
  
  
  

  ١٩٢٧لسنة ) ١٧(قانون دائرة تدقيق الحسابات العامة رقم 
ة   ائع العراقي دد -الوق م الع اريخ |  ٥١٥:   رق صفحة  |  ٢/٢٣/١٩٢٧: ت م ال ة  :رق مجموع
  ٣٢:  رقم الصفحة |  ١٩٢٧: تاريخ  |  -القوانين واالنظمة 
  نحن ملك العراق 

  -:  تي بموافقة مجلسي االعيان والنواب امرنا بوضع القانون اآل
  

  ١مادة 
ارة  شمل عب ة ( ت ر  ) الحسابات العام دفوعات دوائ دخوالت وم دة م ود العائ ع حسابات النق جمي

  الحكومة التي يجري مصروفاتها على االيرادات 
  
م    -١ ة رق ائع العراقي دة الوق ي جري شر ف ة ٥١٥ن باط  ٢٣ المؤرخ عبان  ٢٠ و ١٩٢٧ ش  ش

١٣٤٥ .   
  

سكك ا  ي ال سابات ادارت ة وح ائر    العمومي سابات س ذلك ح صرة وآ اء الب ة ومين ة العراقي لحديدي
ة                    ر المالي رره وزي د يق الدوائر والهيئات او اللجان التي يكون للحكومة حق المراقبة عليها آما ق

  . ببيان ينشره في الجريدة الرسمية 
  وتشمل ايضا جميع حسابات المهمات واللوازم العائدة لدوائر الحكومة 

  ناعية والتجارية التي تدير شؤونها الحكومة وحسابات المؤسسات الص
ارة  صد بعب ة ( يق ة  ) وزارة المالي ن وزارة المالي ة واي موظف م ر المالي انون وزي ذا الق ي ه ف

  . مخول القيام باألعمال نيابة عن الوزير وذلك ما لم ينص القانون بخالفه 
ا      جميع دوائر الحكومة التي تجري مصروفاتها م      ) دائرة  (وتشمل آلمة    ة بم ن االيرادات العمومي

  .فيها االلوية وادارتي الميناء والسكك الحديدية 
  

  ٢مادة 
  تؤسس دائرة التدقيق سنويا المصروفات التي تجري من االعتمادات 

سنوية او في         ة ال وانين الميزاني انون او ق الموضوعة في الفصول التي اقرها مجلس االمة في ق
ال به اي وزير انفاق اموال الدولة سواء آانت تلك االموال          اي قانون آخر اقره مجلس االمة مخو      

اء خدمات                ة لق ر الحكوم من الضرائب المفروضة بقانون او من رسوم ومدخوالت تتسلمها دوائ
سلمها او من              ة او سلفات تت دها الدول ة او من قروض تعق عامة او لقاء استعمال امالك االميري

  . اي منبع آخر 
ضا سنويا حسابا       وازم وحسابات               وتدقق اي ات والل ة وحسابات الهيئ ر الحكوم ت مدخوالت دوائ

  .المؤسسات الصناعية والتجارية التي تدير شؤونها دوائر حكومية 
  

  ٣مادة 
ة               دقيق سنويا بالنياب ذا الت ولى ه ذي يت ام ال تكون هذه الدائرة تحت رئاسة مراقب الحسابات الع

  .اله واعمال دائرته عن مجلس االمة ويكون مسؤوال امام المجلس عن اعم
  

  ٤مادة 



ال          سير االعم ر ل دار االوام ات واص ع التعليم ة لوض صالحية التام ام ال سابات الع ب الح لمراق
ا في الحسابات                         ام به دقيق الواجب القي ة ودرجة الت ضا طريق الداخلة في دائرته وله ان يقرر اي

  .العامة 
  

  ٥مادة 
سم من اوراق الصرف     لمراق الحسابات العام اذا يرى مناسبا ان يطلب ا      ع او ق لتأشير على جمي

ا    ة الواجب اتباعه ين الطريق ذ تع ة وعندئ ل التأدي ة قب دوائر المرآزي وزارات وال ا ال ي تهيئه الت
  باالتفاق مع الوزارات والدوائر المختصة

  
  ٦مادة 

ه    ا عالق ي له ة واالوراق الت سابات العام ع الح ى جمي ع عل ام ان يطل سابات الع ب الح لمراق
زوده           بالحساب شأن ان ت دوائر ذات ال ة ام من ال ات ويمكنه ان يطلب من دائرة الحسابات العمومي

ه                    ع الي من وقت الى آخر او في مدد معين بحسابات المعامالت المالية العائدة له الدوائر وان ترف
ي       ة ف صورة جلي م توضح ب ا ل د انه ا يعتق ت مم ة آان ة مالي شان اي معامل ة ب ات التام المعلوم

