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ســاختار نظــارت مالــی بــر نهادهــای دولــت ،عاملــی اساســی در اطمینانیابــی از انجــام
مطلــوب رونــد اداری و اســتفاده بهینــه و حفاظــت از داراییهــای عمومــی بــه شــمار مــیرود .ایــن
نهادهــای نظارتــی کــه بایــد از اســتقالل اداری و مالــی برخــوردار باشــند ،در مبــارزه بــا فســاد و التــزام
بــه اصــل شــفافیت و صداقــت نقشــی اثرگــذار دارنــد .در نتیجــه ،دلیــل پرداختــن قانــون اساســی اقلیــم
کردســتان ،عــراق و ایــران بــ ه طــور ویــژه بــه ســازمانهای نظارتــی محاســباتی مشــخص میشــود.
در مقالــه پیــش رو ،بــا روش توصیفــی و تحلیلــی ،قوانین اقلیم کردســتان ،ایــران و عراق در زمینه ســاختار
نهادهــای نظــارت مالــی بــر دولــت و کارکــرد ایــن نهادهــا بررســی و ضمــن تحلیــل نقــاط تفــاوت و تشــابه
ســاختاری و رفتــاری نهادهــای مورد بحث ،نقاط ضعــف و قوت نهادهای نهادهای نظات مالی در کشــورهای
مــورد بحــث و اقلیــم کردســتان عــراق نیــز تحلیل شــده اســت .یافتههــای تحقیق نشــان میدهد بــا وجود
شــباهتهای قابــل توجــه بیــن ســاختار و کارکــرد نهادهــای مــورد بحــث ،تفاوتهــای متعــددی از نظــر
وابســتگی ســازمانی ،شــکل انجــام کار و نــوع وظایــف بیــن ایــن نهادها در کشــورهای یادشــده وجــود دارد.
کلیدواژهها :دیوان محاسبات ،دیوان نظارت ،بودجه ،دولت ،فساد اداری.
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مقدمه
قــوه مجریــه ،بخــش وســیعی از مطالعــات علــوم اداری را بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ زیــرا
عــاوه بــر اعمــال و امــور دولتــی بــه معنــای سیاســی ،انجــام وظایــف اداری نیــز بــه آن محــ ّول
شــده اســت .در ایــن راســتا ،نمیتــوان انــکار کــرد کــه هــر مرجــع اداری ،مشــتاق دســتیابی بــه
ن گونــه کــه در ابتــدا دس ـتیابی بــه
مجموع ـهای از اهــداف در قالــب نظامــی حقوقــی اســت و همــا 
منافــع عمومــی را میطلبــد ،بــرای ایــن منظــور ،جــا دارد امتیازاتــی داشــته باشــد کــه بتوانــد کار
و وظیف ـ ه خــود را انجــام دهــد .بقی ـه افــراد و اشــخاص حقوقــی خصوصــی در ایــن امتیــازات نبایــد
1
شــریک قــوه مجریــه باشــند ،بلکــه دامنـه ایــن امتیــازات بایــد بــه مقــام اداری و دولتــی محــدود باشــد.
بــرای ورود بــه بحــث ،نخســت ،الزم اســت موضــوع پژوهــش ،شناســایی و ماهیــت حقوقــی آن تبییــن
شــود.
اگــر اقدامــات مرجــع اداری در چارچــوب فعالیتهایــش بــا هــدف دس ـتیابی بــه منافــع عمومــی
و در نتیجــه ،برخــورداری از امتیــازات اســتثنایی باشــد ،ایــن امــر مســتلزم برخــورداری از تعــدادی ابــزار
خواهــد بــود کــه بتوانــد بــهطــور واقعــی و قانونــی بــه این هــدف دســت یابــد .در ایــن خصــوص ،ابزارهای
قانونــی مدیریــت وجــود دارنــد کــه در تصمیمگیریهــا و قراردادهــای مدیریتــی خودنمایــی میکننــد.
ابزارهایــی انســانی نیــز وجــود دارنــد کــه مقامــات رســمی هســتند؛ کســانی کــه اراد ه دولــت را بیــان
میکننــد ،فعالیتهــای اداری را انجــام میدهنــد و عنصــر اصلــی رونــد اداری را تشــکیل میدهنــد.
همچنیــن ابزارهایــی مــادی وجــود دارد کــه مجموعــ ه وجــوه متعلّــق بــه دولــت و کشــور را قــادر
2
میســازند عملکــرد اداری خــود را بــرای دس ـتیابی بــه اهــداف مطلــوب مرجــع اداری انجــام دهنــد.
بــر اســاس آموزههــای حقــوق اداری ،نوعــی تمركززدایــی اداری در ادارههــای دولتــی وجــود دارد.
ایــن نــوع تمرکززدایــی بــه ســاختارهایی گفتــه میشــود كــه در آنهــا صالحیــت تصمیمگیــری
و مدیریــت یــك یــا چنــد امــر عمومــی بــه مقامــات یــا نهــادی مســتقل داده میشــود و قــدرت
تصمیمگیــری در ســطوح گوناگــون اداری ،جغرافیایــی و ســازمانی تقســیم شــده اســت 3.از ایــن
رو ،امــروزه در بیشتــر ســاختارهای موجــود ،تأسیســاتی ایجــاد میشــود كــه شــخصیتی جــدا از
ســازمانهای مركــزی حكومــت دارنــد و بــرای انجــام وظایــف عمومــی ایجــاد میشــوند .البتــه در
4
خصــوص چنیــن نهادهایــی ،الگوهــای یكســانی موجــود نیســت.
 .1عبدالمنعم الحكیم ،سعید ،الرقابة على أعمال اإلدارة فى الشریعة اإلسالمیة و النظم المعاصرة ،قاهره :دار الفكر العربی،
 ،1975ص .71
 .2جمالالدین ،سامى ،أصول القانون اإلدارى فى دولة اإلمارات العربیة المتحدة ،ابوظبی :بینا ،1994 ،ص .367
 .3امامی ،محمد و كوروش استوار سنگری ،حقوق اداری ،تهران :میزان ،1396 ،ج  ،1صص 56ـ.58
 .4رستمی ،ولی و سید مجتبی حسینیپور« ،نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیر دولتی» ،فصلنامه حقوق و علوم سیاسی،
سال سی و نهم ،1388 ،شماره  ،4ص .193
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پــس جــای شــگفتی نیســت کــه دولــت ،ابزارهــا و وســایلی را بــرای نظــارت بیشتــر بــر امــور
اداری بیافرینــد؛ چــون دولــت فقــط یــک دولــت نگهبــان نیســت ،بلکــه در هم ـه فعالیتهــا مداخلــه
میکنــد .ایــن عملکــرد مداخلهگرانــه بــه دولــت کمــک میکنــد بــرای اصــاح دســتگاههای اداری
تــاش کنــد؛ چــون ابــزاری مؤثّــر در رونــد تغییــر بــه ســوی وضعیــت بهتــر اســت .ایــن وضعیــت نیــز
انــواع جدیــدی از نهادهایــی را پدیــد م ـیآورد کــه بــرای نظــارت بــر کار اداری بــا هــدف مبــارزه بــا
فســاد و از بیــن بــردن آن از یــک ســو و راهنمایــی بــرای شناســایی نقصهــای موجــود در روشهــای
کار اداری و رفــع آن نقصهــا و اصــاح و توســع ه روشهــای کار اداری در آینــده از ســوی دیگــر نقــش
1
دارنــد.
از ایــن رو ،میتوانیــم حساســیت قانونگــذاران اقلیــم کردســتان ،عــراق و ایــران را بــرای ایجــاد
بســیاری از نهادهــای نظارتــی درک کنیــم کــه هــدف آنهــا مبــارزه بــا فســاد مالــی و اداری در همــه
اشــکال بــرای پــاسداری از خدمــات عمومــی در برابــر ایــن آفــت ویرانگــر اســت.

