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 دائرة الشؤون الفنية والدراسات 
 قسم التخطيط والمتابعة     

                                                          
 9201/ 12/ 31ولغاية  1/  1من    للمدة   السنوية طة  اخل متابعة  

  1/2019/ 1لفترة من ل الولاالدوائر الرقابية خطة العمل الرقابي المرسومة لها للفصل  أنجزت        
منتسب   (2012 ) البالغ عددهم في دوائر التدقيق من خالل جهود المنتسبين 2019/ 12/ 31ولغاية 

 على رأس العمل.
 

 31/12/2019( لغاية 2018-2022للديوان ) يةمتابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيج -1
عررن  2022-2018الموضرروعة للمرردة  ةحرررا الررديوان علررى متابعررة تنفيررذ الخطررة االسررتراتيجي

طريق تنفيذ االهداف الرئيسة والبالغ عددها ستة اهداف وكذلك االهرداف الفرعيرة واتخراذ مرا يلرزم وكمرا 
 :مبين في الجدول ادناه

الهدف  
 الرئيس ي 

األفق   الهدف الفرعي 
 الزمني 

املتابعة لغاية   الجهة املنفذة  اإلجراءات 
31/12/2019 

تعزيزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز 
مبززززززززززززززززززززززززززززززززززززا   
النزاهززززززززززززززززززززززززززززززززة 
 والشفافية

متابعزززززززززززززززززززززززززززة  (1-1)
توصززززززززززززززيات  تنفيززززززززززززززذ

تقريززززززززززززززززززززر التقيزززززززززززززززززززززي  
 الذاتي للنزاهة

2018-
2022 

 تقريزززززززززر ا  تو زززززززززز  تنفيزززززززززذ توصززززززززززيات 
 - باآلتي:املتمثلة 

وضع  يا ة للنزاهة تدمج جميززع  -أ 
العناصززززززززززززززززززر ال اصززززززززززززززززززة بالنزاهززززززززززززززززززة 
املوجززززززززو ة اززززززززي الززززززززديوا  اززززززززي   زززززززززا  

 مكتوب.

 ائرة الشؤو   
 الفنية والد ا ات 

 قيد ا  جاز 

 تصمي  ا تما ة لتحليززا اا ززا ر  -ب
 ااحيطة بعما الديوا .

 ائرة الشؤو   
 الفنية والد ا ات 

 قيد ا  جاز 

عقزززززززززززززد اجتماعزززززززززززززات تداوليزززززززززززززة مزززززززززززززع  -ج
مجلززا النززواب وال جززا  الة ملا يززة 
واألما زززززززززززززززززززززة العامزززززززززززززززززززززة والجهزززززززززززززززززززززات 
ال اضزززززززززززززززززززززعة للرقابزززززززززززززززززززززة لغزززززززززززززززززززززر  
الوقززوف ع ززو املواضززيع األ ا ززية 
التزززززززززي يجزززززززززن ال    زززززززززز عل  زززززززززا   نززززززززززاء 
التززززززدقيق وميززززززن أهمي  ززززززا لتلززززززز  

 الجهات.
  

  ا ة الديوا  +  
 فريق التواصا 

 ميتمر

 وضع مدو ة  لوك الك  و ية. - 
 

 ائرة الشؤو   
الفنية والد ا ات  
 +  وائر الديوا  

 2019منجز 
 2020وقيد اإلقرا  

 عزززا ة تطبيزززق منالجيزززة ا  تو ززز    -ه
 أنشطة الديوا  أمدع و 

 ائرة الشؤو   
الفنية والد ا ات  
  +  وائر الديوا 
  املعنية بال شاط 

 قيد ا  جاز 

 ا جزتشكيا فريق   تشكيا فريق عما التقيي . - 2018 ( اإلصززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز  1-2)  
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الهدف  
 الرئيس ي 

األفق   الهدف الفرعي 
 الزمني 

املتابعة لغاية   الجهة املنفذة  اإلجراءات 
31/12/2019 

اإل ا ي مزززززززززز   ززززززززززز   
التنظزززززززززززززي  واليززززززززززززز ي 
امليززززززتمر بززززززا  يكززززززو  
الززززززززززززززززديوا  منظمززززززززززززززززة 
يحتززززذا و ززززا والعمززززا 
ع ززززززززززو تطبيززززززززززق   ززززززززززا  
قيزززززززززززاة أ اء أجهززززززززززززة 
الرقابززززززززززززززززززززززززة العليززززززززززززززززززززززززا 
)الصا   ع  منظمة 

 ا  تو اي(.

