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چکیده
ــام  ــی از انج ــی در اطمینان یاب ــی اساس ــت، عامل ــای دول ــر نهاد ه ــی ب ــارت مال ــاختار نظ س  
ــن  ــی رود. ای ــمار م ــه ش ــی ب ــای عموم ــت از دارایی ه ــه و حفاظ ــتفاده بهین ــد اداری و اس ــوب رون مطل
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 
ــود.  ــخص می ش ــباتی مش ــی محاس ــازمان های نظارت ــه س ــژه ب ــور وی ــه  ط ــران ب ــراق و ای ــتان، ع کردس
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. یافته هــای تحقیق نشــان می دهد بــا وجود 
شــباهت های قابــل توجــه بیــن ســاختار و کارکــرد نهادهــای مــورد بحــث، تفاوت هــای متعــددی از نظــر 
وابســتگی ســازمانی، شــکل انجــام کار و نــوع وظایــف بیــن ایــن نهادها در کشــورهای یادشــده وجــود دارد.  
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مقدمه
ــرا  ــه خــود اختصــاص داده اســت؛ زی ــوم اداری را ب ــه، بخــش وســیعی از مطالعــات عل ــوه  مجری  ق
ــّول  ــه آن مح ــز ب ــف اداری نی ــام وظای ــی، انج ــای سیاس ــه معن ــی ب ــور دولت ــال و ام ــر اعم ــالوه ب ع
ــه  ــت یابی ب ــتاق دس ــع اداری، مش ــر مرج ــه ه ــرد ک ــکار ک ــوان ان ــتا، نمی ت ــن راس ــت. در ای ــده اس ش
ــه  ــه کــه در ابتــدا دســت یابی ب ــب نظامــی حقوقــی اســت و همــان  گون مجموعــه ای از اهــداف در قال
ــد کار  ــه بتوان ــته باشــد ک ــی داش ــا دارد امتیازات ــن منظــور، ج ــرای ای ــد، ب ــی را می طلب ــع عموم مناف
ــد  ــازات نبای ــن امتی ــی خصوصــی در ای ــراد و اشــخاص حقوق ــه  اف ــه  خــود را انجــام دهــد. بقی و وظیف
شــریک قــوه مجریــه باشــند، بلکــه دامنــه  ایــن امتیــازات بایــد بــه مقــام اداری و دولتــی محــدود باشــد.1 
بــرای ورود بــه بحــث، نخســت، ال زم اســت موضــوع پژوهــش، شناســایی و ماهیــت حقوقــی آن تبییــن 

شــود.
ــع عمومــی  ــه مناف ــا هــدف دســت یابی ب اگــر اقدامــات مرجــع اداری در چارچــوب فعالیت هایــش ب
و در نتیجــه، برخــورداری از امتیــازات اســتثنایی باشــد، ایــن امــر مســتلزم برخــورداری از تعــدادی ابــزار 
خواهــد بــود کــه بتوانــد بــه  طــور واقعــی و قانونــی بــه این هــدف دســت یابــد. در ایــن خصــوص، ابزارهای 
ــد کــه در تصمیم گیری هــا و قراردادهــای مدیریتــی خودنمایــی می کننــد.  قانونــی مدیریــت وجــود دارن
ــت را بیــان  ــد کــه مقامــات رســمی هســتند؛ کســانی کــه اراده  دول ــی انســانی نیــز وجــود دارن ابزارهای
ــد.  ــکیل می دهن ــد اداری را تش ــی رون ــر اصل ــد و عنص ــام می دهن ــای اداری را انج ــد، فعالیت ه می کنن
ــادر  ــور را ق ــت و کش ــه دول ــق ب ــوه متعّل ــه  وج ــه مجموع ــود دارد ک ــادی وج ــی م ــن ابزارهای هم چنی
ــد.2 ــوب مرجــع اداری انجــام دهن ــه اهــداف مطل ــرای دســت یابی ب می ســازند عملکــرد اداری خــود را ب

بــر اســاس آموزه هــای حقــوق اداری، نوعــی تمرکززدایــی اداری در اداره هــای دولتــی وجــود دارد. 
ــری  ــت تصمیم گی ــا صالحی ــه در آن ه ــود ک ــه می ش ــاختار هایی گفت ــه س ــی ب ــوع تمرکززدای ــن ن ای
ــدرت  ــود و ق ــتقل داده می ش ــادی مس ــا نه ــات ی ــه مقام ــی ب ــر عموم ــد ام ــا چن ــك ی ــت ی و مدیری
ــن  ــت.3 از ای ــده اس ــیم ش ــازمانی تقس ــی و س ــون اداری، جغرافیای ــطوح گوناگ ــری در س تصمیم گی
ــدا از  ــخصیتی ج ــه ش ــود ک ــاد می ش ــاتی ایج ــود، تأسیس ــاختار های موج ــر س ــروزه در بیش ت رو، ام
ــه در  ــوند. البت ــاد می ش ــی ایج ــف عموم ــام وظای ــرای انج ــد و ب ــت دارن ــزی حکوم ــازمان های مرک س

ــت.4 ــود نیس ــانی موج ــای یکس ــی، الگوه ــن نهادهای ــوص چنی خص

و کارکــرد ســازمان های  بــر ســاختار  رویکــردی 

محاســباتی ایــران، عــراق و اقلیــم کردســتان
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ــور  ــر ام ــر ب ــرای نظــارت بیش ت ــایلی را ب ــا و وس ــت، ابزاره ــه دول ــس جــای شــگفتی نیســت ک پ
اداری بیافرینــد؛ چــون دولــت فقــط یــک دولــت نگهبــان نیســت، بلکــه در همــه  فعالیت هــا مداخلــه 
ــتگاه های اداری  ــالح دس ــرای اص ــد ب ــک می کن ــت کم ــه دول ــه ب ــرد مداخله گران ــن عملک ــد. ای می کن
تــالش کنــد؛ چــون ابــزاری مؤّثــر در رونــد تغییــر بــه ســوی وضعیــت بهتــر اســت. ایــن وضعیــت نیــز 
ــا  ــا هــدف مبــارزه ب ــر کار اداری ب ــرای نظــارت ب ــواع جدیــدی از نهادهایــی را پدیــد مــی آورد کــه ب ان
فســاد و از بیــن بــردن آن از یــک ســو و راهنمایــی بــرای شناســایی نقص هــای موجــود در روش هــای 
کار اداری و رفــع آن نقص هــا و اصــالح و توســعه  روش هــای کار اداری در آینــده از ســوی دیگــر نقــش 

دارنــد.1
ــرای ایجــاد  ــران را ب ــراق و ای ــم کردســتان، ع ــذاران اقلی ــم حساســیت قانون گ ــن رو، می توانی از ای
بســیاری از نهادهــای نظارتــی درک کنیــم کــه هــدف آن هــا مبــارزه بــا فســاد مالــی و اداری در همــه   

اشــکال بــرای پــاس داری از خدمــات عمومــی در برابــر ایــن آفــت ویرانگــر اســت.

گفتار اول ـ تعریف محاسبات و نظارت مالی و اداری

ــد روان اداری  ــی از رون ــرای اطمینان یاب ــت ب ــر دول ــی ب ــارت اداری و مال ــبات و نظ ــود محاس وج
ــا فســاد مالــی و  ضــروری اســت. ایــن وضعیــت، وجــود نهادهــای نظارتــی مســتقل را بــرای مبــارزه ب
اداری ضــروری می ســازد. نبــود نهادهــای نظارتــی مســتقل و نظــارت کارآمــد، از جملــه دالیلــی اســت 

ــی و اداری می شــود. ــور فســاد مال ــه ســبب ظه ک
نظــارت و محاســبات، ســنگ بنــای مدیریــت تلقــی می شــود؛ چــون وظیفــه ای حیاتــی را در دولــت 
ــرای  ــا حــّدی کــه آن را در ردیــف مقام هــای مهــم دولــت قــرار می دهــد. ب مــدرن انجــام می دهــد، ت
مثــال، در جمهــوری خلــق چیــن، نظــارت بــر اســاس قانــون اساســی، یکــی از پنــج مقــام در دولــت بــه 

همــراه مقــام اجرایــی، مقــام قانون گــذاری، مقــام قضایــی و مقــام خدمــات مدنــی اســت.2
امــروزه نقــش نظــارت از صــرف تأییــد انجــام شــدن فعالیــت اداری در حدود قانــون بــه اطمینان یابی 
ــون آن فعالیــت اداری تکامــل یافتــه اســت.  ــر و در محــدوده قان از انجــام شــدن ســریع، کارآمــد، مؤّث
از ایــن رو، مفهــوم آن، دیگــر بــه مفهــوم ســنتی محــدود نیســت کــه فقــط بــه جســت وجوی خطاهــا 
ــی  ــد کارآی ــه می توان ــردازد ک ــی می پ ــت وجوی روش های ــه جس ــر از آن، ب ــه فرات ــود، بلک ــدود ش مح
ــاد  ــزه ایج ــت در کار آن انگی ــای مثب ــردن جنبه ه ــته  ک ــا برجس ــد و ب ــش ده ــتگاه اداری را افزای دس
می کنــد.3 بــه همیــن دلیــل، توجــه جــّدی بــه نقــش نظارتــی دیــوان محاســبات و بازنگــری تخّصصــی 
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ــباتی  ــای محاس ــاختاری نهاده ــق س ــارت ضــرورت دارد. مقایســه و تطبی ــاختار نظ ــوان در س ــن دی ای
کشــورهای گوناگــون بــا هــدف شناســایی نقــاط اشــتراك و افتــراق آن هــا نیــز می توانــد نــکات مهمــی 