گفتار اول ـ تعریف محاسبات و نظارت مالی و اداری
وجــود محاســبات و نظــارت اداری و مالــی بــر دولــت بــرای اطمینانیابــی از رونــد روان اداری
ضــروری اســت .ایــن وضعیــت ،وجــود نهادهــای نظارتــی مســتقل را بــرای مبــارزه بــا فســاد مالــی و
اداری ضــروری میســازد .نبــود نهادهــای نظارتــی مســتقل و نظــارت کارآمــد ،از جملــه دالیلــی اســت
کــه ســبب ظهــور فســاد مالــی و اداری میشــود.
نظــارت و محاســبات ،ســنگ بنــای مدیریــت تلقــی میشــود؛ چــون وظیفـهای حیاتــی را در دولــت
ـدی کــه آن را در ردیــف مقامهــای مهــم دولــت قــرار میدهــد .بــرای
مــدرن انجــام میدهــد ،تــا حـ ّ
مثــال ،در جمهــوری خلــق چیــن ،نظــارت بــر اســاس قانــون اساســی ،یکــی از پنــج مقــام در دولــت بــه
2
همــراه مقــام اجرایــی ،مقــام قانونگــذاری ،مقــام قضایــی و مقــام خدمــات مدنــی اســت.
امــروزه نقــش نظــارت از صــرف تأییــد انجــام شــدن فعالیــت اداری در حدود قانــون بــه اطمینانیابی
از انجــام شــدن ســریع ،کارآمــد ،مؤثّــر و در محــدوده قانــون آن فعالیــت اداری تکامــل یافتــه اســت.
از ایــن رو ،مفهــوم آن ،دیگــر بــه مفهــوم ســنتی محــدود نیســت کــه فقــط بــه جس ـتوجوی خطاهــا
محــدود شــود ،بلکــه فراتــر از آن ،بــه جســتوجوی روشهایــی میپــردازد کــه میتوانــد کارآیــی
دســتگاه اداری را افزایــش دهــد و بــا برجســتهکــردن جنبههــای مثبــت در کار آن انگیــزه ایجــاد
تخصصــی
میکنــد 3.بــه همیــن دلیــل ،توجــه جـ ّ
ـدی بــه نقــش نظارتــی دیــوان محاســبات و بازنگــری ّ
 .1یوسف عبدالعلیم ،صالح ،أثر القضاء اإلدارى على النشاط اإلدارى للدولة ،اسكندریه :دار الفكر الجامعی ،2007 ،ص .240
 .2درویش ،عبدالكریم و لیلى تكال ،أصول االدارة العامة ،قاهره :مكتبة األنجلو مصریة ،1980 ،ص .504
 .3عدلى ناشد ،سوزى ،الوجیز فى المالیة العامة ،اسكندریه :دار الجامعة الجدیدة ،2000 ،ص .15
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ایــن دیــوان در ســاختار نظــارت ضــرورت دارد .مقایســه و تطبیــق ســاختاری نهادهــای محاســباتی
کشــورهای گوناگــون بــا هــدف شناســایی نقــاط اشــتراك و افتــراق آنهــا نیــز میتوانــد نــکات مهمــی
بــرای بهبــود هــر چــه بیشتــر ایــن نهادهــا داشــته باشــد.
چــون محاســبات و نظــارت مالــی و اداری ،معنــای حقوقــی بــه خــود گرفتــه اســت و در بحثهــای
حقوقــی مربــوط بــه ادارههــای دولتــی ،حقــوق عمومــی و داراییهــای عمومــی بــه کار مـیرود ،نخســت
بایــد تعریفــی از آن داشــته باشــیم .گاهــی آن را وســیلهای بــرای کنتــرل مالحظــات روانشــناختی یــا
روابــط انســانی در زمین ـ ه کار جمعــی میشــمارند و گاهــی بــرای تجزیــه و تحلیــل عینــی و ارزیابــی
1
منطقــی روشهــای کار اســتفاده میکننــد.
واژ ه «نظــارت» کــه در عــراق و اقلیــم کردســتان بــه جــای «محاســبات» بــه کار مـیرود ،از ریشـه
«ن َظ َر» اســت و در اصــل بــه معنــای مشــاهده بــا دقــت ،رؤیــت و پژوهــش در موضوعــات مــادی و
َ
2
معنــوی بــا چشــم یــا بصیــرت بــه كار م ـیرود .بــر اســاس همیــن معنــای لغــوی ،در ادبیــات عــرب،
3
نظــارت در معنــای رســیدگی ،مطالعــه دقیــق ،بازرســی ،تفتیــش ،بررســی ،مراقبــت و كنتــرل اســت.
توجــه بــه مقولههــای گوناگــون معرفتــی کــه در
معنــای اصطالحــی محاســبات و نظــارت اداری بــا ّ
آن اســتفاده میشــود ،تعریفهــای متفاوتــی دارد .در برخــی از رویكردهــا بــه شــیو ه اجــرای آن توجــه
میشــود و برخــی دیگــر بــه اهــداف آن نظــر دارنــد .برخــی رویکردهــا ،آن را متناســب بــا گزارههــای
4
موجــود در فلســفه سیاســی یــا دانــش مدیریــت تعریــف میكننــد.
از نظــر حقوقــی نیــز تعریفهــای متعــددی از آن شــده اســت .در حقــوق عمومــی ،نظــارت بــه
معنــای زیــر نظــر داشــتن و بررســی اقدامــات یــك مقــام یــا یــک نهــاد حكومتــی از ســوی مقامهــا و
توجــه و رعایــت حــدود قانونــی و کارهــای
نهادهــای دیگــری اســت كــه هــدف از آن ،اطمینانیابــی از ّ
5
نهــاد تحــت نظــارت اســت .بــه عبــارت دیگــر ،نظــارت ،كنتــرل قــدرت بــا قــدرت اســت .نظــارت و
محاســبات كــه بــه آن ،نظــارت و محاســبات سیاســی هــم گفتــه میشــود ،بازرســی و رســیدگیهایی
اســت كــه افــراد ،ســازمانها یــا مقامهایــی از نهادهــای حكومتــی ،کارمنــدان و امــوال آنهــا انجــام
6
میدهنــد تــا از حســن جریــان امــور عمومــی کشــور اطمینــان پیــدا کننــد.
اگــر ارزیابــی اقدامــات هماننــد یــک چرخــه تلقــی شــود کــه در دنبالــ ه رونــد تصمیمگیــری
 .1محمود عفیفى ،مصطفى ،مبادئ و أصول اإلدارة العامة ،مصر :مطبعة جامعة طنطا ،بیتا ،ص .372
 .2مصطفوى ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن الكریم ،تهران :مركز الكتاب للترجمه و النشر ،1402 ،ج  ،12ص .166
 .3نک :آذرتاش ،آذرنوش ،فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی ،تهران :نی1383 ،؛ ابن فارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغه ،قم:
مكتب االعالم االسالمی ،بیتا ،ج  ،5ص .444
 .4ایزدهی ،سجاد ،نظارت بر قدرت در فقه سیاسی ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،1386 ،ص .25
 .5راسخ ،محمد ،نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی ،تهران :دراك ،1390 ،ص .21
 .6ارسطا ،محمدجواد و زهرا عامری« ،نظارت سیاسی بر قدرت در اندیشه علوی» ،فصلنامه علوم سیاسی ،دوره شانزدهم،
 ،1392شماره  ،63ص .8
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و قانونگــذاری قــرار دارد ،کار ارزیابــی بــه صــورت یــک فرآینــد ،چندیــن فعالیــت و اقــدام را
دربرمیگیــرد 1.برخــی صاحبنظــران ،آن را چنیــن تعریــف کردهانــد« :فعالیتــی اســت کــه دولــت یــا
دیگــر نهادهــا بــرای پیگیــری کارمنــدان در انجــام کارشــان و اطمینانیابــی از مطابقــت کارهایــی
انجــام میدهنــد کــه بــا معیارهــای تعیینشــده بــه انجــام رســیده اســت 2».برخــی دیگــر میگوینــد:
«کنترلــی اســت کــه دولــت بــر اعمــال خــود اعمــال میکنــد؛ یعنــی کنترلــی کــه رؤســای اداری در
ســازمان اداری اعمــال میکننــد 3».برخــی هــم تعریــف آن را بیشتــر از بقیــه مــوارد بــر یــک جنبــه
کنتــرل متمرکــز کــرده و گفتهانــد« :مجموعــهای از کارهــای مربــوط بــه پیگیــری اجــرای طــرح،
ثبــت اعــدادی کــه بــه دســت آمــده و تجزیــه و تحلیــل آنهــا و ســپس اقدامــات الزم بــرای کمــک بــه
دس ـتیابی بــه اهــداف و رفــع کاستیهاســت 4».در تعریفــی نیــز آمــده اســت« :اســتفاده از اطالعــات
حســابداری بــه منظــور ســازماندهی ،آزمایــش ،مقایســه و نمایــش اطالعــات عــددی و حســابداری
حاصــل از همــه ســوابق مربــوط بــرای کمــک بــه مدیــران مســئول در نظــارت و تصمیمگیریهــای
5
الزم روزانــه بــرای انجــام کار اســت».
محاســبات و نظــارت اداری ،فرآینــد تحقیــق فنــی بیطرفانــه یــک طــرف خــارج از ســازمان اداری
بــرای بررســی ایمنــی اقدامــات و میــزان کارآیــی در دسـتیابی بــه اهــداف اســت 6.برخــی کارشناســان
اضافــه میكننــد كــه محاســبات عبــارت اســت از نظــارت نهادهــای كامــ ً
ا مســتقل از واحدهــای
تحــت كنتــرل بــا هــدف اطمینــان یافتــن از میــزان دس ـتیابی آن واحدهــا بــه مسئولیتهایشــان و
اســتفاده بهینــه از نیــروی كار 7.محاســبات و نظــارت اداری بــر اســاس ایــد ه تعــادل بیــن اصــل اســتقالل
واحــد اداری و اصــل پیــروی واحــد اداری از دولــت و ضــرورت قــرار دادن آن در کنتــرل نهــاد بیطــرف
بــا هــدف حفــظ منافــع عمومــی شــکل گرفتــه اســت 8.بــه عبــارت دیگــر ،ســازمانهایی کامـ ً
ا مســتقل
9
از نهادهــای تحــت کنتــرل آن واحــد اداری ،نظــارت را انجــام میدهنــد.
 .1پیر ،مولر ،سیاستگذاری عمومی ،ترجمه :حمیدرضا ملکمحمدی ،تهران :دادگستر ،1378 ،ص .129
 .2طه الشاعر ،رمزى ،دروس فى مبادئ االدارة العامة ،بیجا :بینا ،1977 ،ص .6

 .3كامل لیله ،محمد ،الرقابة على أعمال اإلدارة ،الرقابة القضائیة ،بیتا :بینا ،1964 ،ص .135

 .4صحن ،عبدالفتاح ،الرقابة المالیة دراسة تحلیلة ،اسكندریه :مؤسسة شباب الجامعة ،1979 ،ص .1

 . .5فخرى مراد ،فیصل« ،الرقابة المالیةالعلیا نحو أسلوب متطور» ،مجلة العلوم اإلداریة ،1978 ،شماره  ،1ص .87

 . 6عبدالعال محمد ،حسین ،الرقابة اإلداریة بین علم اإلدارة و القانون اإلداری ،اسكندریه :دار الفكر الجامعی ،2004 ،ص
.145
 .7بدوى ،عبدالسالم ،الرقابة على المؤسسات العامة االنتاجیة و االستهالكیة ،اسكندریه :منشأة المعارف ،1970 ،ص
.460
 .8ابراهیم محمد ،قطب ،الموازنة العامة للدولة ،بیجا :بینا ،1987 ،ص .203

 .9هیكل ،السید خلیل ،الرقابة على المؤسسات العامة االنتاجیة و االستهالكیة ،اسكندریه :منشأة المعارف ،1971 ،ص
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رویکــردی بــر ســاختار و کارکــرد ســازمانهای
محاســباتی ایــران ،عــراق و اقلیــم کردســتان