دو ة  شراك عد  م  املوظف   اي ال -
التد يبيززززززة املزمززززززع عقززززززدها مزززززز  قبززززززا 
املنظمة العربية بالتعاو  مع مبززا  ة 
تنميزززززززززززة ا  تو زززززززززززاي لتطبيزززززززززززق   زززززززززززا  

 القياة.
قيززززاف الفريززززق بانفيززززذ مهززززاف التقيززززي   -

 وفق ما جاء اي اإل ا .
 عزززززدا  تقريزززززر ب تزززززائج التقيزززززي  مبززززز    -

فيززن  قززاط القززوة والؤززع  املززؤ رة اززي 
 عما الديوا .

   ائرة  مش  ك م
الشؤو  الفنية  

والد ا ات +  وائر  
 التدقيق املعنية 

( تنفيزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززذ 1-3)  
مشزززززززززززرو  مؤشزززززززززززرات 
زززززززززاهة ازززززززززي  قيززززززززاة النز
املؤ يززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززات 

 الحكومية.

2018-
2022 

تشزززززكيا فريزززززق معنزززززي ب عزززززدا   ليززززززا  -
 مؤشرات قياة النزاهة.

 عززززززززززززدا  ميززززززززززززو ة الززززززززززززدليا املق زززززززززززز    -
وعرضزززززززززززززها ع زززززززززززززو مجلزززززززززززززا الرقابزززززززززززززة 

 للمصا قة.
الززززززديوا  والجهززززززات توعيززززززة مززززززوظفي  -

ال اضزززززززززعة للرقابزززززززززة مززززززززز  املشزززززززززمول   
 عملية التطبيق التجريبي للدليا.

التطبيق الفع ي للمؤشززرات الززوا  ة  -
 بالدليا.

 ائرة الشؤو   
الفنية  
 +والد ا ات

مجلا الرقابة 
 املالية ا تحا ي 

ا جز نشر ع و موقع  
 الديوا  
-2020التطبيق عاف 
2021 

( اعتمززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززا  1-4)  
بر ززززززززززززززززززززامج اإل فززززززززززززززززززززا  
العززززززززززززززززاف وامليززززززززززززززززاءلة 

 .PEFAاملالية 

2018-
2019 

تشكيا فريق تناط بن مهمة تكييزز   -
املؤشزززززززززرات الزززززززززوا  ة بالة  زززززززززامج بمزززززززززا 

 مع البيئة العراقية. يت ءف
التوعيززززززززززة والتززززززززززد ين للعززززززززززامل   اززززززززززي  -

الديوا  ع و تطبيززق املؤشززرات وفززق 
 الدليا املعد

تشكيا فريق  
مش  ك م   ائرة  
تدقيق نشاط  
التمويا التوزيع  

م   وائر   عؤاءوأ 
التدقيق املعنية +  
 ائرة الشؤو   
 الفنية والد ا ات 

 

 ت  تشكيا الفريق  
 وما زا  قيد اإلصدا  
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الهدف  
 الرئيس ي 

األفق   الهدف الفرعي 
 الزمني 

املتابعة لغاية   الجهة املنفذة  اإلجراءات 
31/12/2019 

آليزززززززززززززززة  ( وضزززززززززززززززع 1-5) 
ل شززززززززززززززززززززززززر التقززززززززززززززززززززززززا ير 

 الصا  ة.

