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 دور النظام الرقابي واملايل يف مراقبة امليزانية العراقية
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  :الممخص
تنفيذ مصاريف ميزانية الدولة كما اولت  الحكومات الى اهمية  ةرقابة المالية وسيمة مهمة لمتابعتعد ال

ووضع الدستور 1991 في عامالدولة العراقية  تأسيسعمل االجهزة الرقابية السيما في العراق فمنذ 
اولت الحكومة العراقية  اهمية خاصة لمعمل الرقابي كان هذا سببا في تطور  1995العراقي في عام 

ل  بوصف  سمطة ترريعية نص عمي  دستور العراقي ليمارس عمم  الرقابي عمى العمل الرقابي واستقال
وهو عام توحيد الميزانية العراقية مما سهل عمل االجهزة  1975السمطة التنفيذية السيما بعد عام 

الرقابية بعد ان كان النظام المالي يخضع لميزانيات عدة ترتت العمل الرقابي كما تابعت الدراسة 
 . 1979طور العمل الرقابي في حتى عام مراحل ت

 ، الميزانية العراقية(.المالية، الرقابة)مفتاحية: الكممات ال
The role of the supervisory and financial system in monitoring 

the Iraqi budget(1975-1979) 

 
Abstract: 

The study aimed to identify financial control in Iraq and its stages of 
development through legislative texts and the accompanying historical 
events taken from 1975 beginning with the topic of the transitional fiscal 
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year in Iraq, which was approved by the Basic Law and after which the 
budget was consolidated in Iraq, which facilitated the monitoring work on 
the implementation of the budget and concluded the study by the end of 
the five-year plan 1979, the study touched on the independent regulatory 
bodies in Iraq, namely the Financial Supervisory Office and the Central 
Bank..  

The study was divided into two researchers, an introduction and a 
conclusion that addressed the concept of control and budget as well as the 
historical background of financial control and its development and methods 
of implementation 1968-1970, while the second discussed the development 
of the financial and administrative regulatory system in iraq's budget 1975-
1979.  The study followed the control work and the accompanying 
developments in the royal and Republican periods, as the control work 
began in the custody of the British colonizer and with the development of 
political events in Iraq and the declaration of the Republic in Iraq the 
government gave the oversight work great importance that made the 
oversight work independent in its work and legitimacy through legislation 
that recognized the independence of the regulatory work and imposed its 
authority on the executive branch. 

Keywords: (finance, control, Iraqi budget). 

 
 :المقدمة

فددي العدددراق ومراحددل تطورهدددا مدددن  الماليدددة   الدراسدددة التعددرف عمدددى الرقابددةهدددفت 
خدددالل النصدددوص التردددريعية ومدددا رافقددد  مدددن أحدددداث تاريخيدددة اتخدددذت الدراسدددة مدددن عدددام 

الماليددة انتقاليددة فددي العددراق والتددي أقرهددا القددانون  ةبدايددة لموضددوع وهددو العددام السددن 1975
اق ممددا سددهل العمددل الرقددابي عمددى تنفيددذ األساسددي وعمددى اتددرت توحدددت الميزانيددة فددي العددر 

، تطرقدددت الدراسدددة الدددى  1979لعدددام  الخطدددة الخمسددديةتمدددت الدراسدددة بنهايدددة خالميزانيدددة و 
 األجهزة الرقابيدة المسدتقمة فدي العدراق المتمتمدة فدي ديدوان الرقابدة الماليدة والبندك المركدز .

 عالوة عمى تسميط الضوء عمى معنى الرقابة لغتا ومعنى.
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اسدة الدى مبحتدين ومقدمدة وخاتمدة تنداول المبحدث األول مفهدوم الرقابدة قسمت الدر 
مددابين  لخمفيددة التاريخيددة لمرقابددة الماليددة وتطورهددا وأسدداليب تنفيددذهافضددال عددن اوالميزانيددة 

أمددا المبحددث التدداني فتطددرق الددى تطددور النظددام الرقددابي المددالي  1971 - 1968 عددامي
 .1979 -1975واالدار  في ميزانية العراق 

 تعريف الرقابة
في معناهدا عمدى السدمطة والتفتديش لغويا معاني عدة فهي تدل تعني كممة الرقابة 

وتدددأتي بمعندددى الحراسدددة أو الرصدددد وجميدددع معددداني الرقابدددة تعندددي المحافظدددة عمدددى الرددديء 
 .(1)وحمايت 

 مصطمحًا :الرقابة   -
الرقابددددة كمصددددطمر عنددددد تعريفدددد  الددددى اتجاهددددات عدددددة متددددل تعريفهددددا بأنهددددا الجهددددة 
المستقمة وهدفها ضمان السالمة المالية واالدارية والمحاسبة لممصروفات وانفاقهدا قدوانين 
ومقارنددة نتددانف تنفيددذ الخطددط المعدددة مسددبقاأ مددن أجددل التأكددد مددن سددالمة التنفيددذ والوقددوف 
عمى مواطن األخطاء والسهو ومعالجة االنحدراف بتقدارير تعددها الرقابدة وتقددمها لمسدمطة 

 .(9)ء ما يمزم قانوناأ الترريعية إلجرا
تقسم الرقابة من حيث الوقت الى تالتدة أندواع األول الرقابدة الماليدة السدابقة وهدي 
رقابة وقانية من أجل تالفي الوقوع في األخطاء والتحقق من مردروعية التصدرف المدالي 

أمدا الندوع  الرقابدة التنفيذيدة،لكونهدا قبل التنفيذ، والتانية وهي الرقابة المالية المرافقة مهمة 
التالث وهي مراجعة كافة العمميات الحسدابية والماليدة الخاضدعة لمرقابدة بعدد االنتهداء مدن 

 .(3)تنفيذها في الهينات والمؤسسات العامة
 الميزانيةتعريف 

 مصطمحاً الميزانية  -
ان الميزانيدددة كمصدددطمر يعبدددر عدددن مقددددار االيدددرادات التدددي حصدددمت عميهدددا فعدددالأ 
االردددخاص الخاصدددة والنفقدددات التدددي صدددرفتها فدددي مددددة محدددددة و البددداأ مدددا تدددنظم بطريقدددة 
عروانية تتعارض مع الواقع والتغييرات في االجراءات المحاسبية وهذا يعني ان الميزانية 

 .(4)دولةالمالية لم سياسةبرنامف مالي لمصاريف الدولة وفق 
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 اً تعريف
تعددرف الميزانيددة بأنهددا تقدددير معتمددد ومفصددل لنفقددات الدولددة وايراداتهددا لمدددة معينددة 

الميزانيددة لقواعددد اربعددة  تخضددع  مددن الددزمن وتتضددمن خطددة االنفدداق ووسددانل تمويمهددا أ 
عمددى أساسدية فددي عممهدا قاعدددة الوحددة والعموميددة والتدوازن والسددنوية وتددل ميزانيددة الدولدة 

المركز المالي لمبمد فمجرد النظر يعرف اذا كانت الميزانية تعاني من العجدز أو الفدانض 
فدددرض رقابدددة عمدددى أعمدددال  المردددرف والمخدددول عمدددى اقرارهدددا فيتيسدددر لممجمدددس التردددريعي

 .(5)السمطة التنفيذية
 عمل الميزانية

 بعددددد مصددددادقة السددددمطة الترددددريعية عمددددى ميزانيددددة الدولددددة يقددددوم رندددديس الجمهوريددددة
بإصدددار القددانون المتعمددق بالميزانيددة ونرددرت فددي الجريدددة الرسددمية مددن أجددل قيددام الجهددات 

تتدولى وزارة الماليدة مهمدة تنفيدذ ، ف والهينات االدارية المختصة بتنفيذها في ميددان العمدل
الميزانيدددة أوالأ فدددي تحصددديل اإليدددرادات وذلدددك يدددتم عدددن طريدددق تجمدددع ايدددرادات الدولدددة مدددن 

اعها فدددي الخزيندددة العموميدددة أو فدددي البندددك المركدددز  وفقددداأ لنظدددام مختمدددف مصدددادرها وايدددد
حسددددابات الحكومددددة المعمددددول بدددد  ويخددددول القددددانون المتعمددددق بالميزانيددددة لمجهددددات االداريددددة 
المختصددة تحصدديل االيددرادات الددى مجموعددة مددن القواعددد السدديما القاعدددة عدددم تخصدديص 

انة العامة لمدولة في مجموعة االيرادات"، أ  ان تختمط كل االيرادات التي تحصمها الخز 
قدد تخصدص واحدة بحيث تمول كافة النفقدات العامدة دون تمييدز وفيهدا اسدتتناءات وذلدك 

 .(6)موارد بعض القروض العامة والضرانب أل راض معينة
الغايددة مددن قاعدددة عدددم تخصدديص االيددرادات هددو فددي حالددة عدددم مطابقددة الميزانيددة 

امددة فهددذت القاعدددة تحددل مرددكمة "األخطدداء بالزيددادة لمواقددع أ  كيفيددة مواجهددة االخددتالف الع
األخطاء بالنقص" دون أن يؤتر ذلك عمى تنفيذ الميزانية العامة، أما صرف  هذت تعوض

النفقات فال ينطبق عمي  قاعدة )عدم تخصيص(، أ  تصرف النفقات العامة وفق قاعدة 
رات فددي صددورة تخصدديص االعتمددادات التددي تعنددي ان توزيددع النفقددات عمددى مختمددف الددوزا