بــرای بهبــود هــر چــه بیش تــر ایــن نهادهــا داشــته باشــد.
چــون محاســبات و نظــارت مالــی و اداری، معنــای حقوقــی بــه خــود گرفتــه اســت و در بحث هــای 
حقوقــی مربــوط بــه اداره هــای دولتــی، حقــوق عمومــی و دارایی هــای عمومــی بــه کار مــی رود، نخســت 
بایــد تعریفــی از آن داشــته باشــیم. گاهــی آن را وســیله ای بــرای کنتــرل مالحظــات روان شــناختی یــا 
ــرای تجزیــه و تحلیــل عینــی و ارزیابــی  روابــط انســانی در زمینــه  کار جمعــی می شــمارند و گاهــی ب

منطقــی روش هــای کار اســتفاده می کننــد.1
واژه  »نظــارت« کــه در عــراق و اقلیــم کردســتان بــه جــای »محاســبات« بــه کار مــی رود، از ریشــه  
»َن َظ َر« اســت و در اصــل بــه معنــای مشــاهده بــا دقــت، رؤیــت و پژوهــش در موضوعــات مــادی و 
معنــوی بــا چشــم یــا بصیــرت بــه کار مــی رود.2 بــر اســاس همیــن معنــای لغــوی، در ادبیــات عــرب، 
نظــارت در معنــای رســیدگی، مطالعــه دقیــق، بازرســی، تفتیــش، بررســی، مراقبــت و کنتــرل اســت.3

معنــای اصطالحــی محاســبات و نظــارت اداری بــا توّجــه بــه مقوله هــای گوناگــون معرفتــی کــه در 
آن اســتفاده می شــود، تعریف هــای متفاوتــی دارد. در برخــی از رویکردهــا بــه شــیوه  اجــرای آن توجــه 
می شــود و  برخــی دیگــر بــه اهــداف آن نظــر دارنــد. برخــی رویکردهــا، آن را متناســب بــا گزاره هــای 

موجــود در فلســفه سیاســی یــا دانــش مدیریــت تعریــف می کننــد.4
ــه  ــارت ب ــی، نظ ــوق عموم ــددی از آن شــده اســت. در حق ــای متع ــز تعریف ه ــی نی از نظــر حقوق
معنــای زیــر نظــر داشــتن و بررســی اقدامــات یــك مقــام یــا یــک نهــاد حکومتــی از ســوی مقام هــا و 
نهادهــای دیگــری اســت کــه هــدف از آن، اطمینان یابــی از توّجــه و رعایــت حــدود قانونــی و کارهــای 
ــا قــدرت اســت.5 نظــارت و  ــه عبــارت دیگــر، نظــارت، کنتــرل قــدرت ب نهــاد تحــت نظــارت اســت. ب
محاســبات کــه بــه آن، نظــارت و محاســبات سیاســی هــم گفتــه می شــود، بازرســی و رســیدگی هایی 
ــوال آن هــا انجــام  ــدان و ام ــی از نهادهــای حکومتــی، کارمن ــا مقام های ــراد، ســازمان ها ی اســت کــه اف

ــا از حســن جریــان امــور عمومــی کشــور اطمینــان پیــدا کننــد.6 می دهنــد ت
ــری  ــد تصمیم گی ــه  رون ــه در دنبال ــود ک ــی ش ــه تلق ــک چرخ ــد ی ــات همانن ــی اقدام ــر ارزیاب اگ

1. محمود عفیفی، مصطفی، مبادئ و أصول اإلدارة العامة، مصر: مطبعة جامعة طنطا، بی تا، ص 372.
2. مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: مرکز الکتاب للترجمه و النشر، 1402، ج 12، ص 166.

3. نک: آذرتاش، آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران: نی، 1383؛ ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، قم: 
مکتب االعالم االسالمی، بی تا، ج 5، ص 444.

4. ایزدهی، سجاد، نظارت بر قدرت در فقه سیاسی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 1386، ص 25.
5. راسخ، محمد، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران: دراك، 1390، ص 21.

6. ارسطا، محمدجواد و زهرا عامری، »نظارت سیاسی بر قدرت در اندیشه علوی«، فصل نامه علوم سیاسی، دوره شانزدهم، 
1392، شماره 63، ص 8.
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و قانون گــذاری قــرار دارد، کار ارزیابــی بــه صــورت یــک فرآینــد، چندیــن فعالیــت و اقــدام را 
دربرمی گیــرد.1 برخــی صاحب نظــران، آن را چنیــن تعریــف کرده انــد: »فعالیتــی اســت کــه دولــت یــا 
ــی  ــت کارهای ــی از مطابق ــان و اطمینان یاب ــام کارش ــدان در انج ــری کارمن ــرای پی گی ــا ب ــر نهاد ه دیگ
انجــام می دهنــد کــه بــا معیارهــای تعیین شــده بــه انجــام رســیده اســت.«2 برخــی دیگــر می گوینــد: 
»کنترلــی اســت کــه دولــت بــر اعمــال خــود اعمــال می کنــد؛ یعنــی کنترلــی کــه رؤســای اداری در 
ســازمان اداری اعمــال می  کننــد.«3 برخــی هــم تعریــف آن را بیش تــر از بقیــه مــوارد بــر یــک جنبــه 
ــرح،  ــرای ط ــری اج ــه پی گی ــوط ب ــای مرب ــه ای از کاره ــد: »مجموع ــرده و گفته ان ــز ک ــرل متمرک کنت
ثبــت اعــدادی کــه بــه دســت آمــده و تجزیــه و تحلیــل آن هــا و ســپس اقدامــات الزم بــرای کمــک بــه 
دســت یابی بــه اهــداف و رفــع کاستی هاســت.«4 در تعریفــی نیــز آمــده اســت: »اســتفاده از اطالعــات 
ــددی و حســابداری  ــات ع ــش اطالع ــش، مقایســه و نمای ــازمان دهی، آزمای ــه منظــور س حســابداری ب
ــای  ــران مســئول در نظــارت و تصمیم گیری ه ــه مدی ــرای کمــک ب ــوط ب حاصــل از همــه ســوابق مرب

الزم روزانــه بــرای انجــام کار اســت«.5
محاســبات و نظــارت اداری، فرآینــد تحقیــق فنــی بی طرفانــه یــک طــرف خــارج از ســازمان اداری 
بــرای بررســی ایمنــی اقدامــات و میــزان کارآیــی در دســت یابی بــه اهــداف اســت.6 برخــی کارشناســان 
ــای  ــتقل از واحده ــاًل مس ــای کام ــارت نهاد ه ــت از نظ ــارت اس ــبات عب ــه محاس ــد ک ــه می کنن اضاف
ــه مسئولیت هایشــان و  ــزان دســت یابی آن واحدهــا ب ــان  یافتــن از می ــا هــدف اطمین ــرل ب تحــت کنت
اســتفاده بهینــه از نیــروی کار.7 محاســبات و نظــارت اداری بــر اســاس ایــده  تعــادل بیــن اصــل اســتقالل 
واحــد اداری و اصــل پیــروی واحــد اداری از دولــت و ضــرورت قــرار دادن آن در کنتــرل نهــاد بی طــرف 
بــا هــدف حفــظ منافــع عمومــی شــکل گرفتــه اســت.8 بــه عبــارت دیگــر، ســازمان هایی کامــاًل مســتقل 

از نهاد هــای تحــت کنتــرل آن واحــد اداری، نظــارت را انجــام می دهنــد.9

1. پیر، مولر، سیاست گذاری عمومی، ترجمه: حمیدرضا ملک محمدی، تهران: دادگستر، 1378، ص 129.

2. طه الشاعر، رمزى، دروس فی مبادئ االدارة العامة، بی جا: بی نا، 1977، ص 6.

3. کامل لیله، محمد، الرقابة علی أعمال اإلدارة، الرقابة القضائیة، بی تا: بی نا، 1964، ص 135.

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

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

6 . عبدالعال محمد، حسین، الرقابة اإلداریة بین علم اإلدارة و القانون اإلداری، اسکندریه: دار الفکر الجامعی، 2004،  ص 
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7. بدوى، عبدالسالم، الرقابة علی المؤسسات العامة االنتاجیة و االستهالکیة، اسکندریه: منشأة المعارف، 1970، ص 
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8. ابراهیم محمد، قطب، الموازنة العامة للدولة، بی جا: بی نا، 1987، ص 203.

9. هیکل، السید خلیل، الرقابة علی المؤسسات العامة االنتاجیة و االستهالکیة، اسکندریه: منشأة المعارف، 1971، ص 
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ــه  ــی اســت ک ــای »کنترل ــه معن ــه ب ــه شــده ک ــز گفت ــی نی ــی نظــارت مال ــوم قانون ــورد مفه در م
ــف  ــون تعری ــش در قان ــیس و ویژگی های ــد و تأس ــام می دهن ــون انج ــاس قان ــر اس ــی آن را ب نهادهای
ــارت  ــی دارد. نظ ــی قانون ــای مال ــه پی آمده ــت ک ــا کاری اس ــت ب ــز مطابق ــدف از آن نی ــود. ه می ش
مالــی، یــک روش جامــع علمــی اســت و مســتلزم تکامــل و ادغــام بیــن مفاهیــم حقوقــی، اقتصــادی، 
ــر از آن و  ــتفاده مؤث ــش اس ــی و افزای ــی عموم ــع مال ــظ مناب ــدف آن، حف ــه ه ــابداری و اداری ک حس
دســت یابی بــه اثربخشــی در نتایــج اســت«.1 بنــا بــر ایــن، هــدف از نظــارت مالــی فقــط اطمینان یابــی 
از مطابقــت درآمدهــا بــا برنامه هــای تعیین شــده نیســت، بلکــه هــدف کنتــرل، دســت یابی بــه اهــداف 