در مــورد مفهــوم قانونــی نظــارت مالــی نیــز گفتــه شــده کــه بــه معنــای «کنترلــی اســت کــه
نهادهایــی آن را بــر اســاس قانــون انجــام میدهنــد و تأســیس و ویژگیهایــش در قانــون تعریــف
میشــود .هــدف از آن نیــز مطابقــت بــا کاری اســت کــه پیآمدهــای مالــی قانونــی دارد .نظــارت
مالــی ،یــک روش جامــع علمــی اســت و مســتلزم تکامــل و ادغــام بیــن مفاهیــم حقوقــی ،اقتصــادی،
حســابداری و اداری کــه هــدف آن ،حفــظ منابــع مالــی عمومــی و افزایــش اســتفاده مؤثــر از آن و
دسـتیابی بــه اثربخشــی در نتایــج اســت» 1.بنــا بــر ایــن ،هــدف از نظــارت مالــی فقــط اطمینانیابــی
از مطابقــت درآمدهــا بــا برنامههــای تعیینشــده نیســت ،بلکــه هــدف کنتــرل ،دس ـتیابی بــه اهــداف
2
یادشــده اســت.
در نتیجــه ،محاســبات و نظــارت مالــی عبــارت اســت از :نظــارت ،بررســی و بازبینــی مقــام باالتــر
بــرای اطمینانیابــی از تعییــن صحیــح نتایــج کســبو کار و مراکــز مالــی ،بهبــود میــزان عملکــرد،
کشــف بینظمــی و انحــراف و بررســی علــل منجــر بــه وقــوع آنهــا و پیشــنهاد روشهایــی بــرای
درمــان آنهــا و جلوگیــری از رخ دادن دوبــاره در آینــده ،چــه در آن خدمــات و چــه در واحدهــای
3
اقتصــادی.
شــاید نزدیکتــر بــه واقعیــت ایــن باشــد کــه بگوییــم محاســبات و نظــارت بــهطــور کلّــی« ،یــک
حــق قانونــی اســت کــه ایــن حــق را بــه برخــی از نهادهــای دولتــی میدهــد تــا اهــداف کار اداری را
مشــخص کننــد و در صــورت رســیدن بــه ایــن اهــداف ،ایــن اقدامــات را تأییــد کننــد و دالیــل انحرافــی
4
را کــه مانــع چنیــن چیــزی میشــوند ،برطــرف ســازند».

گفتــار دوم ـ تاریخچــه ســازمانهای محاســباتی ایــران ،عــراق
و اقلیــم کردســتان
در دوران اســامی ،نهــاد بــازرس و بازرســی در هــر عصــری بــا عنوانهایــی متفــاوت ،امــا وظایفــی
مشــابه نقشآفرینــی کــرده اســت .رســول خــدا (ص) بــا تشــکیل حکومــت اســامی ،مفهــوم «اقتــدار
اداری» را بــه جامعــه شناســاند .ایشــان پــس از فتــح مکــه ،قاضــی ،فرمانــدار و مأمــوران جم ـعآوری
زکات بــرای شــهرها تعییــن فرمــود .ایــن افــراد ،مســتقیم در برابــر پیامبــر اکــرم (ص) پاسـخگو بودنــد.
 .1عمــر العلمــى ،صبــاح ســعدالدین ،بحــث دور الرقابــة المالیــة و اإلداریــة كمدخــل للتنمیــة و اإلصــاح اإلدارى

فــى دولــة فلســطین ،بیجــا :بینــا ،2006 ،ص .8

 .2سید السرایا ،محمد ،االتجاهات الحدیثة فى مجال الرقابة ،اسكندریه :دار الجامعة ،1986 ،صص 3ـ.4

 .3كفراوى ،عوض محمود ،الرقابة المالیة :النظریة و التطبیق ،اسكندریه :مطبعة االنتصار ،2002 ،ص .21

 .4هنــداوى ،ســعد عدنــان ،رقابــة الهیئــات المســتقلة لضمــان حقــوق األفــراد ،بغــداد :جامعــة بغــداد ،كلیــة

القانــون ،1998 ،ص .28
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خلیفــه دوم ،عمــر فــاروق نیــز نهــاد «حســبه» را تأســیس کــرد کــه بــه مســئول آنُ « ،م ِ
حتســب»
میگفتنــدُ .م ِ
حتســب موظــف بــود بــر اجــرای احــکام شــریعت در زندگــی مــردم ســاکن در جامعــه
اســامی نظــارت داشــته باشــد و بــه شــکایات مــردم از مأمــوران دولــت رســیدگی کنــد .ایــن ســازمان
تــا اواســط قــرن نوزدهــم در مصــر ادامــه داشــت .نکتــه جالــب ایــن اســتکــه صلیبیــان هــم در
برهـهای کــه بیتالمقــدس را اشــغال کردنــد ،بــا الگوبــرداری از حســبه ،نهــادی مشــابه درســت کردنــد
و در نامگــذاری آن نیــز از «محتســب» گرتهبــرداری کردنــد و واژه «مدســپ» را بــه کار بردنــد .در دوره
خلفــای عباســی ،بــرای رســیدگی بــه شــکایات مــردم از مأمــوران دولــت« ،دیــوان مظالــم» تأســیس
1
شــد کــه زیــر نظــر مقامــی بلندپایــه بــه نــام قاضیالقضــات انجــام وظیف ـه میکــرد.

بند اول ـ تاریخچه محاسبات و نظارت اداری و مالی در ایران

تاریــخ نظــارت در ایــران بــا تمــدن باســتانی آن گــره خــورده اســت .در عــراق نیــز در چارچــوب
تمــدن بابِــل شــناخته شــده اســت؛ جایــی کــه قانــون حمورابــی در آن شــامل نظــارت ،مســئولیت اداری
و اصــول حداقــل دســتمزد و تقســیم کار بــود .اکنــون بحــث را بــا توســعه تاریخــی محاســبات و نظــارت
اداری و مالــی بــر دولــت در ایــران و عــراق و اقلیــم کردســتان پیــش میبریــم.
نظــارت بــر حکومتهــای ایــران از سلســله طاهریــان تــا حملــه مغــول بــر عهــده «دیــوان اشــراف»
بــود 2.ایــن دیــوان جــزو مهمتریــن ادارههــای کشــور بــود و کارش ،بازرســی دقیــق از اقدامــات کارکنــان
دولــت و ســرداران نظامــی بــود .اعضــای ایــن دیــوان را «مشــرف» مینامیدنــد .رییــس دیــوان بــر
همــه مشــرفانی نظــارت میکــرد کــه در مناطــق مختلــف کشــور حضــور داشــتند .در کنــار مشــرفان،
مأمورانــی بودنــد کــه وظیفهشــان جاسوســی و کشــف اخبــار بــود و بــرای کســب اطالعــات بــا مشــرفان
همــکاری داشــتند .همچنیــن دیــوان دیگــری بــا نــام «دیــوان بریــد» بــود 3کــه بــا دیــوان اِشــراف
همــکاری داشــت تــا گــزارش مشــرفان ،ســریع بــه مقصــد برســد .در ادوار بعــدی نیــز بازرســی امــور
مملکــت بــه پادشــاهان توصیــه میشــد ،چنانکــه خواجــه نظامالملــک در سیاســتنامه مینویســد:
«واجــب اســت پادشــاه را از احــوال رعیــت و لشــکر و دور و نزدیــک خویــش ،پرســیدن و انــدك و بســیار
4
آنچــه روا دانســتن و اگــر نــه چنیــن کنــد ،عیــب باشــد و بــر غفلــت و ســتمکاری حمــل نهنــد».
پــس از حملــه مغــول ،در حکومتهــای ایــران تــا انقــاب مشــروطیت ،ســازمان مشــخصی کــه
عهــدهدار وظیفــه بازرســی باشــد ،ماننــد «دیــوان اشــراف» و «دیــوان بریــد» دیــده نمیشــود .پــس از
 .1رضایــیزاده ،محمدجــواد« ،آمبادزمــن؛ پاســدار حقــوق شــهروندی ،مبتکــر اصالحــات اداری» ،فصلنامــه
حقــوق ،دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران ،دوره چهلــم ،1389 ،شــماره  ،3ص .155
 .2بیهقــی ،محمــد بن حســین ،تاریخ بیهقی ،تصحیح :علیاکبر فیاض ،تهران :علم ،1384 ،ص .145
 .3همان ،ص .635
 .4طوســی ،خواجه نظامالملک ،سیاسـتنامه ،تصحیح :محمد قزوینی ،تهران :تهران مصور ،1344 ،ص .73
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رویکــردی بــر ســاختار و کارکــرد ســازمانهای
محاســباتی ایــران ،عــراق و اقلیــم کردســتان

انقــاب مشــروطه و تشــکیل ادارههــا و وزارتخانههــا بــا اختیــارات و وظایــف مشــخص در ســال 1308
و تدویــن قوانیــن« ،نظامنامــه هیئــت تفتیشــیه» مملکتــی بــه تصویــب هیئــت وزیــران رســید.
در دوره پهلــوی دوم ،قانــون تشــکیل ســازمان بازرســی شاهنشــاهی شــامل  14مــاده و دو تبصــره
در ســال  1347بــه تصویــب مجلــس نماینــدگان رســید .بــه موجــب ایــن قانــون ،اداره کل بازرســی کل
کشــور بــه اداره کل بازرســی وزارت دادگســتری ـ کــه وظیفــه آن ،منحصــراً رســیدگی بــه امــور قضایــی
و اداری دادگســتری بــود ـ تبدیــل شــد و بقیــه وظایــف اداره کل بازرســی کشــور بــه ســازمان بازرســی
شاهنشــاهی محــول گردیــد .پــس از انقــاب ایــران ،ســازمان بازرســی شاهنشــاهی منحــل گردیــد و
مطابــق الیحــه قانونــی ،ســازمان بازرســی کل کشــور ،مصــوب  1357/12/7بــه عنــوان اولیــن ســازمان
کل کشــور پــس از انقــاب تشــکیل شــد.