اعتمدادات معيندة محدددودة، ولضدمان تنفيددذ الميزانيدة فدي األوجدد  المحدددة لهددا فقدد اقتضددى 
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األمددر ايجدداد وسددانل عدددة لمراقبددة الميزانيددة مددن اجددل التأكددد مددن ان تنفيددذ الميزانيددة قددد تددم 
 .(7)وفق الضوابط الترريعية

جهدات لهدا طدابع تأخدذ األجهدزة والرقابدة صدنفين األول فتأخذ الرقابة عددة صدور، 
رناسي تمتل برنيس الجمهورية ورناسة الوزراء ومجمس قيادة التورة المنحدل، والتداني هدي 
اجهددزة مسددتقمة متخصصددة فددي العمددل الرقددابي كددديوان الرقابددة الماليددة واالخددر هددو البنددك 

 .(8)باالستقاللية ا في عمم  الرقابيالمركز  العراقي يتمتع كل منهم
 المبحث األول

 (8691-8691لتاريخية لمرقابة المالية وتطورها وأساليب تنفيذها )الخمفية ا
 ديوان الرقابة المالية -أولً 

باسددم )دانددرة عمددوم  1991بدددأت الرقابددة الماليددة فددي العددراق بتأسدديس دانددرة عددام 
الحسددابات( فددي مبنددى وزارة الماليددة تولددت مهددام أعمددال التدددقيق عمددى المصددروفات وكافددة 

 .(9)األعمال الحسابية
مددرت الرقابددة الماليددة فددي العددراق بعدددة مراحددل فقددد كانددت مهددام الرقابددة الماليددة فددي 
العددراق تمددارس مددن خددالل ادارتددين عددامتين فددي وزارة الماليددة والتددي انرددنت فددي بدايددة عددام 

األولى كاندت تددعي بددانرة )مديريدة مراجعدة الحسدابات العدام( وهدي مسدؤولة عدن  1994
أمدددا الددددانرة التانيدددة فهدددي )داندددرة مفدددتش ادارة بريطانيدددا ، باردددراف و الرقابدددة الالحقدددة وكدددان 

الحسابات العمومية( أو المسؤولة عن الرقابة السابقة لمرحمة التنفيذية الحسابي المرتبطة 
بدددانرة )المحاسددبة العموميددة( وقددد تددم توحيددد هدداتين الدددانرتين فددي رددهر نيسددان مددن العددام 

 .(11)مدانرةوبادارة بريطانية لحسابات( نفس  بدانرة سميت بدانرة )المراقب العام لم
قدددانون داندددرة الحسدددابات  1997لسدددنة  17صددددر قدددانون رقدددم  1997وفدددي عدددام 

والتددي  114فددي مادتدد   1995العامددة والددذ  سددتند قانونيدداأ عمددى القددانون األساسددي لعددام 
 1997ديوان مراقب الحسدابات العدام(، واكتمدل تردكيل الددانرة عدام ) باسم الدانرة عرفت 

اذ ضددم مراقددب الحسددابات العددام ومعاوندد  ودانرتددان االولددى لمتدددقيق واالخددر  لمحسددابات، 
تتميز اعمال الدانرة بأنها محدودة وخاضعة إلرراف وزارة المالية وتفتقدر لالختصاصدات 
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حيددث الكفدداءة والعدددد ولددم يسددتطع  المالكددات المهددارة مددنوفضددال عددن ضددعف القضددانية 
 .(11)مواكبة التطور في مهنة المحاسبة

إذ جداء بأحكدام  45بالقدانون رقدم  1935جر  تعديمين عمدى اتدرت األول فدي عدام 
تتعمق بالرروط الواجبدة توافرهدا عندد تعيدين وعدزل ونقدل مراقدب الحسدابات العدام ومعاوند  

ن أحكامدداأ مددن رددأنها توسددع واجبددات الددذ  تضددم 1951( لعددام 51والقددانون التدداني رقددم )
 .(19)ديوان مراقب الحسابات العام ورفع مستو  العمل الرقابي في 

عمى الر م من بساطة الترريع وعمدل الرقابدة اال اند  عخدد خطدوة متقدمدة كدان لهدا 
أتدددر بدددالع فدددي جعدددل الرقابدددة العامدددة مسدددتقمة فدددي العدددراق عمدددى النحدددو القدددانم والدددذ  يدددواز  

 .(13)ن معتمد في دول العالم المتقدمة في مجال الرقابةاا كباتجاهات  احدث م
جرت بعدض المحداوالت مدن قبدل وزارة الماليدة لغدرض قدانون  (14)1958بعد تورة 

 .(15)جديد يتالءم مع التطورات السياسية لمبمد اال انها فرمت
 1964نددص الدسددتور العراقددي الجديددد لسددنة  (16) 1963عمددى اتددر انقددالب عددام 

)مجمدس قيدادة وكانت هذت من مهام السمطة التردريعية ة لمرقابة المالية عمى تأسيس سمط
التددورة المنحددل( وينددوب فددي الرقابددة عمددى أعمددال السددمطة التنفيذيددة ويددنظم رددؤونها قددانون 
خداص كمددا تدم ترددريع القددانون مدن نطدداق العمددل مدن حيددث أنددواع المعدامالت النارددنة فددي 

ان رناسدة الجمهوريدة ومجمدس و ارات وديدتمك الجهات حيدث ردممت سدمطة الرقابدة كدل الدوز 
الوزراء والمحاكم فيما يتعمق باألمور المالية والحسابية وكل دوانر الدولة بصورة عامة إذ 

 .(17)منر القانون لمديوان صالحيات واسعة
فضالأ عن ذلك تم توسيع مهام الديوان فرمل دانرة التفتيش وهيندات الرقابدة داندرة 

وداندرة الخدددمات االداريددة والفنيدة والدددانرة الصدناعية والزراعيددة ودانددرة الماليدة واالقتصددادية 
 .(18)الخزانن والواردات ودانرة الخدمة واالدارة

والتنميددة  1968عمددى صددعيد التحددوالت االرددتراكية التددي رددهدها العددراق بعددد تددورة 
 الواسدعة دفدع الدولدة ألن تعمدل عمددى تطدوير جهداز الرقابدة فددي العدراق عدن طريدق توسدديع
صالحيات  واختصاصات  ورفع كفاءت  كي يتمكن من مسايرة التطور فدي وظدانف الدولدة 

الذ  الغي بموجبد  قدانون داندرة تددقيق  1968لسنة  49فتمخض عن صدور قانون رقم 
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الحسابات العامة وديوان مراقبة الحسابات العام، تم تأليف أول مجمس لمرقابة المالية في 
يددة مددن القددانون بإعطاندد  الصددالحيات الرقابيددة الماليددة عمددى العددراق إذ نصددت المددادة التان

الرقابددة  السدمطة التنفيذيددة فددي أمددور اإلنفدداق والجبايددة والخددمات والتجددارة، كمددا وجددد ديددوان
لكن الدسدتور  1968من الدستور المؤقت لسنة  69أساس  الدستور  في المادة  المالية 

 .(19)رقابيأ فل أ  نص لررعية العمل ال 1971المؤقت لعام 
مجمددددس مسددددتقل فددددي عممدددد  يدددددعى )مجمددددس الرقابددددة  الرقابددددة الماليددددة  ر ديددددوانادا

المالية( ويتكون المجمس من رنيس وأربعة أعضاء يعينون بمرسوم جمهور  تكون المددة 
 .(91)خمس سنوات قابمة لمتجديد لمرة واحدة، ولرنيس المجمس صالحيات واسعة

ة عن طريق مؤسسات تابعة لمرقابة فضدالأ مارس الديوان مهام  في الرقابة المالي
عن ذلك منر المررع الديوان سمطة تنوب عن السمطة الترريعية في العمل الرقابي عمى 
أعمددال السددمطة التنفيذيددة وبهددذا يقددوم الددديوان بتقددديم تقريددر سددنو  اعدددت خددالل عددام الددى 

نفيذيددة السدديما السددمطات الترددريعية، وابداندد  المالحظددات حددول عمددل الرقددابي ل عمددال الت
المتعمقددددة باألوضدددداع الماليددددة واالقتصددددادية وكددددذلك صددددالحيات  فددددي سددددمطة التحقيددددق فددددي 
المخالفدددات والجدددرانم الماليدددة وكدددذلك اسدددتجواب وايقددداف عدددن العمدددل )المخالف(.كمدددا مدددنر 
المردددرع لدددديوان الرقابدددة سدددمطة القضددداء االدار  بصدددفة لجندددة انضدددباط خاصدددة لمعالجدددة 

وابدداء القدرارات القطعيدة فيهدا بغدض النظدر عدن الددانرة والدوزارة  حاالت المخالفات الماليدة
الموظددف المخددالف، كمددا لمددديوان سددمطة اجددراء دعدداو  مدنيددة ضددد الموظددف الددذ  سددبب 

 .(91)تقصيرت الى خسارة مالية لمدانرة
 

 ثانيًا: البنك المركزي
جددددرت محدددداوالت  1991منددددذ تأسدددديس الدولددددة العراقيددددة بمفهومهددددا الحددددديث عددددام 

 دلتأسدددديس مؤسسددددة وطنيددددة تتددددولى ادارة الرددددؤون النقديددددة والمصددددرفية فددددي العددددراق إذ تعددددو 
عندددما أتيددرت مسددألة الجهددة التددي تتددولى مهددام اصدددار  1991بددداياتها األولددى الددى سددنة 

 .(99)العممة العراقية والتي كانت تديرها لجنة في لندن
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ر طرحدت الحكومدة فكدرة تأسديس مصدرف وطندي لغدرض اصددا 1997وفي عدام 
العممة لكن  لم يَر النور بسبب اختالف عمى القاعددة العممدة الجديددة، وبعدد تردكيل لجندة 