سابات  ارير    الح ع التق ى جمي ة عل ل حري ع بك ضا ان يطل ه اي ا ول ة به ي الوصوالت المرفق او ف
ا             راه موافق ا ي والمعلومات الواردة من المفتشين سواء آانوا ماليين او من اداريين وان يطلب م

  .من المعلومات وااليضاحات من جميع دوائر الحكومة مما له مساس بأعمال دائرته 
  

  ٧مادة 
  . ات العام على مراقب الحساب

  
ات                 - أ حين فحص حسابات الحكومة المتعلقة بالمعامالت النقدية ان يتحقق اوال اذا آانت التأدي

د              ا يؤي اد الموضوع في الفصل مشفوعة بوصوالت او مم دائرة من االعتم ا ال التي اجرته
ا                    . دفعها   ى الغرض او االغراض التي ألجله د صرفت عل ة ق  وثانيا اذا آانت االموال المنفق

  . قصد مجلس االمة ارصادها في ذلك الفصل 
حين فحص حسابات االيرادات ان يدقق فيها اذا وضعت انظمة واصول آافية تتضمن حسن                 - ب

ة تراعي                  ك االنظم سير التقديرات وجباية االموال ومسك حسابها وان يتحقق مما اذا آان تل
  . آما هي حقها 

وازم ان ي    - ت ات والل سابات المهم ين فحص ح ة    ح ة لمراقب ة آافي دت انظم ا اذا اع ق مم تحق
  . اللوازم واحصائها وان االنظمة المذآورة تنفذ بتمامها 

ة ان يؤخذ                - ث حين فحص حسابات المؤسسات الصناعية والتجارية التي تدير شؤونها الحكوم
  .على االخص بنظر االعتبار ماهية االعمال الخاصة المؤسسة 

  
  ٨مادة 

غ من           اذا اقتضى اثناء سير ا  ى مبل ا عل راض م ع اعت ام رف ل مراقب الحسابات الع لفحص من قب
ؤول في                     ا ي دائرة مم ة ال ن تكبدت ى اي دي ادات الفصول او عل المبالغ التي اجريت من احد اعتم
ك االعتراضات           غ تل ه ان يبل ادات الفصول فعلي النتيجة الى االعتراض على اجرائه من احد اعتم

م يج  شأن واذا ل رة ذات ال ى دائ ك    ال ال لتل ه مج يه لدي صورة مرض ى اعتراضه ب دائرة عل ب ال
سنوية           الغ في الحسابات ال ك المب د تل االعتراضات الى وزارة المالية لكي تقرر ماذا يجب ان تقي
ر                       ك المسألة في التقري ى تل وعلى اي اموال يكون ذلك بشرط ان يشير مراقب الحسابات العام ال

  .الذي يرفعه الى مجلس االمة 
  

  ٩مادة 



تقوم وزارة المالية بإعداد طريقة لضبط الحسابات ومسك الدفاتر بحيث تكون مالئمة الحتياجات             
ه يقتضي ضبط                      ذي بموجب وال ال آل من الدوائر ولوزارة المالية ان تقرر من وقف الى آخر المن
ا                 دوائر التي يجب عليه ين ال ذلك بتع ة آ وم وزارة المالي ة وتق دوائر الحكومي ل من ال حسابات آ

  .ئة تلك الحسابات ورفها الى مراقب الحسابات العام تهي
  

  ١٠مادة 
على مراقب الحسابات العام ان يرفع بيان الى مجلس االمة مرة على االقل في آل سنة ويضمنه                  
نتائج التدقيقات التي اجراها في الحسابات العامة ويلفت النظر في ذلك البيان الى آل مسأله من              

ه ف       ادات الفصول او ان بعض                      المسائل التي قد يظهر ل د حصل تجاوز في بعض اعتم ه ق ا ان يه
االموال التي تسلمتها الدائرة من اي مورد آخر غير المبالغ السنوية المخصصة لها قد قيدت في            
دة                       الغ المفي ا من المب ة او ان مبلغ ا قصده مجلس االم ة لم الحسابات بصورة مناقضة او مختلف

م                   على احد اعتمادات الفصول ليس مشفو      صورة ل ك ال د بتل غ المقي ه او ان المبل د دفع ا يؤي عا بم
الغ الواجب                             يس من المب ه ألي سبب آخر ل ك الحساب او ان ا ذل ود اليه ينفق على المدة التي يع

  .قيدها على اعتماد الفصل المقيدة عليه 
  

  ١١مادة 
ك      تقدم الحسابات النهائية للسنة المالية المنصرمة الى مراقب الحسابات العام بحي           أخر ذل ث ال يت

شهد          ) ٣٠(عن   ام ي تشرين الثاني من السنة التي تعقبها وبعد ان يفحصها مراقب الحسابات الع
ه                     سخه من بأنه فحصها ويرفع بيانا عنها على الصورة المبينة اعاله الى مجلس االمة ويرسل  ن

  . الى وزارة المالية 
ان المجلس م           اني آ انون الث ا  قبل اليوم الخامس عشر من شهر آ ا     . جتمع م يكن مجتمع ا اذا ل ام