یادشــده اســت.2
در نتیجــه، محاســبات و نظــارت مالــی عبــارت اســت از: نظــارت، بررســی و بازبینــی مقــام باالتــر 
ــزان عملکــرد،  ــود می ــی، بهب ــز مال ــج کســب  و کار و مراک ــح نتای ــن صحی ــی از تعیی ــرای اطمینان یاب ب
ــرای  ــی ب ــنهاد روش های ــا و پیش ــوع آن ه ــه وق ــر ب ــل منج ــی عل ــراف و بررس ــی و انح ــف بی نظم کش
ــای  ــه در واحده ــات و چ ــه در آن خدم ــده، چ ــاره در آین ــری از رخ دادن دوب ــا و جلوگی ــان آن ه درم

اقتصــادی.3
شــاید نزدیک تــر بــه واقعیــت ایــن باشــد کــه بگوییــم محاســبات و نظــارت بــه  طــور کّلــی، »یــک 
حــق قانونــی اســت کــه ایــن حــق را بــه برخــی از نهاد هــای دولتــی می دهــد تــا اهــداف کار اداری را 
مشــخص کننــد و در صــورت رســیدن بــه ایــن اهــداف، ایــن اقدامــات را تأییــد کننــد و دالیــل انحرافــی 

را کــه مانــع چنیــن چیــزی می شــوند، برطــرف ســازند«.4

ــران، عــراق  گفتــار دوم ـ تاریخچــه ســازمان های محاســباتی ای
و اقلیــم کردســتان

در دوران اســالمی، نهــاد بــازرس و بازرســی در هــر عصــری بــا عنوان هایــی متفــاوت، امــا وظایفــی 
مشــابه نقش آفرینــی کــرده اســت. رســول خــدا )ص( بــا تشــکیل حکومــت اســالمی، مفهــوم »اقتــدار 
ــدار و مأمــوران جمــع آوری  ــه جامعــه شناســاند. ایشــان پــس از فتــح مکــه، قاضــی، فرمان اداری« را ب
زکات بــرای شــهرها تعییــن فرمــود. ایــن افــراد، مســتقیم در برابــر پیامبــر اکــرم )ص( پاســخ گو بودنــد. 

1. عمــر العلمــی، صبــاح ســعدالدین، بحــث دور الرقابــة المالیــة و اإلداریــة کمدخــل للتنمیــة و اإلصــالح اإلدارى 

ــا، 2006، ص 8. ــا: بی ن ــطین، بی ج ــة فلس ــی دول ف

2. سید السرایا، محمد، االتجاهات الحدیثة فی مجال الرقابة، اسکندریه: دار الجامعة، 1986، صص 3ـ4.

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

ــة  ــداد، کلی ــة بغ ــداد: جامع ــراد، بغ ــوق األف ــان حق ــتقلة لضم ــات المس ــة الهیئ ــان، رقاب ــعد عدن ــداوى، س 4. هن

القانــون، 1998، ص 28.
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ــب«  ــه مســئول آن، »ُمحتِس ــه ب ــرد ک ــاد »حســبه« را تأســیس ک ــز نه ــاروق نی ــر ف ــه دوم، عم خلیف
ــر اجــرای احــکام شــریعت در زندگــی مــردم ســاکن در جامعــه  ــود ب ــد. ُمحتِســب موظــف ب می گفتن
اســالمی نظــارت داشــته باشــد و بــه شــکایات مــردم از مأمــوران دولــت رســیدگی کنــد. ایــن ســازمان 
ــم در  ــان ه ــه صلیبی ــن اســت  ک ــب ای ــه جال ــه داشــت. نکت ــم در مصــر ادام ــرن نوزده ــا اواســط ق ت
برهــه ای کــه بیت المقــدس را اشــغال کردنــد، بــا الگوبــرداری از حســبه، نهــادی مشــابه درســت کردنــد 
و در نام گــذاری آن نیــز از »محتســب« گرته بــرداری کردنــد و واژه  »مدســپ« را بــه کار بردنــد. در دوره 
خلفــای عباســی، بــرای رســیدگی بــه شــکایات مــردم از مأمــوران دولــت، »دیــوان مظالــم« تأســیس 

ــام قاضی القضــات انجــام وظیفــه  می کــرد.1 ــه ن ــه ب ــر نظــر مقامــی بلندپای شــد کــه زی

بند اول ـ تاریخچه محاسبات و نظارت اداری و مالی در ایران
ــا تمــدن باســتانی آن گــره خــورده اســت. در عــراق نیــز در چارچــوب  تاریــخ نظــارت در ایــران ب
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 می بریــم.
نظــارت بــر حکومت هــای ایــران از سلســله  طاهریــان تــا حملــه مغــول بــر عهــده »دیــوان اشــراف« 
بــود.2 ایــن دیــوان جــزو مهم تریــن اداره هــای کشــور بــود و کارش، بازرســی دقیــق از اقدامــات کارکنــان 
ــر  ــوان ب ــس دی ــد. ریی ــرف« می نامیدن ــوان را »مش ــن دی ــای ای ــود. اعض ــی ب ــرداران نظام ــت و س دول
همــه مشــرفانی نظــارت می کــرد کــه در مناطــق مختلــف کشــور حضــور داشــتند. در کنــار مشــرفان، 
مأمورانــی بودنــد کــه وظیفه شــان جاسوســی و کشــف اخبــار بــود و بــرای کســب اطالعــات بــا مشــرفان 
ــوان ِاشــراف  ــا دی ــه ب ــود3 ک ــد« ب ــوان بری ــام »دی ــا ن ــری ب ــوان دیگ ــن دی همــکاری داشــتند. هم چنی
همــکاری داشــت تــا گــزارش مشــرفان، ســریع بــه  مقصــد برســد. در ادوار بعــدی نیــز بازرســی امــور 
ــک در سیاســت نامه می نویســد:  ــه نظام المل ــه خواج ــد، چنان ک ــه می ش ــاهان توصی ــه پادش ــت ب مملک
»واجــب اســت پادشــاه را از احــوال رعیــت و لشــکر و دور و نزدیــک خویــش، پرســیدن و انــدك و بســیار 

آن چــه روا دانســتن و اگــر نــه چنیــن کنــد، عیــب باشــد و بــر غفلــت و ســتم کاری حمــل نهنــد«.4
ــه  ــالب مشــروطیت، ســازمان مشــخصی ک ــا انق ــران ت ــای ای ــول، در حکومت ه ــه مغ ــس از حمل پ
عهــده دار وظیفــه بازرســی باشــد، ماننــد »دیــوان اشــراف« و »دیــوان بریــد« دیــده نمی شــود. پــس از 

ــه  ــات اداری«، فصل نام ــر اصالح ــهروندی، مبتک ــوق ش ــدار حق ــن؛ پاس ــواد، »آمبادزم ــی زاده، محمدج 1. رضای

ــماره 3، ص 155. ــم، 1389، ش ــران، دوره چهل ــگاه ته ــی دانش ــوم سیاس ــوق و عل ــکده حق ــوق، دانش حق

2. بیهقــی، محمــد بن حســین، تاریخ بیهقی، تصحیح: علی اکبر فیاض، تهران: علم، 1384، ص 145.

3. همان، ص 635.

4. طوســی، خواجه نظام الملک، سیاســت نامه، تصحیح: محمد قزوینی، تهران: تهران مصور، 1344، ص 73.
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انقــالب مشــروطه و تشــکیل اداره هــا و وزارت خانه هــا بــا اختیــارات و وظایــف مشــخص در ســال 1308 
و تدویــن قوانیــن، »نظام نامــه هیئــت تفتیشــیه« مملکتــی بــه تصویــب هیئــت وزیــران رســید.

در دوره پهلــوی دوم، قانــون تشــکیل ســازمان بازرســی شاهنشــاهی شــامل 14 مــاده و دو تبصــره 
در ســال 1347 بــه 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 انقــالب ایــران، ســازمان بازرســی شاهنشــاهی منحــل گردیــد و 
مطابــق الیحــه قانونــی، ســازمان بازرســی کل کشــور، مصــوب 1357/12/7 بــه عنــوان اولیــن ســازمان 

کل کشــور پــس از انقــالب 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 آن هــا ســپرده شــده  اســت، اداره نظــارت 
ــان تأســیس،  ــازرس کل کشــور و کمیســیون تحقیــق هســتند. از زم ــر ب ــدرال، دفت ــی ف ــور مال ــر ام ب
دولــت عــراق بــه یــک نهــاد نظــارت خارجــی )دفتــر حســابرس کل( کــه بــا قانــون شــماره 17 )ســال 
ــه  ــوده و ب ــر دارایــی در ارتبــاط ب ــا وزی 1972( تأســیس شــده اســت، تکیــه داشــته کــه ایــن نهــاد ب
امــور مالــی و حســابداری مشــغول بــوده اســت. ایــن نهــاد بــر انــواع هزینه هــای دولــت و درآمــد آن، 
ــی دارد.  ــارت و حساب رس ــات نظ ــی و تبلیغ ــاری و فن ــی، تج ــزات صنعت ــف، تجهی ــی وظای حساب رس
ســپس بــا توســعه کار دولــت و حجــم فزاینــده درآمــد حاصــل از منابــع نفتــی در اواخــر دهــه 1960، 
هیئــت نظــارت مالــی طبــق قانــون شــماره 42 )ســال 1968( تأســیس گردیــد. ایــن قانــون، پیشــرفتی 
در زمینــه  نظــارت مالــی و اداری محســوب می شــد؛ زیــرا حــوزه قضایــی خــود را گســترش داد و عــالوه 
ــون  ــپس قان ــی داد. س ــام م ــرد را انج ــی عملک ــی، حساب رس ــای عموم ــد و هزینه ه ــرل درآم ــر کنت ب
جدیــد شــماره 194 )ســال 1980( بــرای انطبــاق وضعیــت کنتــرل جهت گیری هــای 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، شــرکت های بخــش خصوصــی ســاخت.
عــالوه بــر دیــوان نظــارت مالــی، دفتــر بــازرس کل در هــر وزارت خانــه عــراق در دولــت مرکــزی 
ــق  ــر، تحقی ــن دفت ــف ای ــن وظای ــه مهم تری ــون شــماره 57 )ســال 2004( ایجــاد شــد. از جمل ــا قان ب
ــون  ــا قان ــق ب ــق، مطاب ــیون تحقی ــر آن، کمیس ــالوه ب ــت. ع ــای اداری اس ــه پرونده ه ــی هم و بازرس
شــماره 55 )ســال 2004( تأســیس شــد. هــدف آن نیــز اجــرای قوانینــی علیــه فســاد اداری و مالــی و 
کنتــرل بــر مدیریــت اســت کــه قانــون شــماره 30 )ســال 2011( بــرای تکمیــل آن صــادر شــد و ایــن 
کمیســیون را بــه نهــادی مســتقل تحــت نظــارت مجلــس نماینــدگان تبدیــل کــرد. از جملــه اختیــارات 