، تددم اصدددار الوحدددة النقديددة فددي العددراق 1931تألفددت مددن عددراقيين إلصدددار العممددة فددي 
كمدا ربدط الددينار العراقدي  1931وهو الدينار العراقي وعد مقياساأ لتقدير العممة في عدام 

 .(93)ية بنفس العامبالعممة االسترلين
صدددر قددانون يددنص عمددى إرددراك الحكومددة فددي انردداء مصددرف  1939وفددي عددام 

 .97أهمي وفق القانون رقم 
وتأسددس هددذا المصددرف بتخويددل مددن وزارة الماليددة والمصددرف عبددارة عددن مؤسسددة 
أهمية حكومية مهمتها إصدار العممة واإلرراف عمى أعمال الصيرفة التجارية لكن مهمة 

 1941الصدديرفة التجاريددة أنيطددت الددى مصددرف الرافدددين الددذ  تأسددس عددام ادارة اعمددال 
الددى جانددب مهمتدد  فددي حفددظ بممبددع نصددف مميددون دينددار 1941لسددنة 33بموجددب قددانون 

 .(94)الحسابات الحكومية
استمرت الجهود إلنرداء بندك مركدز  عراقدي الدى ان تدم انرداء المصدرف الدوطني 

كما تم تعديل قانون لجنة اصدار العممة  ، 1947لسنة  43العراقي بموجب القانون رقم 
بمتابدة بندك مركدز  اذ عدد عممهدا  نفقد عممت هذت المجندة كصدراف ولدم تكد 1931لسنة 

 .(95)مرحمة وقتية اال انها كان لها تأتير عمى النراط االقتصاد  لتمك المرحمة
 وأصدر المصرف  1949لم يمارس المصرف الوطني مهام  فعمياأ اال في عام 

الوطنية العراقية مقابل  طاء صنف الى نوعين األول تألف من العمالت  العممة
األجنبية والذهب والسندات األجنبية فال يوضع قيد عمى اإلصدار عمدى أحدد الموجدودات 

% مددن مجمددوع الغطدداء، امددا التدداني 71السددابقة عنددد تقددديمها عمددى رددرط ان ال يقددل عددن 
% مدددددن مجمددددددوع 31 تزيدددددد عدددددن تمتدددددل بصدددددفة سدددددندات الحكومدددددة العراقيدددددة عمدددددى ان ال

الغطاء.اضددداف هدددذا التنددددوع فدددي الغطدددداء صدددفة المرونددددة لالصددددار النقددددد  وتكمدددن هددددذت 
المرونددة فددي اضددافة سددندات الحكومددة العراقيددة الددى الغطدداء ممددا جعددل البنددك قددادر عمددى 

 .(96)التأتير في عرض النقد في السوق
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مددددن أداء كمددددا نددددص القددددانون ان تدددددفع الدولددددة لممصددددرف رأس مددددال لكددددي يددددتمكن 
واجباتددد ، وفضدددالأ عدددن مهمتددد  فدددي اصددددار العممدددة واسدددتقرارها تدددولى حسدددابات الحكومدددة 

 .(97)والتحويل الخارجي ومراقبة المصارف
جددرت تعددديالت عمددى بعددض المددواد فددي قددانون المصددرف  1956وفددي تمددوز عددام 

الدوطني ومدن أهدم هدذت التعدديالت هدو تغييدر اسدم المصدرف الدوطني الدى البندك المركددز  
العراقي فضالأ عن توسدع الفهدم فدي األهدداف والواجبدات التدي عهدد اليد  وفدق قدانون ويدتم 
زيادة رأس المدال بددالأ مدن خمسدة ماليدين ديندار الدى خمسدة عردر مميدون ديندار فدي عدام 

صدددر قددانون العممددة العراقيددة الددذ  حصددر اصدددار العممددة  1959امددا فددي عددام  1956
 .(98)حصراأ لمبنك المركز  العراقي

الددددذ  تددددم بوجبدددد  تددددأميم المصددددارف  111صدددددر قددددانون رقددددم  1964ي عددددام وفدددد
األجنبيددة واألهميددة وكددان الهدددف مددن هددذا القددانون توسدديع الغطدداء العددام وتقمدديص النردداط 
الخاص بكافة اركال ؛ وفي المقابل تأسست المؤسسة العامة لممصدارف وكاندت وظيفتهدا 

إذ  1965لمركدددز  حتدددى عدددام االردددراف عمدددى المصدددارف المؤممدددة وكاندددت تابعدددة لمبندددك ا
 1971 –ايمدول  -14لحقت بوزارة المالية وبموجب قرار مجمس قيادة التورة المنحل في 

 (99) الغيت تماماأ هذت المؤسسة.
 المبحث الثاني

 8696 -8691 تطور النظام الرقابي المالي واإلداري في ميزانية العراق

حركددة متالحقددة تميددزت مراحددل مددرت الرقابددة الماليددة فددي العددراق بددأطوار عدددة فددي 
التطددور بخصددانص لكددل حقبددة زمنيددة؛ إذ بدددأت مددن تقميددد األعمددى لممسددتعمر البريطدداني 
ابان حكم  لمعراق فعمى سبيل المتال "دانرة تدقيق الحسدابات العامدة" هدي عمدى  درار مدا 
موجددود فددي بريطانيددا وبقيددة الحددال كمددا هددو حتددى قيددام الجمهوريددة العراقيددة فبدددأت بددوادر 

 (31)1968تطور العمل الرقابي والتي تمخضت عن تأسيس ديدوان الرقابدة الماليدة عدام ال
حتمدددت هدددذت المرحمدددة تطدددور العمدددل الرقدددابي وزاد أفقهدددا فدددي مطمدددع السدددبعينات فدددي عدددام 

أصدرت السمطة الترريعية في العراق "مجمس قيادة التورة المنحل" دستوراأ مؤقدت  1971
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، عمى اترت انتهى العمل بدستور المؤقت 1971 –تموز  -16في المادة  799قرار رقم 
؛ ولم يتطرق الدستور المؤقت الجديد الى أ  نص يرير الى الرقابة الماليدة 1968لسنة 

 .(31)دستورياأ  لوبذلك فقد مجمس الرقابة المالية سمطت  الترريعية واستقالل  في العم
ة الجمهوريددة وجدداء وألجدل ذلددك رفددع رندديس مجمددس الرقابددة الماليدة تقريددراأ الددى رناسدد

الددرد بددأن لجنددة وضددع الدسددتور قددد أ فمددت سددهواأ العتقادهددا ان مجمددس الرقابددة مددن أعمددال 
السدمطة التنفيذيدة وعمددى الدر م مددن أن السدمطة الترددريعية سدمحت لممجمددس الرقابدة الماليددة 
بممارسة عمم  اال ان عمم  افتقر الى النص قدانوني يمنحد  اسدتقاللية والسدمطة لممارسدة 

عمى دوانر السيما ان بعض الدوانر تعاممت مع المجمس الرقابة المالية بالتركيك  مهام 
بطريقددة ال يميددق بالعمدددل الرقددابي او اسدددتعالء مددن قبددل بعدددض الدددوانر ممدددا حدددا بمجمدددس 

عمددى السددمطة الترددريعية مقدددماأ  1979الرقابددة بعددرض الموضددوع فددي تقريددرت السددنو  لعددام 
ة الماليدددة العميدددا تتبدددع السدددمطة التردددريعية ويدددنظم مقتدددرح كدددان نصددد  "تؤسدددس سدددمطة لمرقابددد

 .(39)ديوانها وأصول ادانها بقانون" وأن تضاف الى دستور المؤقت المادة الرابعة من 
وافقددت السددمطة الترددريعية )مجمددس قيددادة التددورة المنحددل( عمددى المقتددرح فددتم تعددديل 

 ي:عمى النحو اآلت 1973تموز  8بتاريخ  567الدستور المؤقت في العدد 
المددادة األولددى: اضددافة المددادة التددي تخددص الرقابددة الددى نهايددة الفصددل األول مددن  -1

 الباب الرابع لمدستور.
 المادة السادسة واألربعون. -9

انراء سمطة لمرقابة الماليدة تابعدة الدى مجمدس قيدادة التدورة المنحدل ويدنظم ديوانهدا 
 .(33)واعمالها وفق قانون
بتددأليف لجنددة وزاريددة لبحددث وتطددوير أمددرت السددمطة الترددريعية  1974وفددي عددام 

 1974القددوانين واالنظمددة الماليددة فقدددمت المجنددة توصدديات فددي التاسددع عرددر مددن ايمددول 
 تضمنت الفقرة الخامسة من الفصل األول فيما يخص النظام المحاسبي وهي:

اعطدددداء مسددددؤولية التحقيددددق فددددي االختالفددددات والمخالفددددات الماليددددة لددددديوان الرقابددددة  -1
 المالية.
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ن الرقابدددة الخارجيدددة الالحقدددة مدددن اختصددداص الدددديوان فدددي جميدددع وحددددات ان تكدددو  -9
 .(34)النظام الالمركزية

فك ارتباط جهاز التفتيش المالي من وزارة المالية ويكون من اختصاصات ديدوان  -3
 الرقابة المالية.

