معاناة المتعاملين مع القطاعات الحكومية ا .2
 تقديم الخدمات العامة.

الثورة المعلوماتية المتسارعة والثورة المعلوماتية مع تزايد الرغبات في تطبيقها وما تعكسه من  .3
 تحسن في مستويات األدا  الحكومي كماا ونوعاا واسلوباا.

ية وما تتميز به من صعوبة اإلجرا ات وعدم وضوحها، العمل على تغيير صورة الحكومة التقليد .4
فضالا عن الروتين والتي تؤدي إلى العالقة السيئة فيما بين المواطنين وقطاعات االعمال من 

 جهة وبين األجهزة الحكومية من جهة أخرى.

العمل على تفعيل وتعزيز دور المواطن من خالل المشاركة في عمليات الرقابة والمسآ لة  .5
 اتخاذ القرارات.و 

 تقلل من كلفة اإلجرا ات الحكومية. .6

 تزيد من الشفافية في اإلجرا ات. .7

 تساهم في النمو االقتصادي. .8

 الحكومة االلكترونية تساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة وجودتها. .9

 مة االلكترونية.تمكن من االستجابة للتغيرات البيئية المتسارعة والسيما بعد تطبيق الحكو  .10

تسهم الحكومة االلكترونية في تحقيق الشفافية من : أهمية الحكومة االلكترونية في مكافحة الفساد .ج
خالل االتاحة الكاملة لجميع المعلومات المرتبطة بالقرارات واإلجرا ات والخدمات الحكومية للجميع 

فرل متساوية في التعامالت من أفراد ومؤسسات حكومية أو خاصة في التوقيت الذي يسمح ب
الحكومية ويتم التعامل االلكتروني مع الخدمات الحكومية من خالل ميكنة هذه الخدمات . يمكن 
الوقوف على وجهتي رأي بشأن الحكومة االلكترونية في ما يخص مكافحة الفساد، إذ يشير الرأي 

ساد بمساعدة مقاييس المراجعة االول على أن تحسين الحكومة االلكترونية بإمكانه تخفيف فرل الف
الجيدة، حيث سيسهل ذلك منافع ومنازعات الويائف العامة، ويخفض كلفة الصفقات، ويفرض 
القواعد القانونية بشدة كبيرة ويخفض التكتم ويزيد بمستوى الشفافية . والرأي الثاني يرى أن الحوسبة 

للدخل، فاألنظمة الجديدة قد تغرس قد تمد محترفي تكنلوجيا المعلومات واالتصال بمصادر جيدة 
الخوف الذي ينال من قبضة بعض المويفين، ويحدد وصولهم إلى المعلومات الحساسة، وعلى 
الرغم من ذلك فإن االنظمة نفس نفسها قد تعطي فرصة جديدة إلى مويفين اذكيا  في تكنولوجيا 

حساسة، االمر الذي يؤدي المعلومات واالتصال من اختراق االنظمة التي تحتوي على معلومات 
 (48 -47، 2019إلى الفساد )نصيرة ، الحبيب، 
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 :تفعيل إستراتيجيات الحد من الفساد اإلداري والمالي بوساطة تدقيق اإلمتثال -5
الحــالي على اثنين من معــايير تـدقيق اإلمتثــال: في المســــــــــــــتوى الثــالـث، يعبر  ISSAIيحتوي إطـار 

في المســـــــــــــتوى الرابع، يعبر المعيار ( عن المبادئ األســـــــــــــاســـــــــــــية لتدقيق اإلمتثال، و ISSAI 400المعيار )
(ISSAI 4000 عن معيار تدقيق اإلمتثال. يقدم المعيار الدولي لتدقيق اإلمتثال لألجهزة العليا للرقابة التي )

تختار اإلشــــــــارة بشــــــــكل مباشــــــــر للمعايير الدولية في أعمالها، لذا فقد أعطى هذا المعيار طريقتين أو خيارين 
ارة إلى االطـار المرجعي للمعــايير الـدوليــة لألجهزة العليــا للرقـابـة فيمــا يتعلق لألجهزة التي ترغـب في اإلشـــــــــــــــ

 بتدقيق اإلمتثال وذلك:
عبر وضــــــع معيار وطني رســــــمي ذي قوة قانونية متناســــــقاا مع المبادئ األســــــاســــــية لرقابة القطاع العام  .أ

(ISSAI 100( ومع المبادئ األساسية لتدقيق اإلمتثال )ISSAI 400.) 