بند دوم ـ تاریخچه نظارت اداری و مالی در عراق و اقلیم کردستان

نهادهایــی کــه وظایــف نظــارت اداری و مالــی در عــراق بــه آنهــا ســپرده شــده اســت ،اداره نظــارت
بــر امــور مالــی فــدرال ،دفتــر بــازرس کل کشــور و کمیســیون تحقیــق هســتند .از زمــان تأســیس،
دولــت عــراق بــه یــک نهــاد نظــارت خارجــی (دفتــر حســابرس کل) کــه بــا قانــون شــماره ( 17ســال
 )1972تأســیس شــده اســت ،تکیــه داشــته کــه ایــن نهــاد بــا وزیــر دارایــی در ارتبــاط بــوده و بــه
امــور مالــی و حســابداری مشــغول بــوده اســت .ایــن نهــاد بــر انــواع هزینههــای دولــت و درآمــد آن،
حسابرســی وظایــف ،تجهیــزات صنعتــی ،تجــاری و فنــی و تبلیغــات نظــارت و حسابرســی دارد.
ســپس بــا توســعه کار دولــت و حجــم فزاینــده درآمــد حاصــل از منابــع نفتــی در اواخــر دهــه ،1960
هیئــت نظــارت مالــی طبــق قانــون شــماره ( 42ســال  )1968تأســیس گردیــد .ایــن قانــون ،پیشــرفتی
در زمینـه نظــارت مالــی و اداری محســوب میشــد؛ زیــرا حــوزه قضایــی خــود را گســترش داد و عــاوه
بــر کنتــرل درآمــد و هزینههــای عمومــی ،حسابرســی عملکــرد را انجــام مــیداد .ســپس قانــون
جدیــد شــماره ( 194ســال  )1980بــرای انطبــاق وضعیــت کنتــرل جهتگیریهــای دولــت در جهــت
تقویــت کنتــرل در اقتصــاد عــراق صــادر شــد و کار نظــارت مالــی را شــامل تمــام خدمــات عمومــی و
مختلــط و در برخــی مــوارد ،شــرکتهای بخــش خصوصــی ســاخت.
عــاوه بــر دیــوان نظــارت مالــی ،دفتــر بــازرس کل در هــر وزارتخانــه عــراق در دولــت مرکــزی
بــا قانــون شــماره ( 57ســال  )2004ایجــاد شــد .از جملــه مهمتریــن وظایــف ایــن دفتــر ،تحقیــق
و بازرســی همــه پروندههــای اداری اســت .عــاوه بــر آن ،کمیســیون تحقیــق ،مطابــق بــا قانــون
شــماره ( 55ســال  )2004تأســیس شــد .هــدف آن نیــز اجــرای قوانینــی علیــه فســاد اداری و مالــی و
کنتــرل بــر مدیریــت اســت کــه قانــون شــماره ( 30ســال  )2011بــرای تکمیــل آن صــادر شــد و ایــن
کمیســیون را بــه نهــادی مســتقل تحــت نظــارت مجلــس نماینــدگان تبدیــل کــرد .از جملــه اختیــارات
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ایــن نهــاد مســتقل ،اعمــال نظــارت اداری بــر دولــت اســت .در اقلیــم کردســتان ،کمیســیون تحقیــق
مطابــق قانــون شــماره ( 3ســال  )2011تأســیس شــد کــه از جایــگاه مســتقلی برخــوردار اســت و بــا
پارلمــان اقلیــم کردســتان پیونــد دارد.
منظــور از اســتقالل اداری یــک نهــاد مســتقل آن اســت کــه صالحیتهــا و اختیاراتــی داشــته
باشــد کــه بــه آن کمــک کنــد مؤسســه را اداره کنــد ،امــور خــود را انجــام دهــد و اهــداف مــورد نیــازش
را تح ّقــق بخشــد .اســتقالل مالــی نیــز بــه ایــن معناســت کــه مؤسســه دارای مســئولیت مالــی مســتقل
از مســئولیت مالــی دولــت باشــد 1.وقتــی مؤسســه از جایــگاه حقوقــی برخــوردار شــود ،جریانهــا و
احــزاب در آن تأثیــر ندارنــد و طرحــی نیــز کــه در کار دنبــال میشــود ،تحــت تأثیــر شــخصیت رییــس
2
جریــان یــا حــزب حاکــم قــرار نمیگیــرد ،مگــر در مــواردی محــدود.
از ایــن رو ،اهمیــت برخــورداری نهادهــای عالــی نظــارت مالــی از جایــگاه حقوقــی و تأثیــر ایــن امــر
بــر وظایــف نظارتــی کــه ســازمان نظارتــی بــر نهادهــا ،ادارههــای دولــت و نهادهــای زیــر کنتــرل خــود
انجــام میدهــد ،آشــکار میشــود؛ زیــرا بیشتــر ایــن نهادهــا نیــاز دارنــد کــه دیــوان عالــی نظــارت
مالــی ،توانایــی مقابلــه بــا مشــکالت را داشــته باشــد و حسابرســی انجامشــده در مــورد مؤسســات
3
نیــز اثرگــذار باشــد.

گفتــار ســوم ـ ســاختار دیــوان محاســبات ایــران و نظــارت
مالــی عــراق و اقلیــم کردســتان
بند اول ـ ساختار دیوان محاسبات ایران

دیــوان محاســبات ایــران بــا ســاختار تشــکیالتی مصــوب مجلــس شــورای اســامی اداره مــی شــود.
ارکان ایــن ســاختار چنیــن اســت:
الف) رییس کل
رییــس کل دیــوان محاســبات کشــور ،باالتریــن مقــام دیــوان اســت کــه طبــق مــاده  11قانــون آن،
پــس از افتتــاح هــر دوره انتخابــات مجلــس شــورای اســامی ،بــه پیشــنهاد کمیســیون برنامــه و بودجــه
و محاســبات مجلــس و تصویــب نماینــدگان ملّــت تعییــن میشــود .طبــق مــاده  12قانــون آییننامــه
اســتخدامی مصــوب مجلــس شــورای اســامی ،رییــس کل دیــوان محاســبات ،همســطح وزیــر اســت.
 .1بدیر ،علىمحمد و دیگران ،مبادئ و أحكام القانون اإلدارى ،بغداد :مدیریة دار الكتب ،1993 ،ص .56ر

 .2هرمزى ،حبیب ،الرقابة على المؤسسات العامة فى التشریع العراقى ،بغداد :مطبعة بغداد ،1977 ،ص .54

 .3عجراوى ،عمر ،دور دیوان الرقابة المالیة على تنفیذ النفقات العامة ،موصل :جامعة الموصل ،كلیة الحقوق ،بیتا ،ص .83
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ب) دادستان
دادســتان دیــوان محاســبات کشــور ،طبــق مــاده  14قانــون ســازمان ،در آغــاز هــر دوره مجلــس
شــورای اســامی بــا پیشــنهاد کمیســیون برنامــه و بودجــه و محاســبات مجلــس و بــا تصویــب و
رأی اکثریــت نماینــدگان تعییــن میشــود .دادســتان اضافــه بــر ریاســت دادســرا ،مدعــی حقــوق
بیتالمــال و تنهــا مقامــی اســت کــه تحقیــق ،تعقیــب و صــدور دادخواســت علیــه متخل ّفــان و مســببان
ایــراد ضــرر بــه بیتالمــال ،تحــت نظــارت وی انجــام میپذیــرد .گذشــته از ایــن ،اعتــراض و تجدیــد
نظرخواهــی از آرای هیئتهــای مستشــاری و در نهایــت ،اجــرای احــکام قطعــی صادرشــده در دیــوان
محاســبات کشــور زیــر نظــر وی انجــام میشــود .دادســتان دیــوان محاســبات کشــور ،طبــق مــاده 12
قانــون آییننامــه اســتخدامی دیــوان (مصــوب  ،)1370/7/7همســطح اســتاندار انتخــاب میشــود.
ج) معاونان
طبــق بنــد «الــف» مــاده  15قانــون اصالحــی دیــوان محاســبات (مصــوب  ،)1370/5/ 20ایــن
ســازمان چهــار معــاون (معــاون حقوقــی ،مجلــس ،تفریــغ بودجــه و اســتانها؛ معــاون امــور اجرایــی و
پشــتیبانی؛ معــاون فنــی و حسابرســی امــور عمومــی و اجتماعــی و معــاون فنــی و حسابرســی امــور
اقتصــادی و زیربنایــی) دارد .بــه عــاوه طبــق اصــاح ســاختار ســازمانی (مصــوب  )1389کمیســیون
مشــترک برنامــه و بودجــه و محاســبات و کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی ،مرکــزی
بــا عنــوان «مرکــز آمــوزش و برنامهریــزی» ایجــاد شــده اســت .طبــق مــاده  12قانــون آییننامــه
اســتخدامی دیــوان ،معاونــان دیــوان ،همســطح معــاون وزیــر تعییــن میشــوند.
د) هیئتهای مستشاری
دیــوان محاســبات کشــور میتوانــد حداکثــر  7هیئــت مستشــاری داشــته باشــد .هــر هیئــت
متشــکل از  3مستشــار اســت و یکــی از آنــان ،رییــس هیئــت اســت .مستشــاران را رییــس کل دیــوان
انتخــاب میکنــد و بــرای اجــرای مــاده  16قانــون دیــوان محاســبات کشــور ،بــرای تأییــد به کمیســیون
برنامــه و بودجــه و محاســبات مجلــس شــورای اســامی معرفــی خواهــد کــرد .مستشــاران دیــوان
محاســبات کشــور طبــق مــاده  12قانــون آییننامــه اســتخدامی دیــوان (مصــوب  1370/7/7مجلــس
شــورای اســامی) ،همســطح معــاون وزیــر محســوب میشــوند.
هـ) دیگر واحدهای سازمانی
دیگــر واحدهــای ســازمانی دیــوان محاســبات کشــور عبارتنــد از :دفتــر مرکــزی حراســت؛ شــورای
راهبــری حسابرســی عملکــرد؛ محکمــه تجدیــد نظــر؛ دیــوان محاســبات اســتانها؛ شــورای راهبــردی
امــور بینالملــل؛ شــورای عالــی برنامهریــزی؛ هیئــت عمومــی و شــورای اطالعرســانی.
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بند دوم ـ برخی مأموریتها ،صالحیتها و وظایف دیوان محاسبات