 1975لسددنة  116كمددا تمددت الموافقددة عمددى هددذت التوصدديات بترددريع قددانون رقددم 
 انون التفتيش المالي وانرئ بموجب  مديرية التفتيش نص القانون عمى الغاء ق

 
 .(35)والمتابعة العامة تختص بالرقابة الداخمية عمى دوانر وزارة المالية فقط

العمدددل الرقدددابي اذ  السددديما فدددي السدددبعينات رافدددق التطدددور االقتصددداد  مدددع تطدددور 
مك بفددتر بددأت بالسدعي الددى تددريب كدوادر رددابة مدن اجدل العمددل فدي الرقابدة فاتخددذت مسد

تضددمن  الدراسددات التطبيقيددة داخددل الددديوان ،دراسددة دبمددوم مراقبددة الحسددابات الددى جانددب 
منهاج التطبيق بين دواعي التوزيع القطاعي في أعمال الرقابة العميدا وتندوع اختصاصدها 
في مجال النراط المالي واالقتصداد  والتدي تردمل الجبايدة واالنفداق، كمدا ردمل المنهداج 

بع منها: االدارة، االرراف، الرقابة الزراعية، وادارة االردراف، الخددمات تأسيس ادارات أر 
 .(36)الفنية وادارة االرراف الصناعية وادارة االرراف عمى الخدمات االدارية

بنت الحاجة الى تأسيس هذت االدارات لكدون العدراق بمدد زراعدي فيد  عمدل أسداس 
مسددداعدة مدددن المؤسسدددات العامدددة المسددداحات الزراعيدددة الصدددغيرة لدددذلك احتاجدددت الدددى يدددد ال

وفددي مجددال مرافددق التجاريددة سدداندت ،  ومردداريع البددزل والددر  فكانددت دون رقابددة مسددتقمة
االدارات الرقابيددة فددي مددد يددد العددون لتمويددل التجددارة مددن مصددرف الرافدددين، فهددذت النمدداذج 

لمددا رددممت التوزيددع لقطدداعي التنميددة  اسددتوفت دواعددي التوزيددع القطدداعي العمددال الرقابددة.
الماديدددددة والبردددددرية فردددددممت الخددددددمات البردددددرية واالجتماعيدددددة )داندددددرة النفدددددوس والداخميدددددة 
والردددرطة( وفنيدددة متدددل التعمددديم والصدددحة ولددددفاع المددددني فكاندددت هنددداك ادارة لمرقابدددة لكدددل 
اختصدداص وفددي تطددور لمعمددل الرقددابي رددمل التوزيددع القطدداعي فددي كردسددتان بعددد الحكددم 

فأنردددأ مجدددالس واماندددات ادارة اقمددديم يخضدددع لمرقابدددة ديدددوان وكدددذلك فدددي مجدددال  (37)لدددذاتيا
 .(38)الخدمات تم انراء ادارة عامة تتولى اعمال الرقابة االدارية والفنية
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بعددد التطددور االقتصدداد  فددي العددراق مطمددع السددبعينات السدديما فددي مجددال الدددنفط 
أهميتها اذ ان السنة المالية فدي العدراق باالنتاج الزراعي تي ربطت فقدت السنة المالية ال

 1934آذار وبدددأ العمددل بهددا فددي عددام  31كانددت تبدددأ فددي األول مددن نيسددان وتنتهددي فددي 
وهددو تقميددد بريطدداني لمددا هددو مطبددق فددي بريطانيددا فددي مجددال الددنظم الماليددة فددي وقددت كددان 

لدنفط دعدت العراق بمد زراعي وميزانيت  تتأتر بظروف االنتاج الزراعدي، أمدا بعدد ظهدور ا
الحاجددة الددى ترددريع يتناسددب مددع الوضددع االقتصدداد  فددي العددراق وعمددى اتددر ذلددك اصدددر 

 114قددرار رقددم  1974)مجمددس قيددادة التددورة المنحددل( فددي السددابع مددن رددهر رددباط لعددام 
نص عمى تغيير تاريخ السنة المالية بجعل بدايتها في األول مدن كدانون التداني بددالأ مدن 

رار عمى كافة ميزانيات الدولة؛ تقرر تطبيق القرار اعتباراأ من األول من نيسان ويعمم الق
وترتب عمدى تطبيدق التداريخ الجديدد بدأن تكدون سدنة  1976األول من كانون التاني لعام 

/ 31لغايددة  1975سددنة انتقاليددة لمدددة تسددعة أرددهر مددن االول مددن كددانون التدداني  1975
ليددة ممددا سددهل هددذا القددرار العمددل ا القددانون توحدددت السددنة الماوبهدد 1975كددانون األول/ 

 .(39)يةالعراق الرقابي في تنفيذ الميزانية
عمددى صددعيد آخددر كونددت الرقابددة الماليددة أربعددة انددواع مددن الرقابددة الماليددة لمتابعددة 

 :(41)عممها في دوانر الدولة وهي
 الرقابة التفصيمية. -1
 رقابة الكفاءة واالداء. -9
 المحاسبة القانونية. -3

 التفصيميةأوًل: الرقابة 
تضددمنت الرقابددة التدددقيق المحاسددبي والرقابددة المسددتندية ورقابددة مسددير االجددراءات 

فدددي التوتيدددق  ووالمعدددامالت لمتأكدددد مدددن سدددالمة مراحمهدددا والكترددداف مدددواطن الخطدددأ والسددده
 :(41)ويمارس الديوان نوعين من الرقابة التفصيمية

 الرقابة التفصيمية الالحقة والسابقة عمى الصرف. -أوالأ 
 رقابة الكفاءة واألداء. -انياأ ت
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تعد هذت الرقابة من أهم انواع الرقابة لكونها تخص فدي عممهدا الددول التدي تعمدل 
بالقطدداع االرددتراكي ولددذلك مددنر المرددرع العراقددي فددي نصدد  "لسددمطة الرقابددة االختصدداص 
التددددام فددددي رقابددددة الكفدددداءة المنصددددبة عمددددى المبددددادئ واألسددددس والقواعددددد والددددنظم الترددددريعية 

ر عميهدددا االعمدددال التفصدددديمية" لدددذلك وجددددب يداريدددة والحسدددابية واالقتصددددادية التدددي تسددددواال
البحدددث فدددي االنظمدددة والقدددوانين لمعرفدددة القواعدددد واألحكدددام وكدددذلك لمعرفدددة تطبيقهدددا عمدددى 

 .(49)الموظفين أصحاب الرأن
 المحاسبة القانونية

جال الرقابة عمى يعتمد عمل هذت الرقابة عمى نمط القيد المزدوج لذلك تختص بم
ع المؤسسات والرركات التي تستند نظمها الحسابية عمى نمط القيد المدزدوج، مدنر المردر 

اعمددال المحاسددبة القانونيددة لقدداء أجددور تدددفعها المؤسسددات التددي جددرت فيهددا  1968 لعددام 
اذ ألغتددد  السدددمطة التردددريعية فدددي  1977الرقابدددة واسدددتمر العمدددل بهدددذا القدددانون حتدددى عدددام 

 :(43)الذ  نص 1977 -11-14بتاريخ  1951قرار رقم العراق بال
يقدددوم ديدددوان الرقابددددة الماليدددة بأعمددددال المحاسدددبة القانونيدددة لكافددددة منرددد ت القطدددداع  -أ 

 االرتراكي وكذلك الدوانر الرسمية ورب  الرسمية.
يتدددولى ديدددوان الرقابدددة الماليدددة أعمدددال المحاسدددبة القانونيدددة والخددددمات االستردددارية   -ب 

لكافة المؤسسات والدوانر المذكورة دون أجر، مع الغاء جميع العقدود واالتفاقيدات 
 بين مكاتب التدقيق والدوانر والمؤسسات المذكورة.

بددين مددنر مددوظفي الددديوان مخصصددات اضددافية لعممهددم لسدداعات اضددافية تتددراوح  -ج 
 %( من الراتب االسمي حسب الساعات االضافية.61%( و)41%( الى )91)

 .(44)(1/1/1978ينفذ هذا القرار اعتباراأ من ) -د 
حددداول ديدددوان الرقابدددة الماليدددة أن يكدددون موظفيددد  اصدددحاب خبدددرة عمميدددة أكاديميدددة 
فتوجهدددت الدددى فدددتر دراسدددة تخدددتص بالرقابدددة والتحقيدددق والمحاسدددبة القانونيدددة واتجهدددت الدددى 

دام كددوادر عربيددة مددن محاسددبين واداريددين الددى جانددب فددتر الدراسددات وقدددمت المقتددرح اسددتق
 179الى رناسة الجمهورية وحصمت الموافقة عمدى تردريع قدانون رقدم  1971-7-1في 

وجدددت أن دبمددوم  1973باسددم "قددانون دبمددوم مراقبددة الحسددابات" وفددي عددام  1971لسددنة 



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
2262 

سدنوات الدراسدة وذلدك نردر بالقدانون رقدم  سنتان ال تكفي فتم تعدديل القدانون بجعدل تدالث
 .(45)1974لسنة  131

وعمددددى صددددعيد آخددددر تدددددم توسدددديع أعمددددال المحاسدددددبة القانونيددددة وتددددم تأسددددديس ادارة 
وبدددأت أولددى اعمالهددا القانونيددة فددي البنددك المركددز  عددام  1971لممحاسددبة القانونيددة عددام 

نددددما تدددم ، وع1979ومصدددرف الرافددددين واختتمدددت بقطددداع المصدددارف كمهدددا سدددنة  1971
تددأميم رددركات الددنفط فددي العددراق تددولى الددديوان مهددام المحاسددبة القانونيددة لمرددركة العراقيددة 
لمعمميدددددات النفطيدددددة تدددددم توسدددددعت لتردددددمل جميدددددع قطاعدددددات الدددددنفط كمدددددا مدددددنر المحاسدددددب 