 عززززززززززدا  ميززززززززززو ة أوليززززززززززة إلليززززززززززة نشززززززززززر - 2018
التقززا ير وأعمامهززا ع ززو  وائززر التززدقيق 

   تط   الرأي بش ن ا.
األ ززززززززذ  تعززززززززديا ميززززززززو ة اإلليززززززززة بعززززززززد-

بم مظززززززززززززززززززززات ومق  مززززززززززززززززززززات الززززززززززززززززززززدوائر 
الرقابية و قرا ها بصيغ  ا الن ائية م  
 قبا مجلا الرقابة املالية ا تحا ي.

 
 
  

 ائرة الشؤو   
فريق  الفنية+ 

 التواصا 
 

ت  اعدا  الية عما م   
قبا فريق التواصا  
وأقرت م  قبا مجلا  

 الرقابة املالية 

تعزيزززززززززززز م ا زززززززززززة 
الزززززززززززززديوا  ازززززززززززززي 

 محيطن

  ( تززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززدعي2-1) 
ا  زززززززززززززتق   املزززززززززززززا ي 
 واإل ا ي للديوا 

2018-
2022 

تحشززززيد الززززدع  والت ييززززد مزززز  مجلززززا -
النززززززززززواب للوصززززززززززو    ززززززززززو ا  ززززززززززتق لية 

 املالية واإل ا ية.
 
 
 

تقوف ماليا  ائر ة     ا ة الديوا  
الشؤو  الفنية  

والد ا ات بتعزيز  
مهنية الديوا  ع   
 ريق   ث محاو   

أهمها ااحو   
و   املؤ ياتي الذي يانا
بش يء م  التفصيا  
ا تق لية الديوا   

ضم  مشرو   
)  شا ات عملين لتعزيز  

 مهنية الديوا ( 
اق زززز ا  آليززززات لتفعيززززا ا  ززززتق لية  -

والحيا يززززززززززززة وفززززززززززززق املعززززززززززززاي   الدوليززززززززززززة 
 و ع   ليما.

قياف الفريق بوضع مشرو  لتعززديا  -
قا و  الديوا  النافذ وفق املق  مات 

الززديوا  والرؤا التي تعزز ا ززتق لية 
 وميا تين

ال جنة املش لة  
بموجن األمر  

( 21405الديواني ) 
 3/10/2017اي 

 + الدائرة القا و ية
 

 قيد ا  جاز 

(    زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززاء 2-2) 
  زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز  اتيجية 
للتواصزززززززززززززززززززززززززا مزززززززززززززززززززززززززع 
أصزززززززززحاب املصزززززززززال  
وفزززززززززززززززززززززززززززززززق أ زززززززززززززززززززززززززززززززا 

 موضوعية

2018-
2021 

تشزززززززززززززززكيا فريززززززززززززززززق لوضززززززززززززززززع ميززززززززززززززززو ة  -
إل زززززز  اتيجية التواصززززززا مززززززع أصزززززززحاب 

 املصال .
املق  مززة بصززيغ  ا    اتيجية قرا  اإل زز -

الن ائية م  قبا مجلا الرقابة املالية 
 ا تحا ي.

 قامززة و ع عمززا للتوعيززة والتعريزز  -
 ب صحاب املصال  وأهمية التواصا

ا زززززززززززززتحداث قيزززززززززززززز  للتواصززززززززززززززا مززززززززززززززع -
 أصحاب املصال .

ا زززززززززززززززززززززززتحداث  افزززززززززززززززززززززززذة الك  و يزززززززززززززززززززززززة -
التقزززا ير  بشزز    ززتط   الززرأي العززاف 

 امل شو ة.