و کارکــرد ســازمان های  بــر ســاختار  رویکــردی 
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ایــن نهــاد مســتقل، اعمــال نظــارت اداری بــر دولــت اســت. در اقلیــم کردســتان، کمیســیون تحقیــق 
مطابــق قانــون شــماره 3 )ســال 2011( تأســیس شــد کــه از جایــگاه مســتقلی برخــوردار اســت و بــا 

پارلمــان اقلیــم کردســتان پیونــد دارد.
ــته  ــی داش ــا و اختیارات ــه صالحیت ه ــت ک ــتقل آن اس ــاد مس ــک نه ــتقالل اداری ی ــور از اس منظ
باشــد کــه بــه آن کمــک کنــد مؤسســه را اداره کنــد، امــور خــود را انجــام دهــد و اهــداف مــورد نیــازش 
را تحّقــق بخشــد. اســتقالل مالــی نیــز بــه ایــن معناســت کــه مؤسســه دارای مســئولیت مالــی مســتقل 
ــا و  ــی برخــوردار شــود، جریان ه ــگاه حقوق ــی مؤسســه از جای ــت باشــد.1 وقت ــی دول از مســئولیت مال
احــزاب در آن تأثیــر ندارنــد و طرحــی نیــز کــه در کار دنبــال می شــود، تحــت تأثیــر شــخصیت رییــس 

جریــان یــا حــزب حاکــم قــرار نمی گیــرد، مگــر در مــواردی محــدود.2
از ایــن رو، اهمیــت برخــورداری نهادهــای عالــی نظــارت مالــی از جایــگاه حقوقــی و تأثیــر ایــن امــر 
بــر وظایــف نظارتــی کــه ســازمان نظارتــی بــر نهادهــا، اداره هــای دولــت و نهادهــای زیــر کنتــرل خــود 
ــی نظــارت  ــوان عال ــد کــه دی ــاز دارن ــن نهادهــا نی ــر ای ــرا بیش ت انجــام می دهــد، آشــکار می شــود؛ زی
ــورد مؤسســات  ــا مشــکالت را داشــته باشــد و حساب رســی انجام شــده در م ــه ب ــی مقابل ــی، توانای مال

نیــز اثرگــذار باشــد.3

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 اســالمی اداره مــی شــود. 

ارکان ایــن ســاختار چنیــن اســت: 

الف( رییس کل
رییــس کل دیــوان محاســبات کشــور، باالتریــن مقــام دیــوان اســت کــه طبــق مــاده 11 قانــون آن، 
پــس از افتتــاح هــر دوره انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی، بــه پیشــنهاد کمیســیون برنامــه و بودجــه 
و محاســبات مجلــس و تصویــب نماینــدگان مّلــت تعییــن می شــود. طبــق مــاده 12 قانــون آیین نامــه 

اســتخدامی مصــوب مجلــس شــورای اســالمی، رییــس کل دیــوان محاســبات، هم ســطح وزیــر اســت.

1. بدیر، علی محمد و دیگران، مبادئ و أحکام القانون اإلدارى، بغداد: مدیریة دار الکتب، 1993، ص 56.ر

2. هرمزى، حبیب، الرقابة علی المؤسسات العامة فی التشریع العراقی، بغداد: مطبعة بغداد، 1977، ص 54.

3. عجراوى، عمر، دور دیوان الرقابة المالیة علی تنفیذ النفقات العامة، موصل: جامعة الموصل، کلیة الحقوق، بی تا، ص 83.
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ب( دادستان
دادســتان دیــوان محاســبات کشــور، طبــق مــاده 14 قانــون ســازمان، در آغــاز هــر دوره مجلــس 
ــب و  ــا تصوی ــس و ب ــبات مجل ــه و محاس ــه و بودج ــیون برنام ــنهاد کمیس ــا پیش ــالمی ب ــورای اس ش
ــوق  ــی حق ــرا، مدع ــت دادس ــر ریاس ــه ب ــتان اضاف ــود. دادس ــن می ش ــدگان تعیی ــت نماین رأی اکثری
بیت المــال و تنهــا مقامــی اســت کــه تحقیــق، تعقیــب و صــدور دادخواســت علیــه متخلّفــان و مســببان 
ایــراد ضــرر بــه بیت المــال، تحــت نظــارت وی انجــام می پذیــرد. گذشــته از ایــن، اعتــراض و تجدیــد 
نظرخواهــی از آرای هیئت هــای مستشــاری و در نهایــت، اجــرای احــکام قطعــی صادرشــده در دیــوان 
محاســبات کشــور زیــر نظــر وی انجــام می شــود. دادســتان دیــوان محاســبات کشــور، طبــق مــاده 12 

ــود. ــاب می ش ــتاندار انتخ ــطح اس ــوب 1370/7/7(، هم س ــوان )مص ــتخدامی دی ــه اس ــون آیین نام قان

ج( معاونان
ــن  ــوب 20 /1370/5(، ای ــبات )مص ــوان محاس ــی دی ــون اصالح ــاده 15 قان ــف« م ــد »ال ــق بن طب
ســازمان چهــار معــاون )معــاون حقوقــی، مجلــس، تفریــغ بودجــه و اســتان ها؛ معــاون امــور اجرایــی و 
پشــتیبانی؛ معــاون فنــی و حساب رســی امــور عمومــی و اجتماعــی و معــاون فنــی و حساب رســی امــور 
اقتصــادی و زیربنایــی( دارد. بــه عــالوه طبــق اصــالح ســاختار ســازمانی )مصــوب 1389( کمیســیون 
ــزی  ــس شــورای اســالمی، مرک ــی مجل ــه و بودجــه و محاســبات و کمیســیون اجتماع مشــترک برنام
ــه  ــون آیین نام ــاده 12 قان ــق م ــت. طب ــده اس ــاد ش ــزی« ایج ــوزش و برنامه ری ــز آم ــوان »مرک ــا عن ب

ــوند. ــن می ش ــر تعیی ــاون وزی ــوان، هم ســطح مع ــان دی ــوان، معاون ــتخدامی دی اس

د( هیئت های مستشاری
ــت  ــر هیئ ــد. ه ــته باش ــاری داش ــت مستش ــر 7 هیئ ــد حداکث ــور می توان ــبات کش ــوان محاس دی
متشــکل از 3 مستشــار اســت و یکــی از آنــان، رییــس هیئــت اســت. مستشــاران را رییــس کل دیــوان 
انتخــاب می کنــد و بــرای اجــرای مــاده 16 قانــون دیــوان محاســبات کشــور، بــرای تأییــد به کمیســیون 
ــوان  ــاران دی ــرد. مستش ــد ک ــی خواه ــالمی معرف ــورای اس ــس ش ــبات مجل ــه و محاس ــه و بودج برنام
محاســبات کشــور طبــق مــاده 12 قانــون آیین نامــه اســتخدامی دیــوان )مصــوب 1370/7/7 مجلــس 

ــوند.  ــوب می ش ــر محس ــاون وزی ــطح مع ــالمی(، هم س ــورای اس ش

هـ( دیگر واحدهای سازمانی
دیگــر واحدهــای ســازمانی دیــوان محاســبات کشــور عبارتنــد از: دفتــر مرکــزی حراســت؛ شــورای 
راهبــری حساب رســی عملکــرد؛ محکمــه تجدیــد نظــر؛ دیــوان محاســبات اســتان ها؛ شــورای راهبــردی 

ــی برنامه ریــزی؛ هیئــت عمومــی و شــورای اطالع رســانی. امــور بین الملــل؛ شــورای عال

و کارکــرد ســازمان های  بــر ســاختار  رویکــردی 

محاســباتی ایــران، عــراق و اقلیــم کردســتان
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بند دوم ـ برخی مأموریت ها، صالحیت ها و وظایف دیوان محاسبات
در اصــل 55 قانــون اساســی در تشــریح وظایــف دیــوان محاســبات چنیــن آمــده  اســت: 
ــایر  ــی و س ــرکت های دولت ــات ، ش ــا، مؤسس ــاب های وزارت خانه ه ــه حس ــه کلی ــبات ب ــوان محاس »دی
دســتگاه هایی کــه بــه نحــوی از انحــا از بودجــه کل کشــور اســتفاده می کننــد، بــه ترتیبــی کــه قانــون 
مقــرر مــی دارد، رســیدگی یــا حساب رســی می نمایــد کــه هیــچ هزینــه ای از اعتبــارات مصــوب تجــاوز 
نکــرده و هــر وجهــی در محــل خــود بــه مصــرف  رســیده باشــد. دیــوان محاســبات ، حســاب ها و اســناد 
ــام   ــه انضم ــال را ب ــر س ــه ه ــغ بودج ــزارش تفری ــع آوری و گ ــون، جم ــر قان ــه را براب ــدارک مربوط و م
نظــرات خــود بــه مجلــس شــورای اســالمی تســلیم می نمایــد. ایــن گــزارش  بایــد در دســترس عمــوم 

گذاشــته شــود«. 
اعمــال کنتــرل و نظــارت مســتمر مالــی دیــوان محاســبات بــه منظــور پاســداری از بیت المــال از 

ــرد: ــن موردهــا صــورت می گی ــق ای طری
الــف( کنتــرل عملیــات و فعالیت هــای مالــی کلیــه وزارت خانه هــا، مؤسســات، شــرکت های دولتــی 

و ســایر دســتگاه هایی کــه بــه نحــوی از انحــا از بودجــه کل کشــور اســتفاده می نماینــد.
ب( بررســی و حساب رســی وجــوه مصرف شــده، درآمدهــا و ســایر منابــع تأمیــن اعتبــار در ارتبــاط 
ــا توجــه بــه گــزارش عملیاتــی و محاســباتی  ــا سیاســت های مالــی تعیین شــده در بودجــه مصــوب ب ب

مأخــوذه از دســتگاه های مربوطــه.
ج( تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس.