 (.ISSAI 4000ريق اإلشارة المباشرة إلى المعيار الدولي لتدقيق اإلمتثال )عن ط .د

ويمكن وصــــــــــــف تدقيق اإلمتثال في القطاع العام بأنه: عملية منهجية تهدف إلى الحصــــــــــــول على 
األدلة وتقييمها بشــــــــــــــكل موضــــــــــــــوعي وتحديد ما إذا كانت المعلومات أو الظروف الفعلية تتفق مع المعايير 

ن عملية تدقيق اإلمتثال في القطاع العام ضـــــــــــرورية من حيث أنها توفر للهيئات التشـــــــــــريعية المعمول بها. إ
والرقابية المكلفة بالحوكمة وكذلك عامة الناس المعلومات، والتقييمات المســـــــــــتقلة والموضـــــــــــوعية التي تخص 

تقل لما إذا كان موضوع إدارة وأدا  السياسات أو البرامج أو العمليات الحكومية. تدقيق اإلمتثال هو تقييم مس
ما في حالة امتثال للسلطات المعمول بها والمحددة كمعايير، ويتم ذلك عن طريق تقييم ما إذا كانت األنشطة 
والمعامالت المالية والمعلومات تتوافق، من جميع النواحي المادية، مع الســلطات التي تحكم الجهة الخاضــعة 

( وإن الهـــدف العـــام من تـــدقيق INTOSAI Development Initiative (IDI)., 2018, 7للتـــدقيق.) 
اإلمتثال هو تعزيز الثقة في القطاع العام من خالل تعزيز الحكم الرشــــــــــيد واإلدارة الســــــــــليمة لتنفيذ الميزانيات 
العامة وتقييم ما إذا كان يتم التعامل مع األموال واإلدارة وحقوق المواطنين وفق اإلجرا ات القانونية النافذة، 

وصـــــف تدقيق اإلمتثال على أنه مجال تدقيق القطاع العام ضـــــمن الترتيب الدســـــتوري المحدد لمؤســـــســـــات وي
( 1(. ويتضــمن تدقيق اإلمتثال في عمليات تدقيق القطاع العام عناصــر أســاســية معينة )SAIالتدقيق العليا )

( 3الموضــــــــــوع و ) (2األطراف الثالثة للتدقيق: أي المدقق، الطرف المســــــــــؤول، المســــــــــتخدم المســــــــــتهدف، )
 .(Shashi K. Sh., 2016, 3) السلطات والمعايير لتقييم الموضوع

إن  :دور تدقيق اإلمتثال )اإلذعان( في دعم اســــــــــــتراتيجية الحوكمة للحد من الفســــــــــــاد اإلداري والمالي :5-1
 تدقيق اإلمتثال )االذعان( له دور مهم في دعم استراتيجية الحوكمة من خالل اتتي:

الحوكمة على تعزيز الثقة في بيئة االعمال الدولية وكذلك االمر بالنســــبة لتدقيق اإلمتثال، إذ تعمل  .أ
 يهدف إلى تعزيز الثقة في القطاع العام من خالل تعزيز الحكم الرشيد واإلدارة المالية السليمة.



 .........إستراتيجيات الحد من الفساد اإلداري والمالي                
 

 رمو وليلة ال

 150 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276X) تنمية الرافدين

  .pp(132 – 159، ص. ) 2020March، اذار  .No(125، ع ) Vol(39مج )

 

 

تهدفين( من إن الهدف من تدقيق اإلمتثال للقطاع العام هو تمكين المســـــؤولين )المســـــتخدمين المســـــ .د
 تقييم ما إذا كانت أنشطة كيانات القطاع العام تتفق مع السلطات التي تحكم تلك الكيانات.