در اصــل  55قانــون اساســی در تشــریح وظایــف دیــوان محاســبات چنیــن آمــدهاســت:
«دیــوان محاســبات بــه کلیــه حســابهای وزارتخانههــا ،مؤسســات ،شــرکتهای دولتــی و ســایر
دســتگاههایی کــه بــه نحــوی از انحــا از بودجــه کل کشــور اســتفاده میکننــد ،بــه ترتیبــی کــه قانــون
مقــرر مـیدارد ،رســیدگی یــا حسابرســی مینمایــد کــه هیــچ هزینـهای از اعتبــارات مصــوب تجــاوز
نکــرده و هــر وجهــی در محــل خــود بــه مصــرف رســیده باشــد .دیــوان محاســبات ،حســابها و اســناد
و مــدارک مربوطــه را برابــر قانــون ،جمــعآوری و گــزارش تفریــغ بودجــه هــر ســال را بــه انضمــام
نظــرات خــود بــه مجلــس شــورای اســامی تســلیم مینمایــد .ایــن گــزارشبایــد در دســترس عمــوم
گذاشــته شــود».
اعمــال کنتــرل و نظــارت مســتمر مالــی دیــوان محاســبات بــه منظــور پاســداری از بیتالمــال از
طریــق ایــن موردهــا صــورت میگیــرد:
الــف) کنتــرل عملیــات و فعالیتهــای مالــی کلیــه وزارتخانههــا ،مؤسســات ،شــرکتهای دولتــی
و ســایر دســتگاههایی کــه بــه نحــوی از انحــا از بودجــه کل کشــور اســتفاده مینماینــد.
ب) بررســی و حسابرســی وجــوه مصرفشــده ،درآمدهــا و ســایر منابــع تأمیــن اعتبــار در ارتبــاط
بــا سیاس ـتهای مالــی تعیینشــده در بودجــه مصــوب بــا توجــه بــه گــزارش عملیاتــی و محاســباتی
مأخــوذه از دســتگاههای مربوطــه.
ج) تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس.
د) حسابرســی یــا رســیدگی بــه کلّیــه حســابهای درآمــد و هزینــه و ســایر دریافتهــا و
پرداختهــا و صورتهــای مالــی دســتگاهها از نظــر مطابقــت بــا قوانیــن و مقــررات مالــی و ســایر
قوانیــن مربــوط و ضوابــط الزم االجــرا.
هـــ) بررســی وقــوع عملیــات مالــی در دســتگاهها بــه منظــور اطمینــان از حصــول و ارســال صحیــح
و بــه موقــع درآمــد یــا انجــام هزینــه و ســایر دریافتهــا و پرداختهــا.
و) رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییها و دستگاهها.
ز) بررســی جهــت اطمینــان از برقــراری روشهــا و دســتورالعملهای مناســب مالــی و کاربــرد مؤثــر
آنهــا بــه منظــور نیــل بــه اهــداف دســتگاههای مــورد رســیدگی.
ح) اعــام نظــر در خصــوص لــزوم وجــود مرجــع کنترلکننــده داخلــی یــا عــدم کفایــت مرجــع
کنترلکننــده موجــود در دســتگاههای مــورد رســیدگی بــا توجــه بــه گزارشهــای حسابرســی و
رســیدگی انجامشــده بــرای حفــظ حقــوق بیتالمــال.
ط) رســیدگی بــه حســاب کســری ابــواب جمعــی و تخل ّفــات مالــی و هــر گونــه اختــاف حســاب
مأمــوران ذیربــط دولتــی در اجــرای قوانیــن و مقــررات بــه ترتیــب مقــرر در قانــون.
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ی) تجزیــه و تحلیــل گزارشهــا و صورتهــای مالــی ارســالی از طــرف قــوه مجریــه بــر اســاس
نتایــج حاصــل از بررســیها ،رســیدگیها یــا حسابرســیهای انجامشــده و تهیــه و ارائــه گــزارش
1
حــاوی نظــرات بــه مجلــس.

بند سوم ـ ساختار دیوان نظارت مالی عراق

هنــگام مراجعــه بــه قانــون دیــوان شــماره ( 31ســال  )2011آشــکار میشــود کــه ســاختار
ســازمانی دیــوان نظــارت مالــی عــراق شــامل ایــن مــوارد اســت:
الف) شورای دیوان
رکــن اصلــی در دیــوان و بخــش اجرایــی آن اســت و متشــکل از رییــس دیــوان ،معاونــان وی و
مدیــران کل ادارههــای دیــوان اســت 2.ایــن شــورا ،مســئول ایــن مــوارد اســت :تصویــب برنامههــای
کاری دیــوان؛ گذاشــتن مبانــی و ضوابــط کار در دیــوان؛ تصمیمگیــری در مــورد موضوعــات مــورد
نیــاز وظایــف کنتــرل و حسابرســی و تــاش بــرای تأمیــن وســایل الزم بــرای آنهــا؛ تعییــن دامنــه
کار ادارههــای دیــوان؛ تهیــه پیشنویــس بودجــه ســاالنه اداره؛ تصویــب چارچــوب کلــی گزارشهــای
دیــوان؛ بحــث در مــورد ســازماندهی دورههــای علمــی کاربــردی بــرای کارمنــدان اداره و دیگــران یــا
بــرای کارگــران در بخــش خصوصــی؛ كنتــرل بــرای اســتفاده دیــوان از خدمــات حسابرســان بخــش
3
خصوصــی.
ب) رییس دیوان
رییــس دیــوان بــا تصویــب شــورای نماینــدگان بــا اکثریــت مطلــق بــر اســاس پیشــنهاد نخســت
وزیــر منصــوب میشــود و درجــه رییــس دیــوان بــه منزلــه وزیــری اســت کــه بــرای مــدت چهــار ســال
منصــوب میشــود .او اختیــارات وزیــر دارایــی در امــور دیــوان ،کارمنــدان و بودج ـه آن را داراســت.
4

ج) دو معاون رییس دیوان
بــرای یــک دوره چهــار ســاله منصــوب میشــوند و دوره خدمتشــان یــک بــار قابــل تمدیــد اســت.
5

 .1روزبهانی ،ناصر و مرتضی اســدی ،آشــنایی با دیوان محاسبات کشور ،تهران :مرکز آموزش و برنامهریزی دیوان
محاسبات کشور ،1397 ،صص 18ـ.19
 .2ماده  20قانون دیوان نظارت مالی ،شــماره  ،31سال .2011
 .3ماده  21همان قانون.
 .4ماده  22همان قانون.
 .5ماده  26همان قانون.
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آنهــا در کنــار اجــرای برنامههــا و سیاس ـتهای کلــی دیــوان ،وظایــف محولشــده بــر اســاس قانــون
و وظایــف محولشــده از جانــب دیــوان نظــارت یــا رییــس آن را انجــام میدهنــد 1.دو معــاون رییــس
2
دیــوان بــا همــان شــرایط و بــه روش انتصــاب رییــس دیــوان منصــوب میشــوند.
د) دایرههای حسابرسی مرکزی
هشــت بخــش اســت و هــر بخــش توســط یــک کارمنــد بــا درجــه مدیــرکل اداره میشــود .ایــن
دایرههــا مختــص بــه نظــارت و حسابرســی از ارگانهایــی اســت کــه طبــق نظــر شــورا و بــا توجــه
بــه شــرایط کار بــر ایــن بخشهــا بــرای کنتــرل توزیــع میشــوند.
3

هـ) ادا رههای حسابرسی در استانها به استثنای اقلیم کردستان
ایــن بخشهــا وظایــف دیــوان را در اســتانها انجــام میدهنــد کــه هشــت بخــش اســت ،بــه
اســتثنای اقلیــم کردســتان کــه دیــوان نظــارت مالــی خــاص خــود را دارد.
4

بنــد چهــارم ـ برخــی وظایــف و اختیــارات مالــی و اداری دیــوان نظــارت
فــدرال

برخی از این صالحیتها در چنین فعالیتهایی بازتاب دارد:
 .1نظارت و ممیزی حسابها و فعالیتهای نهادهای تحت نظارت؛
 .2نظردهــی در مــورد فهرســتها ،امــور مالــی و گزارشهــای مربــوط بــه نتایــج کارهــا و وضعیــت
6
مالــی نهادهــای حسابرسیشــده؛
7
 .3نظارت بر ارزیابی عملکرد نهادهای تحت حسابرسی دیوان؛
 .4کمــک فنــی در زمینههــای حســابداری ،نظارتــی و اداری و امــور ســازمانی و فنــی مربــوط بــه
8
آنهــا؛
9
 .5ارزیابی برنامهها و سیاستهای کالن مالی و اقتصادی دولت؛
5

 .1عجراوى ،پیشین ،ص .141
 .2اصالحیه قانون دیوان نظارت مالی ،سال .2012
 .3ماده  27همان قانون.
 .4همان.
 .5بند اول فقره «ب» ماده  6قانون نظارت مالی اقلیم کردستان ،شماره  ،31سال .2011
 .6بند اول فقره «ج» ماده  6همان قانون.
 .7بند دوم ماده  6همان قانون.
 .8بند سوم ماده  6همان قانون.
 .9بند چهارم ماده  6همان قانون.
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 .6انجام تحقیقات اداری در خصوص موارد درخواستی مجلس نمایندگان؛
 .7تحقیــق میدانــی در خصــوص همــه اســناد ،ســوابق ،معامــات ،دســتورها و تصمیمگیریهــای
1
مربــوط بــه وظایــف کنتــرل و حسابرســی؛
2
 .8ممیزی برنامهها و هزینههای محرمانه مربوط به امنیت ملی.