 .(46)1974صالحيات اكتر لعمم  والدارة رؤون الموظفين في الهينات في عام 
ءت الستكمال جميع أدوات النهوض بأعمدال خطط مجمس الرقابة المالية منذ انرا

المحاسددبة القانونيددة فخددالل الخمددس سددنوات تددولى اعمددال الرقابددة والتدددقيق فددي مؤسسددات 
ومنردد ت القطدداع االرددتراكي بادندداأ بالمؤسسددات العمالقددة فددي قطاعددات الددنفط والمصددارف 

هددددا ( مؤسسددددة ومنرددددأة أ مب158والصددددناعة والتجددددارة والزراعددددة اذ بمددددع عدددددد المنردددد ت )
 1977لعددام  1951والددذ  تددم اسددتغراقها. وبعددد قددرار  1977مؤسسددات كبددر  فددي عددام 

بتددولي ديددوان اعمددال المحاسددبة القانونيددة فددي جميددع القطدداع  1978والددذ  نفددذ فددي مطمددع 
 .(47)االرتراكي من اجل تقميص نفوذ القطاع الخاص

 ان مفهدددددوم توحيدددددد الميزانيدددددة العامدددددة يقدددددوم عمدددددى تناسدددددق العمدددددل بدددددين متطمبدددددات
االستقالل والمؤسسات ومتطمبات التوحيد الميزانية وذلك من خالل وجود ميزانيدة خاصدة 
لكددددل مؤسسددددة ترددددتمل نفقاتهددددا وايراداتهددددا وتدددددخل ضددددمن الميزانيددددة الموحدددددة إذ ال يددددؤد  
الميزانية الموحدة الى مدس االسدتقالل المدالي لممؤسسدات لكدن سديكون تنسديق بدين نفقدات 

ج االسددتتمار  السددنو  ضددمن خطددة الدولددة وبددالر م مددن ذلددك المؤسسددة والميزانيددة والمنهددا
فان االسدتقالل المدالي لممؤسسدات لدم يطبدق عمدى أرض الواقدع فأ مدب المؤسسدات تدرتبط 
بسمطة حكومية أعمى منها تمارس نوعاأ من اإلرراف والرقابة عميها قد تكون وزارة معينة 

قدرارات مجمدس ادارتهدا باالضدافة وان هذت الرقابة التي تمارسها الوزارة من خالل تصديق 
الددى خضددوع حسدداب المؤسسددة لتدددقيق ديددوان الرقابددة الماليددة والتفتدديش المددالي، ومددن اجددل 
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توحيدد عمدل الميزانيدة وجدب توحيدد سياسدة المؤسسدة مدع الدوزارة الخاصدة بهدا إذ البدد مددن 
 .(48)وجود تنسيق بينهم

 وتطور عممه الرقابي. البنك المركزي
العمدددل الرقدددابي عمدددى المصدددارف إذ مدددنر المردددرع العراقدددي مدددارس البندددك المركدددز  

 1938لسدنة  61البنك السديما بعدد ازديداد اعددادها فصددر قدانون مراقبدة المصدارف رقدم 
والذ  عخد أول قانون خاص لتنظيم المصارف في العراق والتي لم تكن خاضعة إلرراف 

صددددر قدددانون  1938لسدددنة  61الحكومددة العراقيدددة؛ وفدددي محاولدددة لتالفدددي تقصددير قدددانون 
كدان أهددم  1951لسدنة  34جديدد لمراقبدة المصدارف سدمي بقدانون مراقبددة المصدارف رقدم 

بنودت هو اخضاع المصارف العامة لمرقابة وانيطت مهمة تنفيذها الى المصرف الوطني 
 1951لسددنة  34الغددي بموجبدد  القددانون رقددم  1964لسددنة  97وتبعدد  بقددانون آخددر رقددم 

مصددددرفية فعالددددة لمبنددددك المركددددز  العراقددددي عمددددى الجهدددداز وذلددددك مددددن أجددددل تحقيددددق رقابددددة 
 111المصرفي وتوجيه  لخدمة االقتصاد العراقي بعد صدور قرار تأميم المصارف رقدم 

 .(49)1964لسنة 
هدددف تددأميم المصددارف الددى تغييددر هيكمددي لمجهدداز المصددرفي فددي العددراق برددكل 

، وفددي (51)ي العدراقجدذر  ومدن اهدداف التددأميم الدتخمص مدن نفدوذ رأس المددال االجنبدي فد
ردرع قدانون ردرع بموجبد  قدانون المصدارف التجاريدة تأسسدت بموجبد  اربعدة  1967عدام 

مصددارف تابعددة اداريدداأ الددى المؤسسددة العامددة لممصددارف وبعددد الغدداء هددذت المؤسسددة سددنة 
 .(51)اصبحت تابعة لوزارة المالية 1183لممصارف بموجب قرار رقم  1971

اقددددي رقابددددة فعالددددة تجددددات المصددددارف والموجدددد  مددددنر المرددددرع البنددددك المركددددز  العر 
لالنتمدددان المصدددرفي والدددذ  اودعددد  البندددك المركدددز  لسدددببين مهمدددين األول وصدددول البندددك 
المركددز  مددن ان يأخددذ دوراأ فعدداالأ فددي االقتصدداد الددوطني وتنفيددذ سياسددة نقديددة االنتمانيددة 

اجددل سددالمة تسدداهم فددي نمددو االقتصدداد والتدداني تحقيددق رقابددة صدديرفة فعالددة ومركزيددة مددن 
 .(59)الجهاز المصرفي وتطويرت

عمدددل البندددك المركدددز  بالددددور الرقدددابي عمدددى المصدددارف وردددممت الرقابدددة السدددابقة 
والرقابدددة الالحقدددة، بوضدددع األسدددس العامدددة لمرقابدددة عمدددى الصددديرفة ويرسدددم خطدددة االنتمدددان 
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برددكل يتوافددق مددع أهددداف الخطددة االقتصددادية لمبمددد، فالبنددك المركددز  هددو الددذ  يوظدددف 
جددددودات التددددي يفتددددرض ان يحددددتفظ بهددددا المصددددرف كغطدددداء لمودانددددع المودعددددة لديدددد ؛ المو 

باالضددافة الددى ذلددك يعددين نسددبة التأمينددات النقديددة التددي يسددتوفيها المصددرف مددن عمالندد  
 .(53)عمى ركل تأمينات لالعتمادات المستندية المفتوحة والكفاءات

يددددة الصددددالحيات كمدددا اندددد  جدددداء بمبددددادئ متطددددورة اال اندددد  لددددم يمددددنر السددددمطة الرقاب
الالزمة لتنظيم االنتمان بردكل فعدال بسدبب وجدود المصدالر االجنبيدة ولمدا لهدا مدن تدأتير 

 .(54)في تيسير األمور االقتصادية والصيرفة في العراق
عند فتر فروع أو مكاتب أل  مصرف داخدل العدراق يكدون بموجدب خطدة سدنوية 

فدتر لد  مكاتدب او فدروع فدي  حصمت عمى موافقة البنك المركز  مسدبقاأ وكدذلك فدي حالدة
خددارج العددراق والمردداركة فددي أ  أعمددال مصددرفية وماليددة فددي الخددارج كمددا لدديس لدد  الحددق 

 .(55)أل  مصرف دمف او  مق هذت الفروع اال بموافقة البنك عمى هذت االجراءات
كمدا ان لمبندك المركددز  صدالحية تعيددين الحددود الدددنيا العميدا ألسددعار الفواندد التددي 

ارف او تتقاضداها فدي اعمدال الصديرفة، فضدالأ عدن ذلدك لمبندك المركدز  لد  تدفعها المص
صددالحية أن يعددين الحدددود العميددا لمنفقددات واالجددور والعمددوالت التددي تتقاضدداها المصددارف 
لقدداء عممياتهددا المصددرفية؛ ولمبنددك المركددز  صددالحية اعطدداء اجددازة لممصددارف مددن اجددل 

 .(56)ممارسة أعمالها في التحويل الخارجي
مجال الرقابدة الالحقدة لسدمطة البندك المركدز  عمدى المصدارف إذ يمدزم البندك وفي 

المركددددز  المصددددارف بتزويدددددت بأيددددة بيانددددات او جددددداول أو معمومددددات او موازنددددات تتعمددددق 
بفعالياتددد  المختمفدددة بردددكل منفدددرد لكدددل فدددرع فدددي مواعيدددد يحدددددها البندددك المركدددز  ضدددمن 

 .(57)تعميمات يصدرها
يطمددددب مددددن المصددددارف تزويدددددت بمعمومددددات عددددن  لمبنددددك المركددددز  صددددالحيات ان

حسابات  وفعاليات  بمختمدف صدورها بضدمنها المعمومدات الخاصدة بالتسدهيالت المصدرفية 
والودانع والخط االنتمانية والتزامات  ير المباردرة التدي منحتهدا المصدارف لعمالنهدا؛ أمدا 

صددددديل فددددي مجددددال التحويددددل الخدددددارجي لممصددددارف يتوجددددب تزويدددددد المصددددرف بكافددددة التفا
 .(58)والمعامالت التي أجراها
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ان الغدددرض لرقابدددة البندددك المركدددز  هدددي فدددي مراقبدددة أعمدددال المصدددارف وفحدددص 
حسددداباتها وكدددذلك تفتددديش السدددجالت بردددكل دور  مدددن اجدددل التأكدددد مدددن التدددزام المصدددارف 