 أحد الشروط المهمة لفهم الجهة الخاضعة لتدقيق اإلمتثال هو التعرف على قواعد الحوكمة. .ج

خـــدمين المســــــــــــــؤولون عن الحوكمـــة هم أحـــد أطراف تـــدقيق اإلمتثـــال الثالثـــة بـــاعتبـــارهم )المســــــــــــــت .د
 المستهدفين( والذين بدورهم يعتمدون على تقارير تدقيق اإلمتثال في اتخاذ القرارات الرشيدة.

ال تعد الرقابة هدفاا بحد ذاتها، وإنما جز  ال يتجزأ من النظام التنظيمي الذي يهدف إلى كشــف عدم  .ه
لمالية وفعاليتها وا تشافها مبكراا االلتزام بالمعايير المقبولة وانتها ات مبادئ الشرعية وكفا ة اإلدارة ا

واتخاذ اإلجرا ات التصـــــــــحيحية، وهذا من شـــــــــأنه أن يجعل المســـــــــؤولين يقبلون المســـــــــؤولية واتخاذ 
 خطوات لمنع مثل هذ االنتها ات أو جعل وقوعها صعباا على األقل.

ايير ليتم يعزز تدقيق اإلمتثال الحوكمة الرشــــــــــــيدة عبر الكشــــــــــــف واالبالغ عن االنحرافات عن المع .و
 اتخاذ اإلجرا ات التصحيحية ومحاسبة المسؤولين عن تلك األفعال.

الغش واالحتيال والفســاد هو عمل يتناقض مع مبادئ الشــفافية والمســا لة واإلدارة الجيدة، وتعد هذه  .ز
 المبادئ من المبادئ األساسية للحوكمة وتدقيق اإلمتثال في الوقت ذاته.

ثال معلومات مهمة تشــكل األســاس لصــنع القرار في القطاع العام، وتعد هذه يقدم تقرير تدقيق اإلمت .ح
المعلومــات بنــا  على أدلــة إثبــات رقــابيــة كــافيــة ومالئمــة، ومع كــل عمليــة رقــابــة تــأخــذ احتيــاجــات 
المســتخدمين المســتهدفين )ومنهم المســؤولون عن الحوكمة( باالعتبار، وذلك لتحديد مســتوى التأ يد 

 لة االثبات الكافية والمالئمة.وبموجبه مستوى أد

إن األدا  المالي للشركات التي تلتزم بمعايير القيم والمبادئ تكون أفضل بكثير من تلك التي تفتقر  .ط
إلى ذلك االلتزام، وهذا يعني أن الشــركات التي تلتزم بقواعد الحوكمة تكون هي االقدر على محاربة 

 الفساد.

ذعان( في دعم إســــــــــــــتراتيجية اإلدارة اإللكترونية للحد من الفســـــــــــــــاد اإلداري دور تدقيق اإلمتثال )اإل :5-2
إن لتـــدقيق اإلمتثـــال )االذعـــان( دوراا كبيراا في دعم اســــــــــــــتراتيجيـــة اإلدارة االلكترونيـــة والـــذي يمكن  :والمـــالي

 مالحظته من خالل اتتي:

صـــالح الخاصـــة ســـيكون في حالة غياد التشـــريعات المناســـبة وغياد الشـــفافية ونفوذ مجموعات الم .أ
عائقاا، وقد يفشــــل تطبيق نظام اإلدارة االلكترونية، لذا فإن تدقيق اإلمتثال ســــيكون له دور بارز في 

 دعم اإلدارة االلكترونية من خالل تقييم مدى االلتزام بالتشريعات والقوانين ورفع مستوى الشفافية.

ديد نقاط الضــــــعف واألعمال المخالفة للوائح يعزز تدقيق اإلمتثال من اإلدارة الرشــــــيدة من خالل تح .د
 والقوانين وتقييم مدى انضباط المويفين ويساعد في اتخاذ االجرا  التصحيحية ومسا لة المويفين.