بند پنجم ـ ساختار دیوان نظارت مالی اقلیم کردستان

بــا رجــوع بــه قانــون شــماره  2دیــوان نظــارت مالــی اقلیــم کردســتان (ســال  )2008آشــکار
میشــود کــه ســاختار ســازمانی دیــوان شــامل ایــن موردهاســت:
الف) شورای نظارت مالی
هیئــت نظــارت توســط رییــس دیــوان بــه عنــوان رییــس بــا حضــور معاونــش و مدیــران کل
بــه عنــوان اعضــا تشــکیل میشــود و در غیــاب رییــس دیــوان ،معاونــش ،نایــب اوســت 3.ایــن شــورا،
مســئول اداره و ســازماندهی روزانــه امــور دیــوان اســت و تصمیمهــای خــود را بــا اکثریــت آرای
حاضــران صــادر میکنــد و وقتــی آرا برابــر باشــد ،طرفــی کــه رییــس دیــوان رأی داده اســت ،غالــب
4
خواهــد شــد.
هیئت نظارت مالی ،عهدهدار این وظایف است:
 1گذاشتن مبانی و دستورالعملهای دیوان و روشهای اجرای آنها؛
 .2تأمین نیازهای اساسی مورد نیاز برای نظارت و حسابرسی؛
 .3تعییــن مناطــق کار نهادهــا و ادارههــای دیــوان و قوانیــن مربــوط بــه ســازماندهی آنهــا در
قالــب نظــام داخلــی؛
 .4تعیین چارچوب کلی گزارشهای دیوان؛
 .5بحــث و تأییــد مشــاهدات ،رهنمودهــا ،پیشــنهادها و نظرهــای منــدرج در گزارشهــای ســاالنه
دیــوان؛
 .6تشکیل جلسات مطالعه عملی برای کارمندان؛
 .7مطالعه تمام مواردی كه رییس دیوان یا هر یك از اعضای شورا به آن ارائه كردهاند؛
 .8تهیــه بودجــه ســاالنه دیــوان و ارســال آن بــه وزارت دارایــی بــرای درج در بودجــه عمومــی
اقلیــم؛
 .1بند  1ماده  13همان قانون.
 .2بند  2ماده  13همان قانون.
 .3بند  1ماده  6همان قانون.
 .4بند  3ماده  6همان قانون.
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 .9شــورا میتوانــد بــا توجــه بــه نیازهــای کاری ،ادارههــا و بخشهایــی را در تشــکیالت دیــوان
ایجــاد یــا لغــو کنــد؛
 .10شورا حق نظارت بر معامالت قبل از رسیدن به مراحل نهایی را دارد؛
 .11شــورا میتوانــد فعالیتهــایحسابرســی را اصــاح و آنهــا را بــر اســاس نیازهــای کاری
توزیــع کنــد؛
 .12بررســی همــه گزارشهــا و موضوعــات ارجاعشــده از جانــب رییــس جمهــوری اقلیــم ،رییــس
شــورای ملــی یــا نخســت وزیــر بــه دیــوان بــرای تصمیمگیریهــا ،توصیههــا و پیشــنهادهای الزم در
1
مــورد آنهــا.
ب) رییس دیوان
رییــس دیــوان نظــارت مالــی اقلیــم کردســتان بــر اســاس فرمــان اقلیمــی صادرشــده از جانــب
رییــس اقلیــم کردســتان و بــا رأی اکثریــت پارلمــان حکومــت اقلیــم کردســتان بــرای یــک دوره
چهارســاله (قابــل تمدیــد بــرای یــک بــار) منصــوب میشــود .وی فقــط بــر اســاس اکثریــت دو ســوم
آرای اعضــای پارلمــان اقلیــم کردســتان در طــول مــدت مســئولیتش از ســمت خــود میتوانــد برکنــار
شــود 2.ایــن تشــکیالت بــا رییــس دیــوان همراهــی میکننــد :بخــش اداری ،مالــی و حقوقــی؛ 3بخــش
فنــی و تحقیقاتــی؛ 4بخــش بازرســی.
ج) معاون رییس دیوان
ریاســت پارلمــان کردســتان بــا مشــورت بــا رییــس هیئــت نظــارت بــر امــور مالــی ،معــاون رییــس
دیــوان را بــرای مــدت نامحــدود منصــوب میکنــد و وی از درجاتــی از مصونیــت قانونــی برخــوردار
اســت ،ا ّمــا بــا اجــاز ه رییــس دیــوان و بــا آگاهــی رییــس پارلمــان کردســتان میتــوان وی را تحــت
تعقیــب قانونــی قــرار داد.
د) دفتر رییس دیوان
دفتــر رییــس دیــوان را کارمنــدی اداره میکنــد کــه جایگاهــش ،کمتــر از یــک مدیــر بــا مــدرک
دانشــگاهی اولیــه ،باتجربــه و صالحیــت نیســت .ایــن بخــش ،مســئول تنظیــم نامهنگاریهــای
دریافتشــده از رییــس دیــوان و پیگیــری دســتورهای صادرشــده از جانــب او ،دبیرخانــه شــورای
 .1ماده  14قانون دیوان نظارت مالی اقلیم کردستان ،شماره  ،2سال .2008
 .2ماده  9همان قانون.
 .3آییننامه داخلی دیوان نظارت مالی اقلیم کردستان ،شماره  ،1سال .2014
 .4بند  2ماده  6قانون نظارت مالی اقلیم کردستان.

131

رویکــردی بــر ســاختار و کارکــرد ســازمانهای
محاســباتی ایــران ،عــراق و اقلیــم کردســتان

نظــارت مالــی ،پیگیــری شــکایتها ،شــواهد و پروندههــای مربــوط بــه فســاد یــا ســوء اســتفاده از
امــوال عمومــی ،ارســال آنهــا بــه کمیســیون تحقیــق بــر حســب مــورد و پیگیــری نتیجــه آن اســت.

بند ششم ـ وظایف دیوان

وظایف دیوان محاسبات کردستان در قوانین نظارت مالی این دیوان به این شرح است:
 .1بررسی و حسابرسی معامالت هزینههای مربوط به حقوق ،کمکهزینهها و پاداشها؛
 .2بازرســی و حسابرســی از معامــات ارزیابــی ،تحقیــق و جمـعآوری منابــع بــرای اطمینانیابــی
ب بــودن رویههــای مصــوب و شــیوه اجــرای آنهــا؛
از مناسـ 
 .3کمک فنی در زمینههای حسابداری و کنترل و همه امور اداری و سازمانی مرتبط؛
 .4نشــاندادن اســناد مربــوط بــه فســاد ،کالهبــرداری ،اتــاف ،ســوء اســتفاده و ناکارآمــدی در امــور
دریافــت ،مبادلــه و اســتفاده از دارایــی عمومــی در نتیجــه حسابرســی و ارزیابــی کار و فعالیتهــای
ادار هها؛
 .5تحقیــق و گــزارش مــوارد مربــوط بــه جم ـعآوری ،هزینــه و اســتفاده از بودجــه عمومــی کــه
شــورای ملــی کردســتان بــهطــور رســمی درخواســت کــرده اســت؛
 .6پیگیری اجرای قوانین ،مقررات و دستورالعملهای مالی و حسابداری؛
 .7تشــکیل دورههــای آموزشــی بــرای کارمنــدان دیــوان و مؤسســات دولتــی بــرای افزایــش
تواناییهــای آنهــا.

گفتار چهارم ـ انواع محاسبات و نظارت
بند اول ـ نظارت پیش از هزینه

ایــن نــوع نظــارت جــزو مــواردی اســت کــه قبــل از تکمیــل مؤلفههــای صــدور آن ،در خصــوص
تصمیــم یــا روش کار اعمــال میشــود .بنــا بــر ایــن ،کنتــرل قبلــی ،مرحلــهای تلقــی میشــود کــه
تصمیــم قبــل از آنکــه نافــذ یــا قابــل اجــرا باشــد ،از آن میگــذرد 1.كنتــرل قبلــی فــرض میكنــد
كــه مرجــع نظــارت ،صالحیــت پیــش از تأییــد اقدامــات دولــت را دارد .مهمتریــن مثــال آن ،نظــارت
2
مالــی قبــل از مبادلــه اســت.
در ایــران ،نظــارت پیــش از هزینــه در زمــان تخصیــص بودجــه بــه نهادهــا و ســازمانهایی کــه
از بودجــه اســتفاده میکننــد ،بــر اســاس ضوابــط قانونــی و در نظــر گرفتــن مصوبــات بودجــه صــورت
 .1جهنى ،عید مسعــود ،الرقابة اإلداریة بین القانون اإلداری و علم اإلدارة العامة ،قاهره :جامعة عین شمس ،كلیة الحقوق،
بیتا ،ص .265
 .2قبانى ،بكر ،الوسیط فى اإلدارة العامة ،قاهره :دار النهضة العربیة ،1980 ،ص .185
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میگیــرد .از ایــن رو ،تصویــب بودجــه از جملــه عوامــل اعمــال نظــارت بــر دولــت اســت .بــه موجــب
مــاده  90قانــون محاســبات عمومــی کشــور ( ،)1366نظــارت مالــی بــر هزینههــای وزارتخانههــا،
نهادهــای دولــت و انــواع شــرکتهای دولتــی از نظــر مطابقــتداشــتن هزینههــا بــا مقــررات قانــون
یادشــده و دیگــر قوانیــن مربــوط بــه هــر گونــه هزینــه بــر عهــده وزارت اقتصــاد و دارایــی اســت.
بــا اســتناد بــه قانــون اداره نظــارت بــر امــور مالــی عــراق (شــماره  31در ســال  )2011درمییابیــم
کــه در هیــچ مــادهای از مقــررات ایــن مــاده مقــرر نشــده اســت کــه طبــق قوانیــن قبلــی خــود ،ایــن
اختیــارات را بــه دیــوان اعطــا کنــد .قوانیــن قبــل از تجدیــد نظــر در قانــون فعلــی دیــوان ،نظــارت مالــی
را ضــروری میدانــد و مــادهای را اضافــه میکنــد کــه حــق ایــن نــوع نظــارت را بــه آن میدهــد .در
هیــچ یــک از مقــررات قانــون نظــارت مالــی اقلیــم کردســتان (شــماره  2در ســال  )2008ذکــر نشــده
اســت کــه دیــوان حــق نظــارت و کنتــرل قبلــی را دارد.