، 1976من قانون البنك المركز  لعام  69بواجباتها وهذا ما جاء ب  الترريع في المادة 
انون بددأن يعهددد لمحددافظ البندك المركددز  بددأمر ارددخاص لمراقبددة وتفتدديش أ  كمدا أرددار القدد

مصددرف لغددرض التأكيددد مددن سددالمة اعمالدد  واعطدداء صددالحيات لالرددخاص المدددراقبين، 
باالطالع عمى السجالت والوتدانق والمستمسدكات والمخدابرات الخاصدة بالمصدرف لمتأكدد 

والممنوحة لكل عميل كما يقوم البنك من تنفيذ الخطة االنتمان وااللتزامات  ير المباررة 
بإرسدددددال موظددددددف لمراقبددددددة واالطددددددالع عمددددددى حسدددددن قيددددددام المصددددددارف بأعمددددددال التحويددددددل 

 .(59)الخارجي
قدددرر "مجمدددس قيدددادة التدددورة  1971مدددن الدسدددتور المؤقدددت لسدددنة  49وفدددي المدددادة 

اصدددار القددانون رددمل  1976ايددار لسددنة  99( فددي 584المنحددل" بموجددب قددرارت المددرقم )
اصددالحات العممددة واالنتمددان والتحويددل الخددارجي وفددي المددادة السادسددة مددن القددانون عدددة 

لضددددددمان اسددددددتقرار العممددددددة العراقيددددددة وتحقيددددددق التددددددوازن الددددددداخمي والخددددددارجي مددددددن خددددددالل 
 صالحيات :

 .(61)اصدار العممة -أ 
 وضع سياسة التحويل الخارجي ومراقبة التخطيط االجنبي. -ب 
الصديرفة والمؤسسددات ذات اختصاصددات  تنظديم وادارة وتخطدديط االنتمدان ومراقبددة -ج 

 المالية الوسيطة.
 .(61)ادارة احتياطي الدولة من الذهب والعممة الصعبة -د 

يقضددي بعددودة ممكيددة كددل المصددارف  1976فددي عددام  64كمددا صدددر قددانون رقددم 
الددى الدولددة العراقيددة وبددذلك انحصددر النردداط المصددرفي بقطدداع الدولددة، فضددالأ عددن تندداول 

ممددة واالنتمددان واسددتقاللية البنددك المركددز  فقددد نصددت المددادة مجموعددة مددن اصددالحات الع
 .(69)التانية عمى ان البنك يتمتع برخصية معنوية واستقالل ماد  وادار 

نددص عمددى تعددديل لقددانون  151صدددر قددانون رقددم  1979كددانون االول  3وفددي 
ردددمل بددددفع مانتدددا مميدددون ديندددار عراقدددي يددددفع الدددى  1976البندددك المركدددز  العراقدددي لعدددام 
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لميزانيددددة العامددددة لدولددددة فيمددددا يخددددص لجنددددة العالقددددات االقتصددددادية ونظددددراأ لزيددددادة مهددددام ا
الصددندوق العراقددي لمتنميددة فددي ضددوء تزايددد عمميددات اإلقددراض لمدددول العربيددة والناميددة فقددد 

 .(63)تقرر مضاعفة رأسمال الصندوق ألجل ذلك ررع هذا القانون
ان تبدددأ السددنة الماليددة  (36فددي المددادة ) 1979لسددنة  81كمددا نددص القددانون رقددم 

/ كدددانون األول مدددن كدددل سدددنة 31فدددي العدددراق فدددي األول مدددن كدددانون التددداني وتنتهدددي فدددي 
 .(64)ولمجمس االدارة صالحية تحدد مدة السنة المالية األولى

 الخاتمة
لقددد تتبعددت الدراسددة العمددل الرقددابي ومددا رافقدد  مددن تطددورات فددي العهدددين الممكددي 

الرقابي في احضان المستعمر البريطاني ومع تطدور االحدداث والجمهور ، إذ بدأ العمل 
السياسية في العراق واعدالن الجمهوريدة فدي العدراق أولدت الحكومدة العمدل الرقدابي أهميدة 
كبيرة جعمت العمدل الرقدابي يحظدى باسدتقاللية فدي عممد  وردرعيت  مدن خدالل التردريعات 

 عمى السمطة التنفيذية. التي أقرت عمى استقاللية العمل الرقابي وفرضت سمطت 
 :هوامش البحث

 

لمدولدددة فدددي التردددريع عبدددد الباسدددط عمدددي جاسدددم، الرقابدددة عمدددى تنفيدددذ الموازندددة العامدددة (1)
 .149، ص 9111، 46، العدد 19العراق، مجمة الرافدين لمحقوق، مف

زنة العامدة فدي القدانون سيروان عدنان ميرزا الزهاو ، الرقابة المالية عمى تنفيذ الموا (9)
منرددورات الدددانرة االعالميددة فددي مجمددس النددواب الرقابددة الماليددة عمددى تنفيددذ  العراقددي، 

 .73، ص9118الميزانية العامة في العراق،بغداد،
اللئ محمد حافظ ،االعداد والتدريب لمعمل الرقابي في ديوان الرقابة الماليدة ،رسدالة  (3)

ميددددرزا  ؛سدددديروان عدددددنان.14،ص 1988 ،كميددددة االدارة واالقتصدددداد ،جامعددددة بغددددداد،
 .81-ص79الزهاو ، المصدر السابق ،

تغريدددد مهدددد  خمدددف، دور وزارة الماليدددة فدددي مراحدددل الموازندددة العامدددة لمدولدددة، رسدددالة،  (4)
 .11، ص9113كمية القانون، الجامعة المستنصرية، 
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، مطبعددة القضدداء، النجددف 1سددعيد عبددود السددامراني، السياسددة الماليددة فددي العددراق، ط (5)
 .993-991ص، 1976االررف، 

، مكتدددب الردددمس 1صدددباح حسدددن خمدددق، مبدددادئ الماليدددة وتطبيقاتهدددا فدددي العدددراق، ط (6)
 .181، ص9117لمطباعة، بغداد، 

حيدر وهاب عبود العنز ، أضواء قانونية عمى استقالل البنك المركز  عن السمطة  (7)
 .5، ص1التنفيذية، دار المسمة لمنرر، بيروت، ط

عمددددى المؤسسددددات العامددددة فددددي الترددددريع العراقددددي، مطبعددددة حبيددددب الهرمددددز ، الرقابددددة  (8)
 .35، ص1977االوقاف، بغداد، 

عبدددد الباسدددط عمدددي جاسدددم، الرقابدددة عمدددى تنفيدددذ الموازندددة العامدددة لمدولدددة فدددي التردددريع  (9)
؛ جاسم محمد 149، ص9111، 46، العدد 19العراق، مجمة الرافدين لمحقوق، مف

أداء وظيفدددة التخدددزين، رسدددالة ماجسدددتير،  عبدددد العزيدددز العددداني، الرقابدددة الخارجيدددة فدددي
 .96، ص1989كمية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، 

؛ جمهوريددة العددراق، دليددل 96جاسددم محمددد عبددد العزيددز العدداني، المصدددر السددابق،  (11)
 .7، ص9118ديوان الرقابة المالية، 

ية في اجراء نادية طالب سممان، عز الدين محمد محمود، دور ديوان الرقابة المال (11)
التحقيدق بالمخالفدات المكترددفة مدع دراسدة تحميميددة فدي عيندة مددن الردركات الصددناعية 

 .؛143، ص9113العامة، مجمة التقني، المجمد السادس والعردرون، العددد الرابدع، 
 ،ديدددددوان الرقابدددددة الماليدددددة االتحددددداد 9114،كدددددانون التددددداني ،5المراقدددددب العدددددام ،العددددددد

 .19،ص
النقردددبند ، الرقابدددة الماليدددة العامدددة ومردددروع مجمدددس االردددراف والتنظددديم، عبدددد ا   (19)
؛ دليددل جمهوريددة العددراق، دليددل ديددوان 33، ص1964، مطبعددة العدداني، بغددداد، 1ط

 .999؛ حبيب الهرمز ، المصدر السابق، ص5الرقابة المالية، ص
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االدارة كوتر روكت محمود، المحفزات في العمل الرقدابي، رسدالة ماجسدتير، كميدة  (13)
؛ جاسددددم محمددددد عبددددد العزيددددز العدددداني، 49، ص1988االقتصددددادية، جامعددددة بغددددداد، 

 .11المصدر السابق، ص
هددو انقددالب عسددكر  اطدداح بالمممكددة العراقيددة الهارددمية التددي اسسددها الممددك فيصددل  (14)

االول برعايددة بريطانيددا وقتددل جميددع افددراد االسددرة المالكددة بدداالنقالب الددذ  قددادت عبددد 
وزمالن  الضباط االحدرار وتدم تأسديس الجمهوريدة العراقيدة .لممزيدد ينظدر الكريم قاسم 

:ابددددراهيم الجبددددور  ،سددددنوات مددددن تدددداريخ العددددراق النردددداط السياسددددي المرددددترك لحزبددددي 
،المكتبددددددة العالميددددددة 1959-1959االسددددددتقالل والددددددوطني الددددددديمقراطي فددددددي العددددددراق 

 .383،بغداد،ص
هدداب العددواد ،اليددة التكامددل بددين حيدددر عمددي جددراد المسددعود  ،اسددعد محمددد عمددي و  (15)

االجهدددزة الرقابيدددة لمحدددد مدددن الفسددداد المدددالي واالدار  فدددي المؤسسدددات الدولدددة العراقيدددة 
.؛حبيدددب الهرمدددز ، 151، ص47،العددددد19،المجمدددة العراقيدددة لمعمدددوم االداريدددة ، مدددف