  .ففي خالل االسبوع االول اجتماعه 
  

  ١٢مادة 
ر مراقب                             ديم تقري اريخ تق ة خالل شهر واحد من ت ى مجلس االم ع ال على وزير المالية ان يرف
ادات             ى الزي ى الحسابات والتصديق فضال عل الحسابات العام الئحة قانونية تتضمن الموافقة عل

ه سابقا                التي وقعت من المصرو    اد الفصل المصادق علي ى اعتم فات النهائية الحقيقية عالوة عل
  .بما في ذلك االعتمادات االضافية 

  
  ١٣مادة 

روع الفحص        ال ف دوير اعم ى ت تمرار عل ن االس ة م ع وزارة المالي انون بمن ذا الق ي ه يس ف ل
ى                   ضا من االستمرار عل ا اي دابير   الداخلية في الوزارات والدوائر وليس فيه ما ي منعه ام بت القي

رادات                   ع االي ة جمي ه يتضمن اوال جباي رى ان حسابية وتفتيشية وتدقيقية في الدائرة نفسها مما ت
ا  سابات  وثاني ي الح دها ف ستحقة وقي دون  :   الم ة او ب دون صالحية قانوني غ ب اق مبل دم انف ع

ا             ة او تعليمات وثالث ة      :   صالحية صادرة بموجب انظم الغ المنفق ع المب د جمي في الحسابات   قي
ة التي             :   بصورة صحيحة ورابعا     عدم وقوع التالعب او الغش وذلك فضال عن التدابير التدقيقي

  .يقوم بها مراقب الحسابات العام نيابة عن مجلس االمة والمشروحة في هذا القانون 
  

  ١٤مادة 
م      يعين مالك دائرة مراقب الحسابات العام بناء على اقتراح المراقب بموافقة وزير            ة واذا ل  المالي

ى                          ه ال ر يقدم د اعتراضاته بتقري ى المراقب ان يق رح فعل ى المالك المقت ة عل يوافق وزير المالي
مجلس االمة والمراقب هو الذي يختار االشخاص الذين يرغب في تعينهم للوظائف المحررة في     



دهم عن الع   سحب ي ستخدمين او ي وظفين والم ول الم ا او يح ه ان يرفع الك ول ذا الم ا ه ل وفق م
  .للنظامات والقوانين العامة الصادرة بشان الموظفين 

  
  ١٥مادة 

  .تكون دائرة مراقب الحسابات العام تحت اشراف وزارة المالية من وجهة مراقبة تلك الدائرة 
  

  ١٦مادة 
رار                   ة وبق ر المالي راح وزي يعين مراقب الحسابات العام ومعاونه ارادة ملكية تصدر بناء على اقت

شروط                       مجلس الو  ى نفس ال ة عل امالت الذاتي ا من المع ا يتعلق به زراء ويكون عزلها وسائر م
ة     ه تحت درج ون درجت ز وان ال تك ة التميي يس واعضاء محكم ان رئ ي ش واردة ف وال ال واالح
ه من                         ر ودرجة معاون امين اذا آانت درجتهم اآب ديرين الع ى والم المتصرفين من الدرجة االول

  .ولى درجة القائم من الدرجة اال
  

  ١٧مادة 
ا                       ى وظيفتيهم ة اخرى عالوة عل شغل اي وظيف ه ان ي ام او معاون ال يجوز لمراقب الحسابات الع

  وال ان يرشحا للنيابة ما لم يستقيال من منصبيهما
  

  ١٨مادة 
انون                            ذا الق ا في ه يط اجراؤه ال التي أن ه باألعم وم معاون ام يق اب مراقب الحسابات الع عند غي

  ام عدا الشهادة بصحة الحسابات ورفع البيان عنها الى مجلس االمةبمراقب الحسابات الع
  

  ١٩مادة 
دخل                   دقيق حسابات ال ام بت يكون مراقب الحسابات العام مسؤوال آذلك امام مجلس االمة عن القي

  .والخرج العائد لوزارة االوقاف وذلك على المنوال المبين اعاله 
  

  ٢٠مادة 
  .ي الجريدة الرسمية ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره ف

  
  ٢١مادة 

  . على الوزراء تنفيذ هذا القانون آل فيما يخصه 
  واليوم الثاني عشر من شهر شعبان            ١٩٢٧آتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر شباط          

   . ١٣٤٥سنة 
  فيصل

  رؤوف الجادرجي      ياسين الهاشمي    رشيد  عالي     جعفر العسكري
     وزير المالية       وزير الداخلية     رئيس الوزراءوزير العدلية        
  ووزير الخارجية

  
  عبد المهدي                       محمد امين زآي                   غائب 
  وزير المعارف                 وزير المواصالت واالشغال   وزير الدفاع

  
  امين عالي

  وزير االوقاف
  



 