بند دوم ـ نظارت همزمان با هزینه

معیــار قابــل اعتمــاد در ایــن نــوع کنتــرل ،معیــار زمــان یــا زمانــی اســت کــه کنتــرل اعمــال
میشــود .بیشتــر حقوقدانــان در تقســیم ایــن نــوع کنتــرل از نظــر اعمــال کنتــرل قبلــی و کنتــرل
1
بعــدی اجمــاع دارنــد.
در ایــران ،رســیدگی بــه مســتندات مرتبــط بــا دریافتهــا و پرداختهــا در مــدت ســال مالــی
و هنــگام اجــرای مراحــل مختلــف تفصیلــی اجــرای بودجــه در محــدوده قانــون محاســبات عمومــی و
قانــون بودجــه کل کشــور صــورت خواهــد گرفــت.
در عــراق ،نظــارت بــر اجــرا ممکــن اســت بــه شــکل بازرســی مــوردی یــا بــه شــکل پیگیــری
انجــام شــود .قانــون نظــارت مالــی شــماره ( 31ســال  )2011ایــن نــوع کنتــرل را در مــاده  13بــه
کار گرفتــه اســت کــه دیــوان نظــارت اختیــار دارد« :اول :اســناد ،ســوابق ،معامــات و همــه تصمیمــات
مربــوط بــه وظایــف کنتــرل و حسابرســی را بررســی کنــد .میتوانــد تحقیــق میدانــی نیــز انجــام
دهــد یــا بــر آن نظــارت داشــته باشــد یــا اطالعــات و پاس ـخها را از ســطوح اداری مربــوط در حــدود
الزم بــرای انجــام وظایــف خــود بــه دســت آورد».
در اقلیــم کردســتان ،ایــن نظــارت بــه صــورت بازرســی موجــودی یــا پیگیــری اجــرا میشــود.
قانــون دیــوان نظــارت مالــی شــماره ( 2ســال  ،)2008ایــن شــکل از نظــارت را همــان طــور کــه در
مــاده  8آمــده اســت ،در مرحلــه دوم ،در مــورد «بازرســی و حسابرســی معامــات ارزیابــی ،تأییــد و
جم ـعآوری منابــع و اطمینــان از مناســببــودن رویههــای مصــوب و شــیوه اجــرای آنهــا» میدانــد.

 .1هیكل ،پیشین ،ص .139
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بند سوم ـ نظارت پس از هزینه

تصرفــات و اقدامــات اداره اعمــال میشــود .ایــن نــوع کنتــرل ،اشــکال مختلفــی
نظــارت بعــدی بــر ّ
دارد کــه بــا توجــه بــه زمــان و روش عمــل متفــاوت اســت .نظــارت میتوانــد بــه روش بازرســی انجــام
شــود کــه شــامل بررســی ماهیــت و بررســی مجــدد وضعیــت بــرای یافتــن اشــتباهها یــا حذفیــات
مشــابه اســت .همچنیــن میتوانــد بــه روش بررســی اســناد واحــد اداری انجــام شــود 1.بنــا بــر ایــن،
نظــارت بعــدی ،بــر آنچــه واقعـاً انجــام شــده ،متمرکــز اســت .ایــن نــوع نظــارت بــه مدیریــت اجــازه
میدهــد بــه دلیــل جدایــی بیــن اختیــارات مدیریتــی و کنتــرل ،کام ـ ً
ا آزادانــه عمــل کنــد ،همــان
طــور کــه دولــت بــر واحــد مــورد نظــر بــهطــور مســتقل نظــارت میکنــد و تصمیماتــش ،معلــق یــا
2
مشــروط نیســتند ،چنانکــه در نظــارت قبلــی یــا پیــش از هزینــه اســت.
در ایــران ،نظــارت پــس از هزینــه ،طبــق اصــل  55قانــون اساســی توســط دیــوان محاســبات کشــور
صــورت خواهــد گرفــت .نظــارت دیــوان محاســبات ،بــه ســه صــورت؛ نظــارت تعقیبــی شــبهقضایی،
نظــارت اداری و نظــارت پارلمانــی انجــام میگیــرد.
در عــراق ،دیــوان نظــارت مالــی ،ایــن نــوع نظــارت را بــر اســاس مــاده  6قانــون موجــود اعمــال
میکنــد و شــامل نظــارت پــس از مبادلــه اســت« :بررســی و حسابرســی معامــات هزینههــای
عمومــی بــرای اطمینانیابــی از یکپارچگــی آنهــا و بیــش از اعتبــارات تعیینشــده بــرای آنهــا در
بودجــه و اســتفاده از منابــع عمومــی بودجــه بــرای اهــداف اختصاصیافتــه بــه آنهــا و هــدر نرفتــن،
3
هــدر دادن یــا ســوء اســتفاده از آنهــا و ارزیابــی بــازده انجــام میشــود».
در اقلیــم کردســتان ،دیــوان ،نظــارت و ارزیابــی از مشــاغل و فعالیتهــا ،کمــک فنــی بــه امــور
ن دادن اســناد فســاد،
حســابداری و نظارتــی و همــه امــور اداری و ســازمانی مربــوط بــه آنهــا و نشــا 
کالهبــرداری ،اتــاف ،ســوء اســتفاده و ناکارآمــدی در امــور دریافــت و مبادلــه و اســتفاده از دارایــی
4
عمومــی در نتیجــه حسابرســی و ارزیابــی کار و فعالیتهــای ادارههــا را بــر عهــده دارد.

گفتار پنجم ـ نوع محاسبات و نظارت
بــا توجــه بــه پیشــرفت فنــون حسابرســی ،انــواع متفاوتــی از ایــن فــن در کشــورها پایهریــزی
و اجــرا شــده و برگرفتــه از مقــررات و انتظــارات دولــت و ملــت بــوده اســت .بــر همیــن اســاس،
حسابرســیهای اعمالشــده بــه حسابرســی مالــی ،رعایــت ،عملکــرد و مدیریــت تقســیم شــده
 .1حجازى ،احمد السید عوضین ،الرقابة الذاتیة لإلدارة على أعمالها ،قاهره :جامعة القاهرة ،كلیة الحقوق ،بیتا ،ص .41
 .2هیكل ،پیشین ،ص .142
 .3بند اول فقره «الف» ماده  6قانون دیوان نظارت مالی عراق ،شماره  ،31اصالحیه سال .2011
 .4ماده  8قانون دیوان نظارت مالی اقلیم کردستان.
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اســت .در دو گونــه اول ،بیشتــر ،اهدافــی معطــوف بــه رعایــت اســتانداردهای مقبــول حســابداری و
نیــز مقــررات مــورد نظــر اســت ،امــا گونههــای دیگــر بــر تحقیــق و ایجــاد اهدافــی چــون کارآیــی،
اثربخشــی و صرفهجویــی اقتصــادی تأکیــد دارنــد.
مهمتریــن هدفــی کــه در گــزارش تفریــغ بودجــه و دیگــر حسابرس ـیهای دیــوان وجــود دارد،
تأکیــد بــر رعایــت قوانیــن و مطابقــت پیشبینیهــا بــا عملکردهاســت .از ایــن رو ،گون ـه حسابرســی
دیــوان محاســبات ایــران ،حسابرســی رعایــت اســت.
بــر اســاس قوانیــن موجــود و حسابرســی دیــوان ،نظــارت مالــی عــراق و اقلیــم کردســتان بــه دو
ن گونــه
شــیوه انجــام میشــود :شــیوه اول ،حسابرســی صورتهــای مالــی اســت کــه هــدف در ای ـ 
حسابرســی ،اظهــار نظــر دربــاره صورتهــای مالــی اســت؛ شــیوه دوم ،حسابرســی عملکــرد اســت
ن گونــه حسابرســی ،اثربخشــی ،کارآیــی و صرفـ ه اقتصــادی کار و فعالیــت واحدهــای مــورد
کــه در ایـ 
رســیدگی ارزیابــی میشــود.

ـدد و تعــارض بیــن ســازمانهای نظارتــی در
گفتــار ششــم ـ تعـ ّ
ایــران ،عــراق و اقلیــم کردســتان
در ایــران ،بیــش از  22دســتگاه نظارتــی موجــود اســت كــه مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــر رونــد
پرداختهــا و هزینههــا بازرســی و نظــارت دارنــد .مهمتریــن ایــن ســازمانهای نظارتــی در چهــار
حــوزه تقســیم شــدهاند :قــوه قضاییــه ،قــوه مجریــه ،قــوه مقننــه و نهادهــای خــارج از قــوای سـهگانه.
تعــدد ایــن نهادهــا و نبــود قانــون بــرای ارتبــاط نظاممنــد و قانونمنــد بیــن آنهــا موجــب اقدامــات
تكــراری ،مــوازی و پرهزینــه اســت .ایــن ناهماهنگــی و نداشــتن ارتبــاط بــا هــم ســبب شــده اســت
نتواننــد از نتیجــه اقدامــات همدیگــر اســتفاده کننــد.
در عــراق و اقلیــم کردســتان ،قانــون شــماره ( 31ســال  )2011تصریــح میکنــد کــه دیــوان
نظــارت ،وظیفــه نظــارت و بازرســی حســاب فعالیتهــای نهادهــای تحــت کنتــرل ،تأییــد در اختیــار
قــرار دادن صحیــح بودجــه عمومــی و اثربخشــی کاربــرد قوانیــن ،مقــررات و دســتورالعملها را انجــام
میدهــد ،بــه شــرطی کــه شــامل ایــن موردهــا شــود :بررســی و حسابرســی رونــد هزینههــای
عمومــی بــرای اطمینانیابــی از ایمنــی آنهــا و فراتــر نرفتــن از حــد اعتبــارات تعیینشــده در بودجــه،
اســتفاده از بودجــه عمومــی بــرای اهــداف اختصاصیافتــه بــه آن و هــدر نرفتــن و اســراف نکــردن یــا
1
ســوء اســتفاده نکــردن و ارزیابــی بــازده آن.

 .1ماده  6قانون دیوان نظارت مالی ،شماره  ،31سال .2011
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بــه همیــن ترتیــب ،اگــر دیــوان بــه دلیــل خــودداری از عرضــه ســوابق از رونــد کار متقاعــد نشــود،
میتوانــد شــورای وزیــران یــا کمیســیون تحقیــق را بــرای انجــام تحقیقــات در ایــن بــاره مطلــع ســازد
1
و نهــادی را کــه خــودداری میکنــد ،بــه ارائــه ســوابق و دادههــای مــورد نیــاز مکلــف کنــد.