تعمل كل من اإلدارة االلكترونية وتدقيق اإلمتثال على رفع مســــــــــتوى الشــــــــــفافية فاإلدارة االلكترونية  .ج
هم أصـــحاد المصـــلحة من التعرف على األهداف والخطط  تمكن المســـتخدمين المســـتهدفين والذين
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بكل سـهولة ووضـوح، فضـالا عن سـهولة تدفق المعلومات اليهم من خالل السـرعة في نشـر التقارير 
المالية، والذي يزيد من مســـــــــــتوى الشـــــــــــفافية لإلدارة االلكترونية هو تدقيق اإلمتثال من خالل إعداد 

 وال العامة قد تم إنفاقها بموجب المرجعيات المعمول بها أم ال.التقارير المعتمدة عما إذا كانت األم

تعمل اإلدارة االلكترونية على توفير الهيكل التنظيمي ووضـــــــــوح خطوط الســـــــــلطة والمســـــــــؤولية، إذ  .د
يســــــهل مســــــا لة المســــــتويات اإلدارية وكل بحســــــب موقعه والذي يعزز عملية المســــــا لة هو تدقيق 

 دم االلتزام بالمرجعيات ومخالفتها.اإلمتثال، وذلك باالبالغ عن ع

ـــة فيمـــا بين اإلدارة  .ه تعطي كـــل من اإلدارة االلكترونيـــة وتـــدقيق اإلمتثـــال المزيـــد من الثقـــة المتبـــادل
 الحكومية وبين المراجعين، ومن ثم تهيئة نمط جديد من الحياد والموضوعية واالنضباط. 

 

يجية الحكومة األلكترونية للحد من الفســــــــــــــاد اإلداري دور تدقيق اإلمتثال )اإلذعان( في دعم إســــــــــــــترات :5-3
 يؤدي تدقيق اإلمتثال )االذعان( دوراا بارزاا في دعم إستراتيجية الحكومة االلكترونية وكما يأتي: :والمالي

إن تطبيق الحكومة االلكترونية يهدف إلى الوصـــــول إلى الشـــــفافية باســـــتخدام التقنية، وبالتالي يمنح  .أ
لمشـــــاركة الفعالة في خطط التنمية، وبالتالي فإن تدقيق اإلمتثال يرفع من مســـــتوى الناس الفرصـــــة ل

 الشفافية للحكومة االلكترونية من خالل اعداد التقارير المستندة إلى المرجعيات.

تعمل الحكومة االلكترونية على مســاعدة المســتخدمين المســتهدفين وتمكينهم من االســتفادة من الكم  .د
من المعلومات بســـــرعة وســـــهولة وفي الوقت الحقيقي لحدوثها باســـــتخدام تكنولوجيا  الهائل والمتدفق

المعلومات واالتصاالت لتوسيع قاعدة الوصول للمعلومات والخدمات الحكومية، وإن تدقيق اإلمتثال 
 بدوره يدعم الحكومة االلكترونية من خالل إضافة الشرعية للمعلومات المفصح عنها.

ـــك عبر تمكين تعمـــل الحكومـــة اال .ج ـــة والفســـــــــــــــــاد اإلداري، وذل ـــة على الحـــد من البيروقراطي لكتروني
المســـتخدمين المســـتهدفين من اأفراد أو مؤســـســـات أعمال من الوصـــول بســـهولة ويســـر وســـرعة إلى 
المعلومات المتاحة ودون الحاجة إلى التوجه إلى المواقع المادية، ويقوم تدقيق اإلمتثال بدعم واسناد 

ونية للحد من الفســــــــــــاد من خالل توســــــــــــيع نطاق المســــــــــــا لة بحيث يمكن لجمهور الحكومة االلكتر 
المستخدمين من مسا لة المويفين الحكوميين، وذلك باالبالغ عن حاالت عدم االلتزام بالمرجعيات 

 ومخالفتها.

تعمل الحكومة االلكترونية على بنا  الثقة بالحكومة ومشــــــــــــروعاتها من خالل مشــــــــــــاركة المواطنين  .د
ع االعمــال في اتخــاذ القرارات، وتعــد هــذه الخطوة نقلــة نوعيــة في التعــامــل مع المواطنين، إذ وقطــا

تمكنهم من إجرا  االتصــــــاالت المتبادلة لالســــــتفســــــار عن المعلومات وإعالمهم باإلجرا ات التي تم 
من  اتخاذها بشأن القضايا المطروحة من خالل االتصال المباشر، ويعزز تدقيق اإلمتثال هذه الثقة
 خالل تحديد نقاط الضعف واالعمال المخالفة للوائح والقوانين وتقييم مدى انضباط المويفين.
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قد تواجه الحكومة االلكترونية والخدمات التي تقدمها معوقات قانونية، أو قد تتعارض مع السياسات  .ه
افة الشــــرعية والقبول العامة القائمة، لذا فإن األمر يتطلب دوراا لتدقيق اإلمتثال في العمل على إضــــ

 للوثائق والمعامالت االلكترونية.