ــا و  ــایر دریافت ه ــه و س ــد و هزین ــاب های درآم ــه حس ــه کّلی ــیدگی ب ــا رس ــی ی د( حساب رس
ــایر  ــی و س ــررات مال ــن و مق ــا قوانی ــت ب ــر مطابق ــتگاه ها از نظ ــی دس ــای مال ــا و صورت ه پرداخت ه

ــرا.  ــط الزم االج ــوط و ضواب ــن مرب قوانی
هـــ( بررســی وقــوع عملیــات مالــی در دســتگاه ها بــه منظــور اطمینــان از حصــول و ارســال صحیــح 

و بــه موقــع درآمــد یــا انجــام هزینــه و ســایر دریافت هــا و پرداخت هــا.
و( رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی ها و دستگاه ها.

ز( بررســی جهــت اطمینــان از برقــراری روش هــا و دســتورالعمل های مناســب مالــی و کاربــرد مؤثــر 
آن هــا بــه منظــور نیــل بــه اهــداف دســتگاه های مــورد رســیدگی.

ــا عــدم کفایــت مرجــع  ــزوم وجــود مرجــع کنترل کننــده داخلــی ی ح( اعــالم نظــر در خصــوص ل
ــی و  ــای حساب رس ــه گزارش ه ــه ب ــا توج ــیدگی ب ــورد رس ــتگاه های م ــود در دس ــده موج کنترل کنن

ــال. ــوق بیت الم ــظ حق ــرای حف ــده ب ــیدگی انجام ش رس
ط( رســیدگی بــه حســاب کســری ابــواب جمعــی و تخلّفــات مالــی و هــر گونــه اختــالف حســاب 

مأمــوران ذی ربــط دولتــی در اجــرای قوانیــن و مقــررات بــه ترتیــب مقــرر در قانــون.
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ــر اســاس  ــه ب ــوه مجری ــالی از طــرف ق ــی ارس ــای مال ــا و صورت ه ــل گزارش ه ــه و تحلی ی( تجزی
ــزارش  ــه گ ــه و ارائ ــده و تهی ــی های انجام ش ــا حساب رس ــیدگی ها ی ــی ها، رس ــل از بررس ــج حاص نتای

حــاوی نظــرات بــه مجلــس.1

بند سوم ـ ساختار دیوان نظارت مالی عراق
ــاختار  ــه س ــود ک ــکار می ش ــال 2011( آش ــماره 31 )س ــوان ش ــون دی ــه قان ــه ب ــگام مراجع هن

ــت: ــوارد اس ــن م ــامل ای ــراق ش ــی ع ــارت مال ــوان نظ ــازمانی دی س

الف( شورای دیوان
ــان وی و  ــوان، معاون ــس دی ــی آن اســت و متشــکل از ریی ــوان و بخــش اجرای ــی در دی ــن اصل رک
ــای  ــب برنامه ه ــوارد اســت: تصوی ــن م ــن شــورا، مســئول ای ــوان اســت.2 ای ــای دی ــران کل اداره ه مدی
ــورد  ــات م ــورد موضوع ــری در م ــوان؛ تصمیم گی ــط کار در دی ــی و ضواب ــتن مبان ــوان؛ گذاش کاری دی
نیــاز وظایــف کنتــرل و حساب رســی و تــالش بــرای تأمیــن وســایل الزم بــرای آن هــا؛ تعییــن دامنــه 
کار اداره هــای دیــوان؛ تهیــه پیش نویــس بودجــه ســاالنه اداره؛ تصویــب چارچــوب کلــی گزارش هــای 
دیــوان؛ بحــث در مــورد ســازمان دهی دوره هــای علمــی کاربــردی بــرای کارمنــدان اداره و دیگــران یــا 
بــرای کارگــران در بخــش خصوصــی؛ کنتــرل بــرای اســتفاده دیــوان از خدمــات حساب رســان بخــش 

خصوصــی.3

ب( رییس دیوان4
رییــس دیــوان بــا تصویــب شــورای نماینــدگان بــا اکثریــت مطلــق بــر اســاس پیشــنهاد نخســت 
وزیــر منصــوب می شــود و درجــه رییــس دیــوان بــه منزلــه وزیــری اســت کــه بــرای مــدت چهــار ســال 

منصــوب می شــود. او اختیــارات وزیــر دارایــی در امــور دیــوان، کارمنــدان و بودجــه  آن را داراســت.

ج( دو معاون رییس دیوان5
بــرای یــک دوره چهــار ســاله منصــوب می شــوند و دوره خدمتشــان یــک بــار قابــل تمدیــد اســت. 

1. روزبهانی، ناصر و مرتضی اســدی، آشــنایی با دیوان محاسبات کشور، تهران: مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان 

محاسبات کشور، 1397، صص 18ـ19.

2. ماده 20 قانون دیوان نظارت مالی، شــماره 31، سال 2011.

3. ماده 21 همان قانون.

4. ماده 22 همان قانون.

5. ماده 26 همان قانون.

و کارکــرد ســازمان های  بــر ســاختار  رویکــردی 
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آن هــا در کنــار اجــرای برنامه هــا و سیاســت های کلــی دیــوان، وظایــف محول شــده بــر اســاس قانــون 
و وظایــف محول شــده از جانــب دیــوان نظــارت یــا رییــس آن را انجــام می دهنــد.1 دو معــاون رییــس 

دیــوان بــا همــان شــرایط و بــه روش انتصــاب رییــس دیــوان منصــوب می شــوند.2

د( دایره های حساب رسی مرکزی3
ــا درجــه مدیــرکل اداره می شــود. ایــن  هشــت بخــش اســت و هــر بخــش توســط یــک کارمنــد ب
ــا توجــه  ــه نظــارت و حساب رســی از ارگان هایــی اســت کــه طبــق نظــر شــورا و ب دایره هــا مختــص ب

ــع می شــوند. ــرل توزی ــرای کنت ــا ب ــن بخش ه ــر ای ــه شــرایط کار ب ب

هـ( ادار ه های حساب رسی در استان ها به استثنای اقلیم کردستان4
ــه  ــت، ب ــش اس ــت بخ ــه هش ــد ک ــام می دهن ــتان ها انج ــوان را در اس ــف دی ــا وظای ــن بخش ه ای

ــی خــاص خــود را دارد. ــوان نظــارت مال ــم کردســتان کــه دی اســتثنای اقلی

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

برخی از این صالحیت ها در چنین فعالیت هایی بازتاب دارد: 
1. نظارت و ممیزی حساب ها و فعالیت های نهادهای تحت نظارت؛5

2. نظردهــی در مــورد فهرســت  ها، امــور مالــی و گزارش هــای مربــوط بــه نتایــج کارهــا و وضعیــت 
ــده؛6 ــای حساب رسی ش ــی نهاده مال

3. نظارت بر ارزیابی عملکرد نهاد های تحت حساب رسی دیوان؛7
4. کمــک فنــی در زمینه هــای حســابداری، نظارتــی و اداری و امــور ســازمانی و فنــی مربــوط بــه 

آن هــا؛ 8
5. ارزیابی برنامه ها و سیاست های کالن مالی و اقتصادی دولت؛9

1. عجراوى، پیشین، ص 141.

2. اصالحیه قانون دیوان نظارت مالی، سال 2012.

3. ماده 27 همان قانون.

4. همان.

5. بند اول فقره »ب« ماده 6 قانون نظارت مالی اقلیم کردستان، شماره 31، سال 2011.

6. بند اول فقره »ج« ماده 6 همان قانون.

7. بند دوم ماده 6 همان قانون.

8. بند سوم ماده 6 همان قانون.