تشكيا فريق  ت   - فريق التواصا 
  وضع ا    اتيجيةو 

وصا   عل  ا الييد  
  ئيا الديوا  

 يت  عما و ع   -
عما توعوية      

 .2020عاف 
ا تحداث قي  قيد   -

 اإل جاز. 
ت  ا تحداث  افذة   -

الك  و ية ع و موقع  
التواصا ا جتماعي  

  الديوا   توي   وموقع 
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الهدف  
 الرئيس ي 

األفق   الهدف الفرعي 
 الزمني 

املتابعة لغاية   الجهة املنفذة  اإلجراءات 
31/12/2019 

( تعزيزززززززز أواصزززززززر 2-3) 
التعزززززاو  والتواصززززززا 

بيزززة مزززع األجهززززة الرقا
الزميلزززززززة واملنظمزززززززات 
املهنيزززززززززززززززة والجهزززززززززززززززات 

 املا حة

2018-
2022 

ا  زززززتعا ة ب ةززززز ات األجهززززززة الرقابيزززززة -
الرصززززززززززززينة لتعزيززززززززززززز مهنيززززززززززززة وام زززززززززززز اف 
العززززززززززززامل   اززززززززززززي الززززززززززززديوا  مزززززززززززز   زززززززززززز   

بعززززززززززززززد أو  وعزززززززززززززز اللقززززززززززززززاءات املباشززززززززززززززرة 
 اا ا بات الر مية

   ا ة الديوا + 
 ائرة الشؤو   
 الفنية والد ا ات 
 ية +الدائرة القا و 

ت  ابراف مذ رات تفاه   
 مع عد  م  األجهزة  

 قطر  
 اليعو يةو 

التواصززززززززززا مزززززززززز   زززززززززز   املشززززززززززا  ة اززززززززززي 
مجتمعزززززات املما  زززززة امليزززززتحد ة مززززز  
قبززززززززا مبززززززززا  ة ا  تو ززززززززاي واملنظمززززززززات 

 اإلقليمية لتبا   اآل اء وال ة ات

املشا     اي  
الدو ات التد يبية  
 م   وائر الديوا  

ميتمر اذ ت  أ جاز  
 :ا تي
ت يئة مد بي   .1

ومييري معاي    
األجهزة العليا  
للرقابة املالية  
 وااحا بية. 

املشا  ة اي   .2
الدو ات التد يبية  
التي تقيمها مبا  ة  
تنمية ا  تو اي  

اي مواضيع  
)التدقيق  

ا لك  وني،  
ا  قيات املهنة،  

  أ ا    األ اء، قابة 
م افحة الفيا ،  

قياة أ اء   أ ا  
أجهزة الرقابة  

 العليا( 
 بززراف مززذ رات تفززاه  وتعززاو  مشزز  ك 
مززززززززززع املنظمزززززززززززات اإلقليميزززززززززززة واألجهززززززززززززة 
الرقابيززززززة الزميلززززززة اززززززي ال شززززززا ات ذات 

 الصلة بالعما الرقابي

  ا ة الديوا  +  
 ائرة الشؤو   
 الفنية والد ا ات 

 
 

ت  ابراف مذ رات تفاه   
املنظمات  مع عد  م  
 مثا 

 ا فرو اي 
 ا  و اي  

املنظمة العربية ألجهزة 
 الرقابة املالية العليا 
باعتبا  ا  الديوا   
ت   الرئيا التنفيذي 

 مع   ابرامها
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الهدف  
 الرئيس ي 

األفق   الهدف الفرعي 
 الزمني 

املتابعة لغاية   الجهة املنفذة  اإلجراءات 
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اعتمزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززا  
األ ززززززززززززززززززززززززززززززززززالين 
واملنالجيزززززززززززززززززززززات 
الحديثززززززززززززة اززززززززززززي 

 الرقابة

(  صززززدا  تقززززا ير 3-1) 
البيا ززززززززززززززززززات املاليززززززززززززززززززة 
وتقززا ير تقززوي  األ اء 
وغ  هزززززا مززززز  األ زززززوا  
األ زززرا مززز  التقزززا ير 

 أمزززززززززززززززززززززززززززززززدثوفزززززززززززززززززززززززززززززززق 
األ زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززالين 
واملنالجيززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززات 

 املعتمدة

2018-
2022 

اإلبززززز أ عززززز  أهززززز  امل مظزززززات الرقابيزززززة 
الززززززوا  ة اززززززي تقززززززا ير )البيا ززززززات املاليززززززة، 
تقوي  األ اء، تززدقيق الك  ونززي وغ  هززا 

  ززززززو أصززززززحاب املصززززززال   التقززززززا ير( مزززززز  
 املعني  .