 .999المصدر السابق، ص
ردباط 8قاسم في  انقالب مسمر اطاح بنظام حكم رنيس الوزراء العراقي عبدالكريم (16)

وتولى عبدالسالم عارف رناسة الجمهورية بعد االنقالب .لممزيد ينظدر :محمدد سدعيد 
دراسدددة فدددي 1969-1958احمدددد بندددي عدددايش ،ا النقدددالب العسدددكرية فدددي العدددراق مدددن

 96،ص9117العوامل الداخمية واالقميمية والدولية، دار الكتاب التقافي ،سوريا ،
قدويم وتطدوير األداء الرقدابي لمجنتدي النزاهدة والماليدة خالد مكصد نايف الجريان، ت (17)

في ضوء استراتيجية السمطة العراقية، رسدالة ماجسدتير، كميدة ادارة األعمدال، جامعدة 
؛ سدديروان عدددنان ميددرزا الزهدداو ، الرقابددة الماليددة عمددى تنفيددذ 19، ص9113بغددداد، 

ميدة فدي مجمدس الندواب، الموازنة العامة في القانون العراقدي، منردورات الددانرة االعال
 .69، ص9118بغداد 

؛ حيددر عمدي 43نادية طالب سممان، عدزت محمدد سدممان، المصددر السدابق، ص (18)
جراد المسعود ، أسعد محمد عمي وهداب العدواد، آليدة التكامدل بدين االجهدزة الرقابيدة 
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معموم لمحد من الفساد المالي واالدار  في مؤسسات الدولة العراقية، المجمة العراقية ل
 .151، ص47، العدد 19االدارية، مف

صددالح الدددين مصددطفى أمدددين، الرقابددة الماليددة العامددة وديدددوان الرقابددة الماليددة فدددي  (19)
؛ سها عبد الحمال عبد الكريم الرقابة المالية المستقمة فدي 199، ص1979العراق، 

 .955، ص9116، 15، العدد 14الترريع العراقي، مجمة الرافدين لمحقوق، مف
 .999حبيب الهرمز ، المصدر السابق، ص (91)
 .931حبيب الهرمز ، المصدر السابق، ص (91)
عمدددي حامدددد عددددنان، دور البندددك المركدددز  فدددي الرقابدددة عمدددى تنفيدددذ الموازندددة العامدددة  (99)

؛ هنداء عدواد 5، ص9119لمدولة، بحث، كمية االدارة واالقتصاد، جامعدة القادسدية، 
الرقابدددة الماليدددة االتحدداد  فدددي تدددقيق الددددور االردددرافي حسددين المحيددداو ، دور ديددوان 

لمبنك المركز  العراقي عمى المصارف الخاصة، المعهد العالي لمدراسات المحاسدبية 
 .91، ص9116والمالية، جامعة بغداد، 

سدددندس حميدددد موسدددى، البندددك المركدددز  ودورت فدددي تحقيدددق التدددوازن االقتصددداد  مدددع  (93)
 .119، ص9119، كمية االدارة واالقتصاد، بغداد، ارارة خاصة الى العراق، رسالة

بان صالح الصالحي، دور البنك المركز  في مالية الدولة، رسالة، كمية القانون،  (94)
 .19جامعة بغداد، ص

؛ هندداء عددواد حسددين المحيدداو ، 191سددندس حميددد موسددى، المصدددر السددابق، ص (95)
الماليدة بنيتهدا االداريدة  ؛ عمي ريداض كدوير الفدتالو ، وزارة91المصدر السابق، ص

، 9117، رسدددددالة ة كميدددددة التربيدددددة ، جامعدددددة القادسدددددية،1968--1958والتنظيميدددددة 
 .56ص

 .191سندس حميد موسى، المصدر السابق، ص (96)
 المصدر نفس . (97)
؛ سدندس حميدد موسدى، المصددر 14بان صالح الصالحي، المصدر السابق، ص (98)

 199السابق، ص
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. 
؛ سدندس حميدد موسدى، المصددر 14المصدر السابق، ص بان صالح الصالحي، (99)

  199السابق، ص
 
 .68(رياض الفتالو ، المصدر السابق، ص9)

، المديريدددة 1974ديدددوان الرقابدددة الماليدددة، التقريدددر السدددنو  لمجمدددس الرقابدددة الماليدددة  (31)
؛ سدديروان عددنان ميددرزا الزهداو ، الرقابددة الماليدة عمددى 19العامدة لمرددور  الفنيدة، ص

بغداد، منردورات الددانرة االعالميدة  9118الموازنة العامة في القانون العراقي،  تنفيذ
 .69في مجمس النواب، ص

صددالح الدددين مصددطفى أمدددين، الرقابددة الماليددة العامددة وديدددوان الرقابددة الماليددة فدددي  (31)
 .151، ص1979العراق بين ماضي  ومستقبم ، وزارة المالية، 

 .151صالح الدين مصطفى أمين، المصدر السابق، ص (39)
نددددور ردددددهان عدددددا ، دور االجهددددزة الرقابيددددة فددددي الحددددد مددددن الفسدددداد، دراسددددة فددددي  (33)

 .19، ص9113الترريعات العراقية، وزارة المالية، بحث،
 .93سعيد عبود السامراني، المصدر السابق، ص (34)
 .94سعيد عبود السامراني، المصدر السابق، ص(35) 
، المديريدددة 1974ديدددوان الرقابدددة الماليدددة، التقريدددر السدددنو  لمجمدددس الرقابدددة الماليدددة  (36)

 .13العامة لمرؤون الفنية، ص
اذار بدين 11تدم توقيعهدا فدي 1971الكرد  لعدام –هو اتفاق الحكم الذاتي العراقي  (37)

الحكومددة العراقيددة والددزعيم مصددطفى البددارزاني .لممزيددد ينظددر :محمددد الهدداد  عفيفددي 
،الجيدزة 1زيد ،الريعة والسنة واالكراد في العراق نموذجا ،هال لمنرر والتوزيدع ،ط ابو
 .179،ص9118،
، المديريدددة 1974ديدددوان الرقابدددة الماليدددة، التقريدددر السدددنو  لمجمدددس الرقابدددة الماليدددة  (38)

 .15العامة لمرؤون الفنية، ص
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 .993-999ص، 1976سعيد عبود السامراني: السياسة المالية في العراق،  (39)
 .931-931حبيب الهرمز ، المصدر السابق، ص (41)
 .131صالح الدين مصطفى أمين، المصدر السابق، ص (41)
عبدددددالمنعم لعيبددددي الزم الربيعددددي ،مسددددتويات االداء المهنددددي وتطبيقاتهددددا فددددي ديددددوان (49)

؛ .71ص1984الرقابدددددة الماليدددددة ،رسدددددالة، كميدددددة االدارة واالقتصددددداد ،جامعدددددة بغدددددداد،
 .135مصطفى أمين، المصدر السابق، ص صالح الدين

 .133-139صالح الدين مصطفى أمين، المصدر السابق، ص (43)
 .931حبيب الهرمز ، المصدر السابق، ص (44)
 .191صالح الدين مصطفى أمين، المصدر السابق، ص (45)
 .193-199ص صالح الدين مصطفى أمين، المصدر السابق، (46)
 .196المصدر نفس ، ص (47)
عبدددود السدددامراني، السياسدددة الماليدددة فدددي العدددراق، مطبعدددة القضددداء، النجدددف  سدددعيد (48)

محسدددن كددداطع سدددممان ،تقدددارير الرقابدددة وسدددبل  ؛ 316-315، ص1976األردددرف، 
تطويرها ومتابعتها في ديوان الرقابة الماليدة ،رسدالة ،كميدة االدارة واالقتصداد ،جامعدة 

  . 7-11،ص.1986بغداد،
 

 .9السابق، صوليد عبد النبي، المصدر  (49)
 .169عمار محمد خضير، المصدر السابق، ص (51)
 64؛ قددانون البنددك المركددز ، رقددم 1976-6-14، 9533جريدددة الوقددانع، العدددد  (51)

 (.1من المادة التالتة والعررين الفقرة ) 1976لسنة 
التنظدديم القددانوني لممصددارف فددي العددراق ،مجمددة كميددة قددانون ، عمددار محمددد خضددير (59)

.؛اوس طدددددارق حميدددددد 169، ص 33، العددددددد9نونيدددددة والسياسدددددية ،مدددددف لمعمدددددوم  القا
،دار سددطور لمنرددر 1،الترددريعات المنظمددة لعمددل المصددارف الخاصددة فددي العددراق ،ط

 .979،ص9116والتوزيع ،بغداد،
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حبيددددب الهرمددددز ، الرقابددددة عمددددى المؤسسددددات العامددددة فددددي الترددددريع العراقددددي دراسددددة  (53)
؛ سدددندس حميدددد موسدددى، البندددك 951، ص1977مقارندددة، مطبعدددة االوقددداف، بغدددداد، 

 .45، ص9119المركز  دورت في تحقيق التوازن االقتصاد ، بغداد، 
وليددد عبددد النبددي، البنددك المركددز  العراقددي وتطددورت دورت الرقددابي والنقددد  وتوجهددات  (54)

 .9خطت  االستراتيجية، ص
عامدددة عمدددي حامدددد عددددنان، دور البندددك المركدددز  فدددي الرقابدددة عمدددى تنفيدددذ الموازندددة ال(55)

؛ حبيددب الهرمددز ، 14،ص9119لمدولددة، كميددة االدارة واالقتصدداد ،جامعددة القادسددية،
 .951المصدر السابق، ص