تـــدقيق اإلمتثـــال يعمـــل على تعزيز الثقـــة بـــالحكومـــة ومعـــامالتهـــا وبـــالتـــالي نجـــاح تطبيق الحكومـــة  .و
 االلكترونية، وذلك ألن عدم الثقة بالحكومة كفيل باالطاحة بمشروع الحكومة االلكترونية.

كون فعالة وكف  وناجحة يتطلب وجود أولويات محددة ودقيقة إن التحول نحو حكومة الكترونية ت .ز
تســـــــــــتند على معايير واضـــــــــــحة المعالم، وتتماشـــــــــــى مع التطورات الحديثة والذي يوفر االلتزام بهذه 

 المعايير هو تدقيق اإلمتثال.

ويرى الباحثان ومما ســــــبق أن اإلســــــتراتيجيات جميعها تســــــهم في الحد من الفســــــاد اإلداري والمالي 
رة مباشرة أو غير مباشرة وأن اإلستراتيجيات جميعها تقوم على آليات مشتركة فيما بينها أال وهي تحقيق بصو 

قدر كاٍف من اإلفصــــاح والشــــفافية وضــــمان درجة عالية من الفعالية واالســــتقاللية، وتفعيل المســــا لة وتعزيز 
دها أن تدقيق اإلمتثال له دور في الثقة فيما بين الحكومة والمســــــــــــــتفيدين، ومن خالل ذلك نخلص بنتيجة مفا

دعم إســـــــتراتيجيات الحد من الفســـــــاد اإلداري والمالي، فتدقيق اإلمتثال يؤدي دوراا مهماا في ضـــــــمان اســـــــتيفا  
مبادئ الشــــــــفافية والمســــــــا لة واإلدارة الجيدة، إذ يرفع تدقيق اإلمتثال من مســــــــتوى الشــــــــفافية من خالل إعداد 

األموال العامة، قد تم انفاقها بموجب المرجعيات المعمول بها أم ال، كما إن  التقارير المعتمدة عما إذا كانت
تدقيق اإلمتثال يعزز من المســا لة، وذلك من خالل اإلبالغ عن حاالت عدم االلتزام بالمرجعيات ومخالفتها، 

يين عن وبالتالي فإن هذه المعلومات تســــــــاعد في اتخاذ اإلجرا ات التصــــــــحيحية ومســــــــا لة المويفين الحكوم
االعمال المناطة بهم، فضــــالا عن أن تدقيق اإلمتثال يعمل على تعزيز اإلدارة الرشــــيدة من خالل تحديد نقاط 

 الضعف واألعمال المخالفة للوائح والقوانين وتقييم مدى انضباط المويفين.

 
 يوضح دور تدقيق اإلمتثال في دعم إستراتيجيات الحد من الفساد اإلداري والمالي :2الشكل 

 ن.ا: إعداد الباحثالمصدر
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 :حاالت دراسية -6
دراســـــــــــــــة وتحليل عينة من تقارير ديوان الرقابة المالية االتحادي المحالة إلى مكاتب المفتشــــــــــــــين  .أ

العموميين والتي تم اصـــــدار حكم بها من قبل مكتب المفتش العام وغلقها. لقد تضـــــمن تقرير ديوان 
والحســـــــــابات والبيانات المالية  الرقابة المالية االتحادي نتائج أعمال الرقابة والتدقيق على األنشـــــــــطة

 ومن بين أهم القضايا التي تضمنها التقرير: 31/12/2013لـ)م.ع . ت( عن السنة المنتهية في 

أوضـــــــــح التقرير انه لم يتم تزويدنا بأعداد الطلبة المشـــــــــاركين في االمتحانات والناجحين منهم  .1
ســـــطة واالعدادية والمهنية والمعاهد ( للدراســـــتين المتو -( و )-والراســـــبين للعامين الدراســـــيين )

للــدورين األول والثــاني للصــــــــــــــفوف المنتهيــة وغير المنتهيــة لفقــدان األوليــات رغم طلبنــا ذلــك 
( علما أنه لم يتم تشــــــــــكيل لجنة تحقيقية بخصــــــــــول فقدان -( في )-باســــــــــتفســــــــــارنا المرقم )

 األوليات.