 وائر التدقيق +  
 ائرة الشؤو   
 الفنية والد ا ات 

 تقا ير تقوي  األ اء.  -
تقا ير التدقيق   -

 ا لك  وني. 
 املومدة.  التقا ير  -
تقا ير  يرا ات   -

ومصروفات  ا ج  
 املواز ن. 

التو ززززززززع اززززززززي تطبيززززززززق مززززززززنال  التززززززززدقيق   
امليززززززززاند ع ززززززززو اا ززززززززا ر و بزززززززز أ  تززززززززائج 

 التدقيق ل جهات ذات الع قة.

ت  اصدا  العديد م     وائر التدقيق  
 التقا ير 

تشززززززززززكيا فززززززززززر  عمززززززززززا للمشززززززززززا  ة اززززززززززي 
الةززززز امج التد يبيزززززة املزمزززززع  قام  زززززا مززززز  

ا  و اي واليو و اي اي مجا  قبا 
 التدقيق ا لك  وني.

   ا ة الديوا  
 

ميتمر ول  يت  توجين  
اية  عوة م  قبا  
منظمة ا  و اي  
 واليو و  اي للديوا  

( تقيززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززي  3-2)  
ا  زززززززززززززززززززززززززززززززززز  اتيجيات 
وال طزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز  
الحكوميزززززززة لتنفيزززززززذ 
ال زامززات العزززرا  ازززي 
تززززززززززززززززززدقيق أهززززززززززززززززززداف 
 التنمية امليتدامة

2018-
2022 

ي لتزززززدقيق أهزززززداف وضزززززع  ليزززززا مح ززززز  -
 التنمية امليتدامة.

 

تشكيا فريق م   
 ائرة الشؤو   

الفنية والد ا ات  
و وائر التدقيق  
لوضع ميو ة 

 الدليا 
+ مجلا الرقابة  
 املالية ا تحا ي 

 2020 ينفذ اي عاف 

تؤزززززززززم   ال طززززززززز  اليزززززززززنوية محزززززززززو   -
 ززززال بالرقابززززة ع ززززو أهززززداف التنميززززة 

 امليتدامة.

 ائرة الشؤو   
الد ا ات  الفنية و 

 +  وائر التدقيق 

قي    تؤم    ط ت  
تقوي  األ اء املت صص  

 2019و 2018لعامي 
عد  م  األهداف  
الرئيية والفرعية  
املتعلقة بالتنمية  
امليتدامة البالغ  

هدف  ئيا   17عد ها 
هدف فرعي وت    169و

التقا ير  م   اصدا  عد 
 و ذا ال صول 

عقززززززززززززززد  و ات تعريفيززززززززززززززة وتطويريززززززززززززززة  -
ي الززززززززززديوا  لتطززززززززززوير قززززززززززد ات   ملنايززززززززززب

وزيزززززززززززززززا ة الزززززززززززززززوعي ب هزززززززززززززززداف التنميزززززززززززززززة 
 امليتدامة.

 ائرة الشؤو   
الفنية والد ا ات  
 + الفريق املش ا 

ميتمر وت  اشراك عد   
م  الة امج التد يبية  
مو  الرقابة ع و  
اهداف التنمية  
  امليتدامة 

التعاو  مع محكمة     ا ة الديوا  ا  تفا ة مزز  ال ةزز ات لززدا األجهزززة  -
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و بالتعززززاو  الرقابيززززة الزميلززززة مباشززززرة أ
 مع املنظمات الدولية.