9. بند چهارم ماده 6 همان قانون.
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6. انجام تحقیقات اداری در خصوص موارد درخواستی مجلس نمایندگان؛
ــی در خصــوص همــه اســناد، ســوابق، معامــالت، دســتورها و تصمیم گیری هــای  7. تحقیــق میدان

ــه وظایــف کنتــرل و حساب رســی؛ 1 ــوط ب مرب
8. ممیزی برنامه ها و هزینه های محرمانه مربوط به امنیت ملی.2

بند پنجم ـ ساختار دیوان نظارت مالی اقلیم کردستان
ــکار  ــال 2008( آش ــتان )س ــم کردس ــی اقلی ــارت مال ــوان نظ ــماره 2 دی ــون ش ــه قان ــوع ب ــا رج ب

ــت:  ــن موردهاس ــامل ای ــوان ش ــازمانی دی ــاختار س ــه س ــود ک می ش

الف( شورای نظارت مالی
ــران کل  ــش و مدی ــا حضــور معاون ــس ب ــوان ریی ــه عن ــوان ب ــس دی ــت نظــارت توســط ریی   هیئ
بــه عنــوان اعضــا تشــکیل می شــود و در غیــاب رییــس دیــوان، معاونــش، نایــب اوســت.3 ایــن شــورا، 
ــت آرای  ــا اکثری ــود را ب ــای خ ــت و تصمیم ه ــوان اس ــور دی ــه ام ــازمان دهی روزان ــئول اداره و س مس
حاضــران صــادر می کنــد و وقتــی آرا برابــر باشــد، طرفــی کــه رییــس دیــوان رأی داده اســت، غالــب 

خواهــد شــد.4
هیئت نظارت مالی، عهده دار این وظایف است:

1  گذاشتن مبانی و دستورالعمل های دیوان و روش های اجرای آن ها؛
2. تأمین نیازهای اساسی مورد نیاز برای نظارت و حساب رسی؛

ــا در  ــه ســازمان دهی آن ه ــوط ب ــن مرب ــوان و قوانی ــای دی ــا و اداره ه ــن مناطــق کار نهاد ه 3. تعیی
قالــب نظــام داخلــی؛

4. تعیین چارچوب کلی گزارش های دیوان؛
5. بحــث و تأییــد مشــاهدات، رهنمودهــا، پیشــنهادها و نظرهــای منــدرج در گزارش هــای ســاالنه 

دیــوان؛
6. تشکیل جلسات مطالعه عملی برای کارمندان؛

7. مطالعه تمام مواردی که رییس دیوان یا هر یك از اعضای شورا به آن ارائه کرده اند؛
ــی  ــه عموم ــرای درج در بودج ــی ب ــه وزارت دارای ــال آن ب ــوان و ارس ــاالنه دی ــه س ــه بودج 8. تهی

ــم؛ اقلی

1. بند 1 ماده 13 همان قانون.

2. بند 2 ماده 13 همان قانون.

3. بند 1 ماده 6 همان قانون.

4. بند 3 ماده 6 همان قانون.

و کارکــرد ســازمان های  بــر ســاختار  رویکــردی 
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ــوان  ــکیالت دی ــی را در تش ــا و بخش های ــای کاری، اداره ه ــه نیازه ــه ب ــا توج ــد ب ــورا می توان 9. ش
ایجــاد یــا لغــو کنــد؛

10. شورا حق نظارت بر معامالت قبل از رسیدن به مراحل نهایی را دارد؛
ــای کاری  ــاس نیازه ــر اس ــا را ب ــالح و آن ه ــی را اص ــای  حساب رس ــد فعالیت ه ــورا می توان 11. ش

توزیــع کنــد؛
12. بررســی همــه گزارش هــا و موضوعــات ارجاع شــده از جانــب رییــس جمهــوری اقلیــم، رییــس 
ــرای تصمیم گیری هــا، توصیه هــا و پیشــنهادهای الزم در  ــه دیــوان ب ــا نخســت وزیــر ب شــورای ملــی ی

مــورد آن هــا.1

ب( رییس دیوان
ــب  ــان اقلیمــی صادرشــده از جان ــر اســاس فرم ــم کردســتان ب ــی اقلی ــوان نظــارت مال رییــس دی
ــک دوره  ــرای ی ــتان ب ــم کردس ــت اقلی ــان حکوم ــت پارلم ــا رأی اکثری ــتان و ب ــم کردس ــس اقلی ریی
چهارســاله )قابــل تمدیــد بــرای یــک بــار( منصــوب می شــود. وی فقــط بــر اســاس اکثریــت دو ســوم 
آرای اعضــای پارلمــان اقلیــم کردســتان در طــول مــدت مســئولیتش از ســمت خــود می توانــد برکنــار 
شــود.2 ایــن تشــکیالت بــا رییــس دیــوان همراهــی می کننــد: بخــش اداری، مالــی و حقوقــی؛3 بخــش 

فنــی و تحقیقاتــی؛4 بخــش بازرســی.

ج( معاون رییس دیوان 
ریاســت پارلمــان کردســتان بــا مشــورت بــا رییــس هیئــت نظــارت بــر امــور مالــی، معــاون رییــس 
ــی برخــوردار  ــت قانون ــی از مصونی ــد و وی از درجات ــدت نامحــدود منصــوب می کن ــرای م ــوان را ب دی
ــوان وی را تحــت  ــا آگاهــی رییــس پارلمــان کردســتان می ت ــوان و ب ــا اجــازه  رییــس دی ــا ب اســت، اّم

تعقیــب قانونــی قــرار داد.

د( دفتر رییس دیوان
دفتــر رییــس دیــوان را کارمنــدی اداره می کنــد کــه جایگاهــش، کم تــر از یــک مدیــر بــا مــدرک 
دانشــگاهی اولیــه، باتجربــه و صالحیــت نیســت. ایــن بخــش، مســئول تنظیــم نامه نگاری هــای 
ــورای  ــه ش ــب او، دبیرخان ــده از جان ــتورهای صادرش ــری دس ــوان و پی گی ــس دی ــده از ریی دریافت ش

1. ماده 14 قانون دیوان نظارت مالی اقلیم کردستان، شماره 2، سال 2008.

2. ماده 9 همان قانون.

3. آیین نامه داخلی دیوان نظارت مالی اقلیم کردستان، شماره 1، سال 2014.

4. بند 2 ماده 6 قانون نظارت مالی اقلیم کردستان.
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ــا ســوء اســتفاده از  ــه فســاد ی ــوط ب ــای مرب ــری شــکایت ها، شــواهد و پرونده ه ــی، پی گی نظــارت مال
امــوال عمومــی، ارســال آن هــا بــه کمیســیون تحقیــق بــر حســب مــورد و پی گیــری نتیجــه آن اســت.

بند ششم ـ وظایف دیوان
وظایف دیوان محاسبات کردستان در قوانین نظارت مالی این دیوان به این شرح است:

1. بررسی و حساب رسی معامالت هزینه های مربوط به حقوق، کمک هزینه ها و پاداش ها؛
2. بازرســی و حساب رســی از معامــالت ارزیابــی، تحقیــق و جمــع آوری منابــع بــرای اطمینان یابــی 

از مناســب  بــودن رویه هــای مصــوب و شــیوه اجــرای آن هــا؛
3. کمک فنی در زمینه های حسابداری و کنترل و همه امور اداری و سازمانی مرتبط؛

4. نشــان  دادن اســناد مربــوط بــه فســاد، کاله بــرداری، اتــالف، ســوء اســتفاده و ناکارآمــدی در امــور 
ــی کار و فعالیت هــای  ــه و اســتفاده از دارایــی عمومــی در نتیجــه حساب رســی و ارزیاب دریافــت، مبادل

اداره ها؛
ــه  ــی ک ــه و اســتفاده از بودجــه عموم ــه جمــع آوری، هزین ــوط ب ــوارد مرب ــزارش م ــق و گ 5. تحقی

ــه  طــور رســمی درخواســت کــرده اســت؛ ــی کردســتان ب شــورای مل
6. پی گیری اجرای قوانین، مقررات و دستورالعمل های مالی و حسابداری؛

ــش  ــرای افزای ــی ب ــات دولت ــوان و مؤسس ــدان دی ــرای کارمن ــی ب ــای آموزش ــکیل دوره ه 7. تش
آن هــا. توانایی هــای 

گفتار چهارم ـ انواع محاسبات و نظارت

بند اول ـ نظارت پیش از هزینه
ایــن نــوع نظــارت جــزو مــواردی اســت کــه قبــل از تکمیــل مؤلفه هــای صــدور آن، در خصــوص 
ــه  ــی می شــود ک ــه ای تلق ــی، مرحل ــرل قبل ــن، کنت ــر ای ــا ب ــا روش کار اعمــال می شــود. بن ــم ی تصمی
ــی فــرض می کنــد  ــل اجــرا باشــد، از آن می گــذرد.1 کنتــرل قبل ــا قاب ــذ ی تصمیــم قبــل از آن کــه ناف
کــه مرجــع نظــارت، صالحیــت پیــش از تأییــد اقدامــات دولــت را دارد. مهم تریــن مثــال آن، نظــارت 

مالــی قبــل از مبادلــه اســت.2
ــه  ــا و ســازمان هایی ک ــه نهاد ه ــص بودجــه ب ــان تخصی ــه در زم ــش از هزین ــران، نظــارت پی در ای
از بودجــه اســتفاده می کننــد، بــر اســاس ضوابــط قانونــی و در نظــر گرفتــن مصوبــات بودجــه صــورت 

1. جهنی، عید مسعــود، الرقابة اإلداریة بین القانون اإلداری و علم اإلدارة العامة، قاهره: جامعة عین شمس، کلیة الحقوق، 

بی تا، ص 265.

2. قبانی، بکر، الوسیط فی اإلدارة العامة، قاهره: دار النهضة العربیة، 1980، ص 185.

و کارکــرد ســازمان های  بــر ســاختار  رویکــردی 
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می گیــرد. از ایــن رو، تصویــب بودجــه از جملــه عوامــل اعمــال نظــارت بــر دولــت اســت. بــه موجــب 
ــا،  ــای وزارت خانه ه ــر هزینه ه ــی ب ــارت مال ــور )1366(، نظ ــی کش ــبات عموم ــون محاس ــاده 90 قان م
ــون  ــا مقــررات قان ــواع شــرکت های دولتــی از نظــر مطابقــت  داشــتن هزینه هــا ب ــت و ان نهاد هــای دول

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 31 در ســال 2011( درمی یابیــم 
کــه در هیــچ مــاده ای 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 
ــه آن می دهــد. در  ــوع نظــارت را ب ــد و مــاده ای را اضافــه می کنــد کــه حــق ایــن ن را ضــروری می دان
هیــچ یــک از مقــررات قانــون نظــارت مالــی اقلیــم کردســتان )شــماره 2 در ســال 2008( ذکــر نشــده 

اســت کــه دیــوان حــق نظــارت و کنتــرل قبلــی را دارد.