 .1ماده  12همان قانون.
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نتیجهگیری
دیــوان محاســبات ایــران بــرای انجــام وظیفـه خــود طبــق اصلهــای  54و  55قانــون اساســی بــه
حسابرســی ،رســیدگی و مراقبــت بــرای صــرف هزینــه از اعتبــارات مصوبــه و هزینـه کــردن هــر وجــه
در جــای خــود اقــدام میکنــد .دیــوان محاســبات کشــور ،ســازمانی دولتــی اســت کــه در امــور مالــی
و اداری مســتقل اســت و یکــی از نهادهــای وابســته بــه مجلــس شــورای اســامی بــه شــمار م ـیرود.
دیــوان محاســبات بــا ســاختار تشــکیالتی مصــوب مجلــس اداره مــی شــود کــه شــامل رییــس کل،
دادســتان ،معاونــان و هیئتهــای مستشــاری اســت.
ســاختار دیــوان نظــارت مالــی عــراق از شــورای دیــوان ،رییــس دیــوان ،دو معــاون رییــس دیــوان،
دایرههــای حسابرســی مرکــزی و ادارههــای حسابرســی در اســتانها بــه اســتثنای اقلیــم
کردســتان تشــکیل شــده اســت .دیــوان نظــارت مالــی عــاوه بــر بررســی هزینههــای نهادهــای تحــت
کنتــرل خــود ،در بررســی و حسابرســی معامــات مربــوط بــه هزینههــا در زمینــه کنتــرل خــود نیــز
صالحیــت مالــی دارد.
ســاختار دیــوان نظــارت مالــی اقلیــم کردســتان شــامل ایــن بخشهاســت :شــورای نظــارت مالــی،
رییــس دیــوان (ایــن بخشهــا بــا رییــس دیــوان همراهــی میکننــد :بخــش امــور اداری ،مالــی و
حقوقــی ،بخــش امــور فنــی و تحقیقــات و بخــش بازرســی) ،معــاون رییــس دیــوان و دفتــر رییــس
دیــوان.
دربــاره نظــارت مالــی در ایــران بایــد گفــت کــه بــرای نظــارت پیــش از هزینــه ،تخصیــص بودجــه
بــه ســازمانهایی کــه از بودجــه اســتفاده میکننــد ،بــر اســاس ضوابــط و در نظــر گرفتــن مصوبــات
بودجــه صــورت میگیــرد .از ایــن رو ،تصویــب بودجــه از جملــه عوامــل اعمــال نظــارت بــر دولــت
اســت .در هیــچ مــادهای از مقــررات مربــوط بــه کشــور عــراق مقــرر نشــده اســت کــه طبــق قوانیــن
قبلــی خــود ،ایــن اختیــارات را بــه دیــوان اعطــا کنــد .در اقلیــم کردســتان نیــز در هیـچ یــک از مــواد
قانــون نظــارت مالــی ذکــر نشــده اســت کــه دیــوان حــق نظــارت قبلــی را دارد.
در نظــارت همزمــان بــا هزینــه در ایــران ،رســیدگی بــه مســتندات مرتبــط بــا دریافتهــا و
پرداختهــا در مــدت ســال مالــی و هنــگام اجــرای مراحــل مختلــف اجــرای بودجــه در محــدوده
قانــون محاســبات عمومــی و قانــون بودجــه کل کشــور صــورت خواهــد گرفــت .در عــراق ،قانــون
نظــارت مالــی ،ایــن نــوع کنتــرل را بــه کار گرفتــه اســت و دیــوان نظــارت در آن اختیــارات دارد .در
اقلیــم کردســتان ،قانــون دیــوان نظــارت مالــی ایــن شــکل از نظــارت را در مرحلــه دوم ،در مــورد
«بازرســی و حسابرســی معامــات ارزیابــی ،تأییــد و جمــعآوری منابــع و اطمینانیابــی از مناســب
بــودن رویههــای مصــوب و شــیوه اجــرای آنهــا» میدانــد.
در ایــران ،نظــارت پــس از هزینــه از جانــب دیــوان محاســبات کشــور صــورت خواهــد گرفــت .ایــن
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نــوع کنتــرل توســط دیــوان نظــارت عــراق نیــز انجــام میشــود .دیــوان نظــارت مالــی اقلیــم کردســتان
هــم ایــن نظــارت را الزم االجــرا میدانــد.
گونــه حسابرســی دیــوان محاســبات ایــران ،حسابرســی رعایــت اســت .بــر اســاس قوانیــن
موجــود ،حسابرســی در دیــوان نظــارت مالــی عــراق و اقلیــم کردســتان بــه دو شــیوه انجــام میشــود:
حسابرســی صورتهــای مالــی و حسابرســی عملکــرد.
در ایــران ،بیــش از  22دســتگاه نظارتــی موجــود اســت كــه مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــر رونــد
پرداختهــا و هزینههــا بازرســی و نظــارت دارنــد .شــمولیت نظــارت ،یکــی دیگــر از مشــترکات نظــام
نظــارت مالــی ایــران ،عــراق و اقلیــم کردســتان اســت .در هــر ســه قلمــرو ،حــوزه شــمولیت نظــارت
مالــی ،هزینــه منابــع عمومــی کشــور اســت .از ایــن رو ،در ایــران ،عــراق و اقلیــم کردســتان فقــط
دســتگاهها و نهادهایــی مشــمول نظــارت مالــی قــرار خواهنــد گرفــت کــه از منابــع عمومــی اســتفاده
کننــد.
دیــوان نظــارت عــراق و اقلیــم کردســتان ،طبــق تشــخیص بــازرس کل در خصــوص بهرهبرداریهــا
و ســرمایهگذاریهای کالن کــه در آینــده مــردم تأثیــر دارد و نیــز دربــاره برنامههــا تحقیــق میکننــد
و یافتههــای بررســیهای خــود را بــرای تصمیمگیــری بــه پارلمــان ارائــه میدهــد .از ایــن رو،
مهمتریــن تفــاوت نظــارت مالــی در ایــران ،عــراق و اقلیــم کردســتان ،بــه صالحیــت و مأموریــت آن در
ایــن ســه قلمــرو بازمیگــردد .دیــوان محاســبات ایــران تنهــا نقــش نظارتــی دارد و مســئول نظــارت بــر
چگونگــی دخــل و خــرج دولــت اســت ،در حالـی کــه دیــوان نظــارت در اقلیــم کردســتان و عــراق ،اضافه
بــر نظــارت ،کارهــای پژوهشــی ،تعییــن اولویتهــا در اختصــاص بودجــه و ارزیابــی فعالیتهــای
دولــت را نیــز انجــام میدهــد.
تفــاوت اساســی دیگــر در نظــام نظــارت مالــی ایــران ،عــراق و اقلیــم کردســتان ،در ســازوکار
تشــکیالتی اســت .دیــوان محاســبات ایــران ،دادســرا و دادســتان دارد و نوعــی تعقیــب و نظــارت
شــبهقضایی را هــم انجــام میدهــد .اگــر دیــوان محاســبات ،نقــض قانــون در اجــرای بودجــه را
مشــاهده کنــد ،بــا اســتفاده از روشهــای شــبهقضایی بــه آن رســیدگی و مجازاتهایــی نیــز تعییــن
خواهــد کــرد .در عــراق و اقلیــم کردســتان ،بــا توجــه بــه اینکــه ســاختار حکومــت فــدرال بــر پای ـه
تفکیــک مطلــق قواســت ،در دیــوان نظــارت مالــی ،دادســتان و ســازوکار قضایــی دادســرا وجــود نــدارد،
بلکــه مقامــی کــه بــه تخلفــات رســیدگی میکنــد ،قــوه قضاییــه اســت.
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 .19كامــل لیلــه ،محمــد ،الرقابــة علــى أعمــال اإلدارة ،الرقابــة القضائیــة ،بیتــا :بینــا،
.1964
 .20كفــراوى ،عــوض محمــود ،الرقابــة المالیــة :النظریــة و التطبیــق ،اســكندریه :مطبعــة
االنتصــار.2002 ،
 2 1محمــود عفیفــى ،مصطفــى ،مبــادئ و أصــول اإلدارة العامــة ،مصــر :مطبعــة جامعــة طنطــا،
بیتــا.
 .22مصطفــوى ،حســن ،التحقیــق فــی کلمــات القــرآن الكریــم ،تهــران :مركــز الكتــاب
للترجمــه و النشــر.1402 ،
 .23هرمــزى ،حبیــب ،الرقابــة علــى المؤسســات العامــة فــى التشــریع العراقــى ،بغــداد:
مطبعــة بغــداد.1977 ،
 .24هنــداوى ،ســعد عدنــان ،رقابــة الهیئــات المســتقلة لضمــان حقــوق األفــراد ،بغــداد:
جامعــة بغــداد ،كلیــة القانــون.1998 ،
 .25هیــكل ،الســید خلیــل ،الرقابــة علــى المؤسســات العامــة االنتاجیــة و االســتهالكیة،
اســكندریه :منشــأة المعــارف.1971 ،
 .26یوســف عبدالعلیــم ،صــاح ،أثــر القضــاء اإلدارى علــى النشــاط اإلدارى للدولــة،
اســكندریه :دار الفكــر الجامعــی.2007 ،
ب) مقاله
 .1فخــرى مــراد ،فیصــل« ،الرقابــة المالیةالعلیــا نحــو أســلوب متطــور» ،مجلــة العلــوم
اإلداریــة ،1978 ،شــماره .1
 .2سایت سازمان حفاظت محیطزیست
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An approach to the structure and act of computing organizations in Iran, Iraq and the Kurdistan Region
Ali Hajipor Kandrod*
Rizgar Abdulrahman Yousif **
Abstract:
The structure of financial oversight of government bodies is a key factor not only
in ensuring the proper conduct of the administrative process, but also in the optimal
use and protection of public assets. These regulatory bodies, which must necessarily
have administrative and financial independence, have an effective role to play in
combating corruption and adhering to the principles of transparency and honesty. As
a result, it becomes clear why the constitutions of the Kurdistan Region, Iraq, and
Iran specifically address computational oversight bodies. In this regard, in the present article, in a descriptive-analytical method, the laws of Kurdistan, Iran and Iraq
on the structure of financial oversight institutions and the functioning of these institutions are examined and while analyzing the structural differences and behavioral
similarities of the institutions in question, The weakness and strength of financial
regulatory institutions in the countries in question and the climate of Iraqi Kurdistan
have been analyzed. Findings show that despite the significant similarities between
the structure and function of the institutions in question, there are several differences
in terms of organizational affiliation, the form of work and the type of tasks between
the institutions in the above drawers.
Keywords: Court of Audit, Court of Supervision, the budget, Government, Corruption
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