 

التدقيق الهولندية  
و صدا  تقرير ع   

جاهزية الحكومة اي  
تنفيذ اهداف التنمية  

 امليتدامة 
( تطبيق معززاي   3-3) 

التزززززززدقيق الصزززززززا  ة 
عززززززززززززززززززززززززززززز  منظمزززززززززززززززززززززززززززززة 

 ا  تو اي

2018-
2022 

 عزززززدا  ميزززززو ة  ليزززززا  قابزززززة ا ل ززززززاف، 
قزززززززززرا  مزززززززز  قبزززززززززا مجلزززززززززا وتقديمززززززززن لإ

 الرقابة املالية ا تحا ي

 ائرة الشؤو   
الفنية والد ا ات  
+ مييري معاي    
 قابة ا ل زاف +  
مجلا الرقابة 
 املالية ا تحا ي 

ميتمر  يت  اإل جاز  
2020-2021 

2018-
2022 

تحزززززززدير  ليزززززززا  قابزززززززة األ اء وتقديمزززززززن 
لإقرا  م  قبا مجلززا الرقابززة املاليززة 

 ا تحا ي

معاي    ري ميي 
+ مجلا   األ اء

الرقابة املالية  
 ا تحا ي

اعمامن اي عاف   ا جز وت  
2019  

  ( تكييزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز 3-4) 
األ ظمززة ااحا زززبية 
ما يت ئ  مع املعززاي   

 الدولية   

2018-
2021 

-  
 
تعززززززززززديا النظززززززززززاف ااحا ززززززززززبي وفقززززززززززا
للمعززززززززززززاي   الدوليززززززززززززة اززززززززززززي ااحا ززززززززززززبة 
 للمصززززززززززززا قة 

 
والتززززززززززززدقيق، تمهيززززززززززززديا

 علين.
لنظززززززززززاف ااحا ززززززززززبي نشززززززززززر وتعمززززززززززي  ا -

 بصيغتن الجديدة.
 قامززززززززززززة  و ات تعريفيززززززززززززة لتطبيززززززززززززق  -

 النظاف ااحا بي املعد 

ال جنة املش لة  
لتعديا النظاف  

ااحا بي + مجلا  
الرقابة املالية  
ا تحا ي+  ائرة  
الشؤو  الفنية  
 والد ا ات 

ت  تشكيا فريق م   
محا ب   قا و ي    

وبرئا ة أ تاذ مهدي  
مطرو  لغر  تكيي   

ئمة النظاف  وموا
ااحا بي املومد وفق  

   املعاي  . 

ضزززززما  التم زززززز 
والجززززززززززززو ة اززززززززززززي 
 العما الرقابي

( اعتمزززا   ظزززاف 4-1) 
 قابزززززززززززززززززززززززة الجزززززززززززززززززززززززو ة 
الشزززززززززززززاملة وتقيزززززززززززززي  

 العما

2019- 
2021 

تشزززززززكيا فريزززززززق لغزززززززر  وضزززززززع  ليزززززززا  -
  ظاف الجو ة الشاملة.

نشززززززززززر وتعمززززززززززي  الززززززززززدليا ع ززززززززززو  وائززززززززززر  -
 أ اءهززززززز التزززززززدقيق تافزززززززة   زززززززتط   

 ات  .وم مظ 
تعزززززززززززززززززديا ميزززززززززززززززززو ة الزززززززززززززززززدليا وفزززززززززززززززززق  -

امل مظزززززززززززززززززات ووضزززززززززززززززززعن بصزززززززززززززززززيغتن 
 إلقززززززرا   مزززززز  قبززززززا 

 
الن ائيززززززة تمهيززززززدا

 مجلا الرقابة املالية ا تحا ي.
 قامززززززززززززززززة  و ات تد يبيززززززززززززززززة للتوعيززززززززززززززززة  -

 للدليا.

 ائرة الشؤو   
الفنية والد ا ات  
+  +  وائر التدقيق 

الرقابة  مجلا
 املالية ا تحا ي 

 2021 يت    جاز  عاف 
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( تحدير  ليززا 4-2) 
الرقيزززززززن املزززززززا ي بمززززززززا 
يزززززت ءف واملنالجيزززززات 
الحديثزززززززززززززززززززززززززززززززة ازززززززززززززززززززززززززززززززي 

 التدقيق 

أعمززاف ميززو ة الززدليا ااحد ززة ع ززو  - 2018
  وائر التدقيق   تط   أ اءه .