بند دوم ـ نظارت هم زمان با هزینه
ــال  ــرل اعم ــه کنت ــی اســت ک ــا زمان ــان ی ــار زم ــرل، معی ــوع کنت ــن ن ــاد در ای ــل اعتم ــار قاب معی
ــان در تقســیم ایــن نــوع کنتــرل از نظــر اعمــال کنتــرل قبلــی و کنتــرل  می شــود. بیش تــر حقوق دان

بعــدی اجمــاع دارنــد.1
ــی  ــال مال ــدت س ــا در م ــا و پرداخت ه ــا دریافت ه ــط ب ــتندات مرتب ــه مس ــیدگی ب ــران، رس در ای
و هنــگام اجــرای مراحــل مختلــف تفصیلــی اجــرای بودجــه در محــدوده قانــون محاســبات عمومــی و 

قانــون بودجــه کل کشــور صــورت خواهــد گرفــت. 
ــری  ــه شــکل پی گی ــا ب ــوردی ی ــه شــکل بازرســی م ــر اجــرا ممکــن اســت ب ــراق، نظــارت ب در ع
ــه  ــاده 13 ب ــرل را در م ــوع کنت ــن ن ــی شــماره )31 ســال 2011( ای ــون نظــارت مال انجــام شــود. قان
کار گرفتــه اســت کــه دیــوان نظــارت اختیــار دارد: »اول: اســناد، ســوابق، معامــالت و همــه تصمیمــات 
ــز انجــام  ــی نی ــق میدان ــد تحقی ــد. می توان ــرل و حساب رســی را بررســی کن ــف کنت ــه وظای ــوط ب مرب
دهــد یــا بــر آن نظــارت داشــته باشــد یــا اطالعــات و پاســخ ها را از ســطوح اداری مربــوط در حــدود 

الزم بــرای انجــام وظایــف خــود بــه دســت آورد«.
ــری اجــرا می شــود.  ــا پی گی ــه صــورت بازرســی موجــودی ی ــن نظــارت ب ــم کردســتان، ای در اقلی
ــون دیــوان نظــارت مالــی شــماره 2 )ســال 2008(، ایــن شــکل از نظــارت را همــان طــور کــه در  قان
مــاده 8 آمــده اســت، در مرحلــه دوم، در مــورد »بازرســی و حساب رســی معامــالت ارزیابــی، تأییــد و 
جمــع آوری منابــع و اطمینــان از مناســب  بــودن رویه هــای مصــوب و شــیوه اجــرای آن هــا« می دانــد.

1. هیکل، پیشین، ص 139.
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بند سوم ـ نظارت پس از هزینه
نظــارت بعــدی بــر تصّرفــات و اقدامــات اداره اعمــال می شــود. ایــن نــوع کنتــرل، اشــکال مختلفــی 
دارد کــه بــا توجــه بــه زمــان و روش عمــل متفــاوت اســت. نظــارت می توانــد بــه روش بازرســی انجــام 
ــات  ــا حذفی ــن اشــتبا ه ها ی ــرای یافت ــت ب ــت و بررســی مجــدد وضعی ــه شــامل بررســی ماهی شــود ک
ــر ایــن،  مشــابه اســت. هم چنیــن می توانــد بــه روش بررســی اســناد واحــد اداری انجــام شــود.1 بنــا ب
نظــارت بعــدی، بــر آن چــه واقعــًا انجــام شــده، متمرکــز اســت. ایــن نــوع نظــارت بــه مدیریــت اجــازه 
ــه عمــل کنــد، همــان  ــارات مدیریتــی و کنتــرل، کامــاًل آزادان ــه دلیــل جدایــی بیــن اختی می دهــد ب
طــور کــه دولــت بــر واحــد مــورد نظــر بــه  طــور مســتقل نظــارت می کنــد و تصمیماتــش، معلــق یــا 

مشــروط نیســتند، چنان کــه در نظــارت قبلــی یــا پیــش از هزینــه اســت.2
در ایــران، نظــارت پــس از هزینــه، طبــق اصــل 55 قانــون اساســی توســط دیــوان محاســبات کشــور 
ــه ســه صــورت؛ نظــارت تعقیبــی شــبه قضایی،  ــوان محاســبات، ب صــورت خواهــد گرفــت. نظــارت دی

ــی انجــام می گیــرد.  نظــارت اداری و نظــارت پارلمان
ــر اســاس مــاده 6 قانــون موجــود اعمــال  ــوع نظــارت را ب در عــراق، دیــوان نظــارت مالــی، ایــن ن
ــای  ــالت هزینه ه ــی معام ــی و حساب رس ــت: »بررس ــه اس ــس از مبادل ــارت پ ــامل نظ ــد و ش می کن
ــرای آن هــا در  ــارات تعیین شــده ب ــی از یک پارچگــی آن هــا و بیــش از اعتب ــرای اطمینان یاب عمومــی ب
بودجــه و اســتفاده از منابــع عمومــی بودجــه بــرای اهــداف اختصاص یافتــه بــه آن هــا و هــدر نرفتــن، 

ــازده انجــام می شــود«.3 ــی ب ــا ســوء اســتفاده از آن هــا و ارزیاب هــدر دادن ی
ــور  ــه ام ــی ب ــا، کمــک فن ــی از مشــاغل و فعالیت ه ــوان، نظــارت و ارزیاب ــتان، دی ــم کردس در اقلی
حســابداری و نظارتــی و همــه امــور اداری و ســازمانی مربــوط بــه آن هــا و نشــان  دادن اســناد فســاد، 
ــی  ــتفاده از دارای ــه و اس ــت و مبادل ــور دریاف ــدی در ام ــتفاده و ناکارآم ــوء اس ــالف، س ــرداری، ات کاله ب

ــده دارد.4 ــر عه ــا را ب ــای اداره ه ــی کار و فعالیت ه ــی و ارزیاب ــه حساب رس ــی در نتیج عموم

گفتار پنجم ـ نوع محاسبات و نظارت

ــزی  ــن در کشــورها پایه ری ــن ف ــی از ای ــواع متفاوت ــه پیشــرفت فنــون حساب رســی، ان ــا توجــه ب ب
ــاس،  ــن اس ــر همی ــت. ب ــوده اس ــت ب ــت و مل ــارات دول ــررات و انتظ ــه از مق ــده و برگرفت ــرا ش و اج
ــده  ــیم ش ــت تقس ــرد و مدیری ــت، عملک ــی، رعای ــی مال ــه حساب رس ــده ب ــی های اعمال ش حساب رس

1. حجازى، احمد السید عوضین، الرقابة الذاتیة لإلدارة علی أعمالها، قاهره: جامعة القاهرة، کلیة الحقوق، بی تا، ص 41.

2. هیکل، پیشین، ص 142.

3. بند اول فقره »الف« ماده 6 قانون دیوان نظارت مالی عراق، شماره 31، اصالحیه سال 2011.

4. ماده 8 قانون دیوان نظارت مالی اقلیم کردستان.

و کارکــرد ســازمان های  بــر ســاختار  رویکــردی 

محاســباتی ایــران، عــراق و اقلیــم کردســتان
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ــت اســتانداردهای مقبــول حســابداری و  ــه رعای ــی معطــوف ب ــر، اهداف ــه اول، بیش ت اســت. در دو گون
ــی،  ــر تحقیــق و ایجــاد اهدافــی چــون کارآی ــا گونه هــای دیگــر ب ــز مقــررات مــورد نظــر اســت، ام نی

ــد. ــد دارن ــادی تأکی ــی اقتص ــی و صرفه جوی اثربخش
ــوان وجــود دارد،  ــغ بودجــه و دیگــر حساب رســی های دی ــزارش تفری ــه در گ ــی ک ــن هدف مهم تری
تأکیــد بــر رعایــت قوانیــن و مطابقــت پیش بینی هــا بــا عملکردهاســت. از ایــن رو، گونــه  حساب رســی 

دیــوان محاســبات ایــران، حساب رســی رعایــت اســت. 
بــر اســاس قوانیــن موجــود و حساب رســی دیــوان، نظــارت مالــی عــراق و اقلیــم کردســتان بــه دو 
ــه  ــن  گون ــی اســت کــه هــدف در ای شــیوه انجــام می شــود: شــیوه اول، حساب رســی صورت هــای مال
ــاره صورت هــای مالــی اســت؛ شــیوه دوم، حساب رســی عملکــرد اســت  حساب رســی، اظهــار نظــر درب
کــه در ایــن  گونــه حساب رســی، اثربخشــی، کارآیــی و صرفــه  اقتصــادی کار و فعالیــت واحدهــای مــورد 

ــی می شــود. رســیدگی ارزیاب

گفتــار ششــم ـ تعــّدد و تعــارض بیــن ســازمان های نظارتــی در 
ایــران، عــراق و اقلیــم کردســتان

در ایــران، بیــش از 22 دســتگاه نظارتــی موجــود اســت کــه مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــر رونــد 
ــار  ــی در چه ــازمان های نظارت ــن س ــن ای ــد. مهم تری ــارت دارن ــی و نظ ــا بازرس ــا و هزینه ه پرداخت ه
حــوزه تقســیم شــده اند: قــوه قضاییــه، قــوه مجریــه، قــوه مقننــه و نهادهــای خــارج از قــوای ســه گانه. 
تعــدد ایــن نهاد هــا و نبــود قانــون بــرای ارتبــاط نظام منــد و قانون منــد بیــن آن هــا موجــب اقدامــات 
ــا هــم ســبب شــده اســت  تکــراری، مــوازی و پرهزینــه اســت. ایــن ناهماهنگــی و نداشــتن ارتبــاط ب