من المويفين في )م. ع.  ضـــمن حســـاد ســـلف مصـــروفة بصـــورة زائدة وجود مبال  بذمة عدد .2
ت( والذين تم إحالتهم إلى التقاعد، ولم يجر اســـــــــتيفا  تلك المبال ، إذ لم تقم )م.ع.ت( بتنظيم 
 تــاد برا ة ذمــة ألولئــك المويفين وا تفــت بــذكر ذلــك في دفتر الخــدمــة المرســـــــــــــــل إلى دائرة 

ـــاتخـــاذ اإلجرا ات  ـــة االتحـــادي ب ـــة المـــالي ـــاب الالزمـــة لمعـــالجـــة التقـــاعـــد، وقـــد أوعز ديوان الرق
المالحظـات المـذكورة أعاله، واعالم دائرة التـدقيق والمتـابعـة في الـديوان بنتـائج تلـك اإلجرا ات 
خالل ثالثين يوماا من تاريخه. وقد تم إحالة مالحظات ديوان الرقابة المالية إلى مكتب المفتش 

 واردة في أعاله.العام الخال بالوزارة المعنية لالطالع واجرا  التحقيق بالفقرات ال

قام ديوان الرقابة المالية/ دائرة التدقيق  :تدقيق ومتابعة ديوان الرقابة المالية االتحادي
( -( في )-والمتابعة بإرســـــــال كتاد إلى وزارة )م.ع.ت( وما مضـــــــمونه إشـــــــارة إلى كتابكم المرقم )

( عن متـابعـة تقرير -)( في -المتضــــــــــــــمن اإلجابة على تقرير دائرة ديوان الرقابة المـاليـة المرقم )
)نتائج أعمال الرقابة والتدقيق عن االنشطة والحسابات والبيانات المالية لـــــــــ)م.ع.ت( للسنة المنتهية 

( نود أن نبين بأن اإلجرا ات المتخذة بخصـــــــــــــول المالحظة الواردة ادناه كانت غير كافية -في )
 الستيفائها.

وقد أوعز الديوان باتخاذ اإلجرا ات الالزمة لمعالجة ما ورد أعاله وإعالم الديوان بنتائج 
تلك اإلجرا ات وخالل فترة ثالثين يوماا من تاريخ الكتاد. مكتب المفتش العام وبعد اطالع مكتب 

قيق فيما يتعلق بالمخالفات المفتش العام على مالحظات ديوان الرقابة المالية االتحادي قام بالتح
 وأصدر مكتب المفتش العام التوصيات اتتية بحق المخالفين:
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تقرر معاقبته بعقوبة لفت النظر اســـــــــــتناداا إلى قانون انضـــــــــــباط مويفي الدولة والقطاع العام،  .1
وذلك لعدم مفاتحة شـــعبة التقويم واالحصـــا  وإعطا  احصـــائيات بأعداد الطلبة المشـــاركين في 

 (.-(و)-سات المتوسطة واالعدادية والمهنية للدورين األول والثاني للغير منتهية لعامي )الدرا

عقوبة لفت نظر اســـــتناداا إلى قانون انضـــــباط مويفي الدولة والقطاع العام الســـــتقطاع المبال   .2
 المترتبة بذمة مويفين في )م. ع. ت(.

وذلك لتقديم  1969وبات العراقي لســــــــــــنة إحالة إلى المحا م المختصــــــــــــة اســــــــــــتناداا لقانون العق .3
 معلومات غير صحيحة تخص برا ة الذمة.