عزززززززززززززر  ننززززززززززززز ة الزززززززززززززدليا الن ائيزززززززززززززة  -
ألغزززززرا  اإلقزززززرا  مززززز  قبزززززا مجلزززززا 

 الرقابة املالية ا تحا ي.

 ائرة الشؤو   
الفنية والد ا ات  

ائر التدقيق +  +  و 
مجلا الرقابة 
 املالية ا تحا ي 

ت  اعدا  الجزء األو   
م  الدليا اي عاف  

وت  أعمامن ع و   2019
الدوائر الرقابية  

 آ ائ  . للوقوف ع و 
و يت  ا جاز الجزء 

  2020الثاني اي عاف 
ويت  أعمامن ع و  

الدوائر للوقوف ع و  
 آ ائ    

و يصد  الدليا  
بصيغتن الن ائية اي  

الثاني م  عاف    النص 
2020 

( تنظززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززي  4-3) 
ميززززززززززابقة للبحززززززززززوث 
املعززززززززززززدة مزززززززززززز  قبززززززززززززا 
مززززززززززززوظفي الززززززززززززديوا  
وا تلززز  املواضزززيع 
ذات الصززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززلة 
باملنالجيزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززات 
الحديثززززة اززززي العمززززا 

 الرقابي

2018-
2021 

وضزززع ضززززواب  وشززززروط للمشززززا  ة اززززي 
امليزززززززززززززززززززززززززززابقة وتنظززززززززززززززززززززززززززززي  توقيتات ززززززززززززززززززززززززززززا 

 وموضوعات ا.   

 ائرة الشؤو   
الفنية والد ا ات  

 التدقيق +  وائر 

 يت    جاز  اي عاف  
2021 

تنميزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة 
القززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززد ات 
 املؤ ياتية

( تنميززة قززد ات 5-1) 
العزززززززززززززززززززززززززززززامل   ازززززززززززززززززززززززززززززي 
الزززززززززديوا  و فزززززززززده  

 وأمزززززززززززززززززززززززدثبززززززززززززززززززززززز ه  
املنالجيزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززات 
واأل زززززززززززززززززززززززالين ازززززززززززززززززززززززي 

 التدقيق 

2018-
2022 

 قامة  و ات تد يبية وتطويريززة  ا ززا 
الززززديوا  و ا جززززن فؤزززز  عزززز  التعززززاو  
 مع املنظمات املهنيززة والجهززات املا حززة
اي تافززة ااجززا ت الرقابيززة وااحا ززبية 
والقا و يزززززززززززززة واإل ا يززززززززززززززة وتكنولوجيززززززززززززززا 

 املعلومات وغ  ها.

 ائرة الشؤو   
الفنية والد ا ات  
 + املر ز التد يبي 

ميتمر     عاف  
  2020و 2019

 م  قبا املر ز التد يبي  
 وقي  التد ين 

( تنفيزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززذ 5-2) 
ا ززتكما   جززراءات 
 نشززززاء مر ززززز تززززد يبي 

 ا اي الديو 

2018-
2022 

ت يئة امليتلزمات املا يززة والبشززرية  -
للغززززززززر  مباشززززززززرة املر ززززززززز ب عمالززززززززن 
لتززد ين مززوظفي الززديوا  والجهززات 
ال اضزززززززززززعة للرقابزززززززززززة ازززززززززززي مجزززززززززززا ت 

 العما ااحا بي والرقابي.
ا زززززززززززززاثما  املزززززززززززززوا   البشزززززززززززززرية مززززززززززززز   -