نتواننــد از نتیجــه اقدامــات همدیگــر اســتفاده کننــد.
ــوان  ــه دی ــد ک ــح می کن ــال 2011( تصری ــماره 31 )س ــون ش ــتان، قان ــم کردس ــراق و اقلی در ع
نظــارت، وظیفــه نظــارت و بازرســی حســاب فعالیت هــای نهادهــای تحــت کنتــرل، تأییــد در اختیــار 
قــرار دادن صحیــح بودجــه عمومــی و اثربخشــی کاربــرد قوانیــن، مقــررات و دســتورالعمل ها را انجــام 
ــای  ــد هزینه ه ــی رون ــی و حساب رس ــود: بررس ــا ش ــن مورده ــامل ای ــه ش ــرطی ک ــه ش ــد، ب می ده
عمومــی بــرای اطمینان یابــی از ایمنــی آن هــا و فراتــر نرفتــن از حــد اعتبــارات تعیین شــده در بودجــه، 
اســتفاده از بودجــه عمومــی بــرای اهــداف اختصاص یافتــه بــه آن و هــدر نرفتــن و اســراف نکــردن یــا 

ســوء اســتفاده نکــردن و ارزیابــی بــازده آن.1

1. ماده 6 قانون دیوان نظارت مالی، شماره 31، سال 2011.
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بــه همیــن ترتیــب، اگــر دیــوان بــه دلیــل خــودداری از عرضــه ســوابق از رونــد کار متقاعــد نشــود، 
می توانــد شــورای وزیــران یــا کمیســیون تحقیــق را بــرای انجــام تحقیقــات در ایــن بــاره مطلــع ســازد 

و نهــادی را کــه خــودداری می کنــد، بــه ارائــه ســوابق و داده هــای مــورد نیــاز مکلــف کنــد.1

1. ماده 12 همان قانون.

و کارکــرد ســازمان های  بــر ســاختار  رویکــردی 

محاســباتی ایــران، عــراق و اقلیــم کردســتان
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نتیجه گیری
دیــوان محاســبات ایــران بــرای انجــام وظیفــه  خــود طبــق اصل هــای 54 و 55 قانــون اساســی بــه 
حساب رســی، رســیدگی و مراقبــت بــرای صــرف هزینــه از اعتبــارات مصوبــه و هزینــه  کــردن هــر وجــه 
در جــای خــود اقــدام می کنــد. دیــوان محاســبات کشــور، ســازمانی دولتــی اســت کــه در امــور مالــی 
و اداری مســتقل اســت و یکــی از نهادهــای وابســته بــه مجلــس شــورای اســالمی بــه شــمار مــی رود. 
ــا ســاختار تشــکیالتی مصــوب مجلــس اداره مــی شــود کــه شــامل رییــس کل،  ــوان محاســبات ب دی

ــان و هیئت هــای مستشــاری اســت. دادســتان، معاون
ســاختار دیــوان نظــارت مالــی عــراق از شــورای دیــوان، رییــس دیــوان، دو معــاون رییــس دیــوان، 
اقلیــم  دایره هــای حساب رســی مرکــزی و اداره  هــای حساب رســی در اســتان ها بــه اســتثنای 
کردســتان تشــکیل شــده اســت. دیــوان نظــارت مالــی عــالوه بــر بررســی هزینه هــای نهاد هــای تحــت 
کنتــرل خــود، در بررســی و حساب رســی معامــالت مربــوط بــه هزینه هــا در زمینــه کنتــرل خــود نیــز 

صالحیــت مالــی دارد. 
ســاختار دیــوان نظــارت مالــی اقلیــم کردســتان شــامل ایــن بخش هاســت: شــورای نظــارت مالــی، 
ــی و  ــور اداری، مال ــش  ام ــد: بخ ــی می کنن ــوان همراه ــس دی ــا ریی ــا ب ــن بخش ه ــوان )ای ــس دی ریی
ــر رییــس  ــوان و دفت ــاون رییــس دی ــات و بخــش بازرســی(، مع ــی و تحقیق ــور فن ــی، بخــش ام حقوق

دیــوان.
دربــاره نظــارت مالــی در ایــران بایــد گفــت کــه بــرای نظــارت پیــش از هزینــه، تخصیــص بودجــه 
ــات  ــط و در نظــر گرفتــن مصوب ــر اســاس ضواب ــه ســازمان هایی کــه از بودجــه اســتفاده می کننــد، ب ب
ــت  ــر دول ــارت ب ــال نظ ــل اعم ــه عوام ــه از جمل ــب بودج ــن رو، تصوی ــرد. از ای ــه صــورت می گی بودج
اســت. در هیــچ مــاده ای 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 هیــچ  یــک از مــواد 

قانــون نظــارت مالــی ذکــر نشــده اســت کــه دیــوان حــق نظــارت قبلــی را دارد.
ــا و  ــا دریافت ه ــط ب ــتندات مرتب ــه مس ــیدگی ب ــران، رس ــه در ای ــا هزین ــان ب ــارت هم زم در نظ
ــدوده  ــه در مح ــرای بودج ــف اج ــل مختل ــرای مراح ــگام اج ــی و هن ــال مال ــدت س ــا در م پرداخت ه
ــون  ــراق، قان ــت. در ع ــد گرف ــورت خواه ــور ص ــه کل کش ــون بودج ــی و قان ــبات عموم ــون محاس قان
نظــارت مالــی، ایــن نــوع کنتــرل را بــه کار گرفتــه اســت و دیــوان نظــارت در آن اختیــارات دارد. در 
ــورد  ــه دوم، در م ــارت را در مرحل ــکل از نظ ــن ش ــی ای ــارت مال ــوان نظ ــون دی ــتان، قان ــم کردس اقلی
ــی از مناســب  ــع و اطمینان یاب ــع آوری مناب ــد و جم ــی، تأیی ــالت ارزیاب »بازرســی و حساب رســی معام

ــد. ــا« می دان ــرای آن ه ــیوه اج ــوب و ش ــای مص ــودن رویه ه  ب
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 می شــود. دیــوان نظــارت مالــی اقلیــم کردســتان 
هــم ایــن نظــارت را الزم االجــرا می دانــد. 

ــن  ــاس قوانی ــر اس ــت. ب ــت اس ــی رعای ــران، حساب رس ــبات ای ــوان محاس ــی دی ــه  حساب رس گون
موجــود، حساب رســی در دیــوان نظــارت مالــی عــراق و اقلیــم کردســتان بــه دو شــیوه انجــام می شــود: 

ــرد.  ــی عملک ــی و حساب رس ــای مال ــی صورت ه حساب رس
در ایــران، بیــش از 22 دســتگاه نظارتــی موجــود اســت کــه مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــر رونــد 
پرداخت هــا و هزینه هــا 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 
ــط  ــتان فق ــم کردس ــراق و اقلی ــران، ع ــن رو، در ای ــت. از ای ــور اس ــی کش ــع عموم ــه مناب ــی، هزین مال
دســتگاه ها و نهاد هایــی مشــمول نظــارت مالــی قــرار خواهنــد گرفــت کــه از منابــع عمومــی اســتفاده 

کننــد.
دیــوان نظــارت عــراق و اقلیــم کردســتان، طبــق تشــخیص بــازرس کل در خصــوص بهره برداری هــا 
و ســرمایه گذاری های کالن کــه در آینــده مــردم تأثیــر دارد و نیــز دربــاره  برنامه هــا تحقیــق می کننــد 
و یافته هــای بررســی های خــود را بــرای تصمیم گیــری بــه پارلمــان ارائــه می دهــد. از ایــن رو، 
مهم تریــن تفــاوت نظــارت مالــی در ایــران، عــراق و اقلیــم کردســتان، بــه صالحیــت و مأموریــت آن در 
ایــن ســه قلمــرو بازمی گــردد. دیــوان محاســبات ایــران تنهــا نقــش نظارتــی دارد و مســئول نظــارت بــر 
چگونگــی دخــل و خــرج دولــت اســت، در حالــی  کــه دیــوان نظــارت در اقلیــم کردســتان و عــراق، اضافه 
ــای  ــی فعالیت ه ــه و ارزیاب ــاص بودج ــا در اختص ــن اولویت ه ــی، تعیی ــای پژوهش ــارت، کاره ــر نظ ب

ــت را نیــز انجــام می دهــد. دول
ــازوکار  ــتان، در س ــم کردس ــراق و اقلی ــران، ع ــی ای ــارت مال ــام نظ ــر در نظ ــی دیگ ــاوت اساس تف
ــارت  ــب و نظ ــی تعقی ــتان دارد و نوع ــرا و دادس ــران، دادس ــبات ای ــوان محاس ــت. دی ــکیالتی اس تش
ــه را  ــرای بودج ــون در اج ــض قان ــبات، نق ــوان محاس ــر دی ــد. اگ ــام می ده ــم انج ــبه قضایی را ه ش
ــه آن رســیدگی و مجازات هایــی نیــز تعییــن  ــا اســتفاده از روش هــای شــبه قضایی ب مشــاهده کنــد، ب
خواهــد کــرد. در عــراق و اقلیــم کردســتان، بــا توجــه بــه این کــه ســاختار حکومــت فــدرال بــر پایــه  
تفکیــک مطلــق قواســت، در دیــوان نظــارت مالــی، دادســتان و ســازوکار قضایــی دادســرا وجــود نــدارد، 

ــه اســت. ــوه قضایی ــد، ق ــات رســیدگی می کن ــه تخلف ــه ب ــی ک ــه مقام بلک
 

و کارکــرد ســازمان های  بــر ســاختار  رویکــردی 

محاســباتی ایــران، عــراق و اقلیــم کردســتان
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An approach to the structure and act of computing or-
ganizations in Iran, Iraq and the Kurdistan Region
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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 pres-
ent 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 insti-
tutions 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.
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