إقامة دعوى مدنية لغرض المطالبة بمبال  مالية. وبعد ان أصدر مكتب المفتش العام توصياته  .4
بخصــــــــــــول مالحظات ديوان الرقابة المالية أعلم ديوان الرقابة المالية/ دائرة التدقيق والمتابعة 

الغلق، إال أن قسم المتابعة في ديوان الرقابة المالية لم يتسلم توصيات المفتش العام بذلك ليتم 
ليتم غلق الموضــــــــــــــوع من قبـل ديوان الرقابة المـاليـة ولتـاريخ حصــــــــــــــول البـاحثين على كتـاد 

 المتابعة.

والمتعلقة  "ديوان الرقابة المالية االتحادي"يوضح اإلجراءات المتخذة بخصوص مالحظات : 1جدول ال
 هاوكانت غير كافية الستيفائع.ت( بوزارة )م.

 الرأي رقم الفقرة في التقرير

 جرا  التحقيق من قبل مكتب المفتش العاملعدم إ أ

 جرا  التحقيق من قبل مكتب المفتش العاملعدم إ د

ديوان " إلىكتاد ديوان الرقابة المالية/ دائرة التدقيق والمتابعة الذي تم الحصول عليه بنا ا على طلب الباحثين المقدم  المصدر:
 دائرة تدقيق المنطقة األولى. /"الرقابة المالية االتحادي

مكاتب  دراســـة وتحليل عينة من تقارير مكاتب المفتشـــين العموميين دراســـة وتحليل عينة من تقارير .د
المفتشـــــــــين العموميين لحاالت مكتشـــــــــفة من قبل المكتب تم تقديم معلومات من قبل احد المواطنين 
إلى مكتب المفتش العام الحدى الوزارات، ويتضمن قيام أحد مويفي الوزارة بطلب رشوة منه مقابل 

لدى هيئة النزاهة  عدم اتخاذ اإلجرا ات القانونية بحقه وقام مكتب المفتش العام بدوره بتقديم اخبار
وعلى ذلك تم اســـــتحصـــــال موافقة القاضـــــي المختص بقضـــــايا النزاهة بإجرا  محضـــــر ضـــــبط وبعد 
استنساخ واخذ صور ضوئية بالمبل  المالي تم تكليف المواطن باالتصال بالمويف الذي طلب منه 

داخلية والقا  مقابل للمبل  المالي وعلى اثر ذلك تم تشــــــــــــــكيل فريق من قبل هيئة النزاهة ووزارة ال
القبض على ذلك المويف متلبســـــــــاا بالجرم المشـــــــــهود، وعلى اثر ذلك تم فتح دعوة جنائية من قبل 
هيئة النزاهة وتشــــــــــــــكيل لجنة تحقيقية من قبل مكتب المفتش العام، وبعد صــــــــــــــدور القرار الجنائي 
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المويف بالحكم على المويف المختص أوصــــــــــــت اللجنة التحقيقية بتوجيه عقوبة العزل بحق ذلك 
 .94ثامناا من قانون انضباط مويفي الدولة لسنة  /8استناداا إلى احكام المادة 

 االستنتاجات والمقترحات: -7

 االستنتاجات. 7-1
على الرغم من تعدد الجهات  2003انتشـــــــر الفســـــــاد في العراق وبنســـــــب متزايدة والســـــــيما منذ عام  .1

 الرقابية في العراق )ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين(.

نشــر العناصــر الالمعيارية أدى إلى انتشــار الفســاد نظراا لغياد آليات المحاســبة الفاعلة وشــعور إن  .2
المفســـــــــــــــدين بالحرية وعدم الخوف من المحاســــــــــــــبة، مما أدى إلى تمرير معظم المشـــــــــــــــاريع ذات 

 المواصفات الرديئة والمخالفات والرشاوى.

ات الدولة العراقية، فضــــالا عن ذلك فإن هناك احتكار لمواقع القرار الســــياســــي واإلداري في مؤســــســــ .3
الفساد اصبح يمارس بطريقة منظمة ومعقدة على شكل مؤسسة شبكية تحتكر الموارد والقرارات فيما 
بين النخب الســــياســــية وعلى أســــاس طائفي، وهذا ما كشــــفته تقارير هيئة النزاهة والتي اشــــارت إلى 