 .41سندس حميد موسى، المصدر السابق، ص (56)
 .959-951حبيب الهرمز ، المصدر السابق، ص (57)
حيددددر وهددداب عبدددود الغندددز  ،اضدددواء قانونيدددة عمدددى اسدددتقالل البندددك المركدددز  عدددن (58)

سددددندس حميددددد موسددددى، ؛5،ص،دار المسددددمة لمنرددددر ،بيددددروت1التنفيذيددددة ،طالسددددمطة 
 .41المصدر السابق، ص

 .959حبيب الهرمز ، المصدر السابق، ص (59)
 .169عمار محمد خضير، المصدر السابق، ص (61)
وليددد عبددد النبددي، البنددك المركددز  العراقددي وتطددوير دورت الرقددابي والنقددد  وتوجهددات  (61)

؛ ريدددداض الفددددتالو ، 9ص، بحددددوث ودراسددددات البنددددك المركددددز ، خطتدددد  االسددددتراتيجية
 .79المصدر السابق، ص

؛ عمار محمد خضدير، المصددر 993سندس حميد موسى، المصدر السابق، ص (69)
 .9؛ وليد عبد النبي، المصدر السابق ، ص169السابق، ص

 .1979، 19-3، 9743الوقانع العراقية، العدد  (63)
 .16/7/1979، 811، ص9791الوقانع العراقية، العدد  (64)
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 :قائمة المصادر 
 : الوثائق والمنشورات الرسمية

الرقابدددددددة الماليدددددددة ديدددددددوان الرقابدددددددة الماليدددددددة ةالتقريدددددددر السدددددددنو  لمجمدددددددس  .8
 ةالمديربة العامة لمرؤؤن الفنية .1974

 . 9118جمهورية العراق، دليل ديوان الرقابة المالية  .2
مدن المدادة التالتدة والعردرين 1976لسدنة 64قانون البنك المركز  ةرقم  .3

 ( .  1الفقرة )
 والطاريح:الرسائل 

في ماليدة الدولدة ،رسدالة ،كميدة  دور البنك المركز ، بان صالح الصالحي .1
 .9191القانون ،جامعة بغداد ،

تغريددد مهددد  خمددف ،دور وزارة الماليددة فددي مراحددل الموازنددة العامددة لمدولددة  .9
 .9113،رسالة ،كمية القانون ، جامعة المستنصرية ،

جاسم محمد عبد العزيز العاني ،الرقابة الخارجية في اداء وظيفة التخدزين  .3
 .1989،رسالة ،كمية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد،

الرقدابي لمجنتدي النزاهددة  خالدد مكصدد ندايف الجريدان ،تقدويم وتطدوير االداء .4
اسدددددتراتيجية السدددددمطة العراقيدددددة ،رسدددددالة ،كميدددددة االدارة والماليدددددة فدددددي ضدددددوء 

   .9113االعمال ،جامعة بغداد،
المركز  ودورت فدي تحقيدق التدوازن االقتصداد  سندس حميد موسى ،البنك  .5

مدددع اردددارة خاصدددة الدددى العدددراق ،رسدددالة ،كميدددة االدارة واالقتصددداد ،جامعدددة 
 .9119بغداد،
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،رسالة ،كمية االدارة  كوتر روكت محمود، المحفزات في العمل الرقابي .6
 .1988واالقتصاد ،جامعة بغداد،

مستويات االداء المهني وتطبيقاتها في  ،الزم الربيعيعبد المنعم لعيبي  .7
ديوان الرقابة المالية ،رسالة ،كمية االدارة واالقتصاد ،جامعة 

 .1984بغداد،
والتنظيمية  بنيتها االدارية كوير الفتالو  ،وزارة المالية عمي رياض .8

 .9117،رسالة، كمية التربية ،جامعة القادسية،1958-1968
عمي حامد عدنان ،دور البنك المركز  في الرقابة عمى تنفيذ الموازنة  .9

العامة لمدولة ،رسالة ،كمية االدارة واالقتصاد ،جامعة القادسية 
،9119 .  
آللئ محمد حافظ ةاالعداد والتدريب لمعمل الرقابي في ديوان  .11

  1988ة ،رسالة ،كمية االدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد،الرقابة المالي
   
في  محسن كاطع سممان ،تقارير الرقابة وسبل تطويرها ومتابعتها .11

ديوان الرقابة المالية ،رسالة ،كمية ااالدارة  واالقتصاد، جامعة بغداد 
،1986. 
،دور ديوان الرقابة المالية االتحاد   هناء عواد حسين المحياو  .19

في تدقيق الدور االررافي لمبنك المركز  العراقي عمى المصارف 
الخاصة ،المعهد العالي لمدراسات المحاسبة والمالية ،جامعة 

 .9116بغداد،
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 الكتب العربية
المنظمدددة لعمدددل المصددداريف الخاصدددة طدددارق حميدددد ،التردددريعات  اوس  .1

 .9116لمنرر والتوزيع ،بغداد،،دار سطور 1في العراق،ط
حبيددب الهرمددز  ،الرقابددة عمددى المؤسسددات العامددة فددي الترددريع العراقددي  .9

 .1977دراسة مقاربة مطبعة االوقاف،بغداد،
حيددددددر وهددددداب عبدددددود الغندددددر ، اضدددددواء قانونيدددددة عمدددددى اسدددددتقالل البندددددك  .3

 ،دار المسمة لمنرر ،بيروت. 1المركز  عن السمطة التنفيذية ،ط
رقابددددة الماليددددة عمددددى تنفيددددذ الموزانددددة عدددددنان ميددددرزا الزهدددداو  ،ال سدددديروان .4

العامدددة فدددي القدددانون العراقدددي ،منردددورات الددددانرة االعالميدددة فدددي مجمدددس 
 .9118النواب ،بغداد،

،مطبعدددددة 1سددددعيد عبدددددود السددددامراني، السياسدددددة الماليددددة فدددددي العددددراق ،ط .5
 . 1976القضاء ،النجف االررف ،

،مكتددب 1يقاتهدا فددي العدراق ،طصدباح حسدن خمددق ،مبدادئ الماليددة وتطب .6
 .9117الرمس لمطباعة ،بغداد،

الرقابدددة صدددالح الددددين مصدددطفى امدددين ،الرقابدددة الماليدددة العامدددة وديدددوان  .7
 .1979المالية في العراق بين ماضي  ومستقبم ، وزارة المالية ،

عبد الباسط عمي جاسم ،الرقابدة عمدى تنفيدذ الموازندة العامدة لمدولدة فدي  .8
 .  46،9111،العدد 19مة الرافدين لمحقوق ،مفالترريع العراق ،مج

عبددددا  النقردددبند  ،الرقابدددة الماليدددة العامدددة ومردددروع مجمدددس االردددراف  .9
 .1964،مطبعة العاني ،بغداد،1والتنظيم ،ط
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   البحوث والدراسات
اليددة  جددراد المسددعود  ،اسددعد محمددد عمددي ،وهدداب العددواد، عمددي حيدددر .1

الفسددداد المدددالي واالدار  فدددي التكامدددل بدددين االجهدددزة الرقابيدددة لمحدددد مدددن 
المؤسسدددددات الدولدددددة العراقيدددددة ،المجمدددددة العراقيدددددة لمعمدددددوم االداريدددددة ،مدددددف 

 .47،العدد19
سددددها عبددددد الجمددددال عبدددددالكريم ،الرقابددددة الماليددددة المسددددتقمة فددددي الترددددريع  .9

 .15،9116،العدد14العراقي، مجمة الرافدين لمحقوق ،مف
زندة العامدة لمدولدة فدي عمدى تنفيدذ المواعبد الباسط عمي جاسم ،الرقابدة  .3

 .9111، 46،العدد19الترريع العراق ،مجمة الرافدين لمحقوق ،مف
عمي حامد عدنان ،دور البنك المركز  في الرقابدة عمدى تنفيدذ الموازندة  .4

 9119العامة لمدولة ،بحث، كمية االدارة االقتصداد ،جامعدة القادسدية ،
. 
راق ،مجمددة عمددار محمددد خضددير ،التنظدديم القددانوني لممصددارف فددي العدد .5

 .  9191، 33  ،العدد9كمية قانون لمعموم القانونية والسياسية ،مف
نادية طالب سممان ،عزالدين محمد محمود ،دور ديوان الرقابدة الماليدة  .6

في اجراء التحقيدق بالمخالفدات المكتردفة مدع دراسدة تحميميدة  فدي عيندة 
،العدددددددد 96مددددددن الرددددددركات الصددددددناعية العامددددددة، مجمددددددة التقنددددددي ،مددددددف 

4،9113. 
نور ردهان عدا  ،دور االجهدزة الرقابيدة فدي الحدد مدن الفسداد ،دراسدة  .7

 .9113في الترريعات العراقية ،وزارة ،
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وليد عبد النبي ،البنك المركز  العراقدي وتطدورت ودورت الرقدابي والنقدد   .8
، بحددددوث ودراسددددات البنددددك المركددددز   جية يوتوجهاتدددد  وخطتدددد  االسددددترات

،9113  .      
 ئدالمجالت والجرا 

 ./1979 /تموز /16، 9791العراقية ،العدد  الوقانع   .1
 .1979/كانون االول /3، 9743الوقانع العراقية ، العدد  .9
 .1976/ حزيران / 9533،14الوقانع العراقية ديوان ،العدد .3
،كددانون التدداني 5المراقددب العددام ديددوان الرقابددة الماليددة االتحدداد  ،العدددد  .4

/9114. 
 

 