 ر قضائي بتهم الفساد.مالحقة وزرا  ومدريرين عامين ووكيل وزارة ومستشا

وجود عالقة قوية بين تدقيق اإلمتثال واإلستراتيجيات المتبعة للحد من الفساد اإلداري والمالي إذ ال  .4
 .يمكن الرقي ودعم هذه اإلستراتيجيات دون تفعيل دور تدقيق اإلمتثال

 لة واإلدارة الجيدة تدقيق اإلمتثال يؤدي دوراا مهماا في ضــــــــمان اســــــــتيفا  مبادئ الشــــــــفافية والمســــــــا .5
 .وبالتالي يسهم في دعم إستراتيجيات الحد من الفساد اإلداري والمالي

 هناك عالقة عكسية بين تدقيق اإلمتثال والفساد اإلداري والمالي. .6

الحاالت الدراسية أوضحت تسلسل االجرا ات وابتدا  من ا تشاف المخالفات من قبل ديوان الرقابة  .7
في تقريره كمالحظـــات واحـــالتهـــا إلى مكـــاتـــب المفتشــــــــــــــين العموميين للتحقيق في المـــاليـــة وذكرهـــا 

 المخالفات.

يقوم الــديوان بتــدقيق ومتــابعــة المالحظــات مع الجهــات المعنيــة من خالل دائرة التــدقيق والمتــابعــة  .8
 وإعطا  مدة لإلجابة عن مالحظات الديوان تحدد وفقاا لتعليمات الديوان.

شــين العموميين بالتحقيق وإصــدار التوصــيات، وذلك بعد إحالة المخالفات من قبل تقوم مكاتب المفت .9
 ديوان الرقابة المالية االتحادية إلى مكاتب المفتشين العموميين.

 هناك تلكؤ في االجابة على مالحظات الديوان وخالل المدة المحددة من قبله. .10

 التوصيات. 7-2

 زيز االهتمام بتطبيق معايير التدقيق الدولية.يجب على األجهزة الرقابية المستقلة العمل على تع .1
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تقوية القيم الدينية التي تحرم الفســـــاد والعمل أيضـــــا على تقوية الجوانب األخالقية والتي تحث على  .2
 السلوك القويم البعيد عن كل أنواع الفساد.

ث يســــــهل على تفعيل إســــــتراتيجيات الحد من الفســــــاد اإلداري والمالي بوســــــاطة تدقيق اإلمتثال بحي .3
 الجهات الرقابية كشف حاالت الفساد ووضع اليد على المتسبب ومحاسبته بشكل أسرع.

تعزيز مهنة تدقيق الحســــــــــابات من خالل إلزام مدققي الحســــــــــابات بتطبيق إجرا ات تدقيق اإلمتثال  .4
والتي  )اإلذعان( للتأ د من قيام الشــــــــــــــركة بتطبيق النصــــــــــــــول القانونية واألنظمة المالية واإلدارية

 أصدرتها السلطة التشريعية أو التنفيذية في الدولة.

إمكانية تبني مجلس معايير التدقيق العراقي عملية اســــــــــــتكمال اصــــــــــــدار معايير عراقية لتتوافق مع  .5
المعايير الدولية والتي ال يوجد لها نظير في المعايير العراقية المحلية وأهمها معيار تدقيق اإلمتثال 

 )االذعان(.

ضــــــــرورة وجود إلزام قانوني تشــــــــريعي يلزم الوحدات االقتصــــــــادية العاملة في العراق بتطبيق معيار  .6
تكيف التشــــــــــــــريعــــات والقوانين واألنظمــــة وتعــــديلهــــا وبمــــا يتوافق مع  .7تدقيق اإلمتثال )االذعان( 

 المتطلبات الدولية ليسهل تطبيق المعيار الدولي لتدقيق اإلمتثال.

ونية رادعة تســتجيب لحالة عدم االجابة على تقارير ديوان الرقابة المالية ضــرورة وجود نصــول قان .7
أو التســـــــــــويف والمماطلة في االجابة عنها على الرغم من أن ديوان الرقابة المالي اعتبرها من قبيل 

( 31رابعاا( من قانون ديوان الرقابة المالية االتحادي رقم ) /2المخالفات المالية وفقاا ألحكام المادة )
 .المعدل، مما يؤدي إلى الضياع والهدر في األموال 2011لسنة 
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