املززززد ب   الحاصززززل   ع ززززو شزززززها ات 
 عززززز  

 
 فؤززززز 

 
تزززززد ين معتمزززززدة  وليزززززا

 تو اي للرقابات مييري معاي   ا  
 األ اء(. ا ل زاف،الث ث )املالية، 

 ائرة الشؤو   
الفنية والد ا ات  
+ الدائرة اإل ا ية  

 واملالية 

ت  ا جاز اعما  املر ز  -
 مير   التد يبي م  

 اعدا  ااحاضري .  --
 اعدا   و ات. -

 

( تنميززة قززد ات 5-3) 
العزززززززززززززززززززززززززززززامل   ازززززززززززززززززززززززززززززي 
الجهزززززات ال اضزززززعة 

2018-
2022 

ات تد يبيززززززززة وتطويريززززززززة اززززززززي  قامززززززززة  و  
تافززززززززززززة ااجززززززززززززا ت ب شززززززززززززراف املززززززززززززد ب   
ومييززززززززززري املعززززززززززاي   الدوليززززززززززة اززززززززززي هززززززززززذا 

 ائرة الشؤو   
الفنية والد ا ات  

+ 

ميتمر وت   قامة عد   
م  الدو ات اي املر ز  

 التد يبي 
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 املر ز التد يبي  الديوا  للرقابة
تعزيزززززززززززز م ا زززززززززززة 
ا  بو ززززززززززززززززززززززززززززاي 
لليزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ت   

 القا مت  

( فززززززززت  قنززززززززوات 6-1) 
ملشزززززززززز  ك للتعززززززززززاو  ا

وتبزززززززززززززا   التجزززززززززززززا ب 
وال ةززززززززززززززززززززززز ات بززززززززززززززززززززززز   
 األعؤاء اي املنظمة

2018-
2022 

مؤزززززو  اللقزززززاءات والنزززززدوات العلميزززززة 
واملشزززا  ة ازززي املزززؤتمرات وا جتماعزززات 

 اإلقليمية وعر  النتائج املتحققة

الديوا     ا ة 
مع   بالت ييق

األما ة العامة  
 للمنظمة العربية 

 ( لقاء30) ت  عقد 

الديوا    وائر  ج ت الدوليةنشر البحوث اي اا
مع   بالت ييق

األما ة العامة  
 للمنظمة العربية 

 ت  نشر  
 البحوث   ( 3) 
 املقا ت ( 3) 

( فززززززززت  قنززززززززوات 6-2) 
التعزززززززززززززززاو  وتبزززززززززززززززا   
املعلومززززززززززززززززززززات بزززززززززززززززززززز   
املنظمزززززززززززززة العربيزززززززززززززة 
وأقزززالي  ا  تو ززززاي 

 األ را 

2018-
2022 

املشزززززززززا  ة ازززززززززي امللتقيزززززززززات واملزززززززززؤتمرات 
 املتحققةالدولية وعر  النتائج 

  ا ة الديوا   
بالت ييق مع  
األما ة العامة  
 للمنظمة العربية 

 
 

( 2تم  املشا  ة اي ) 
م  املؤتمرات الدولية  
)ا  تو اي، مؤتمر  

الجمعية العامة ملنظمة 
 ا  بو اي(.
( 2املشا  ة اي ) 

اجتماعات ااجلا  
التنفيذي للمنظمة 

 العربية  
 ترجمزززززة امل شزززززو ات العلميزززززة واملعزززززاي   
ااحا ززبية والرقابيززة بززاللغت   العربيززة 

 وا   ل زية

 ائرة الشؤو   
الفنية والد ا ات    

بالت ييق مع  
األما ة العامة  
 . للمنظمة العربية

ت  ترجمة عد  م   
البحوث واملقا ت  

 وااج ت 

 فزززد املر زززز التزززد يبي للمنظمزززة العربيزززة 
باملزززد ب   ومييزززري املعزززاي   الحاصزززل   

ب او مييزززر  و زززي بنزززاء ع زززو شزززها ة مزززد  
 ع و  لب  

  ا ة الديوا   
بالت ييق مع  
األما ة العامة  
 للمنظمة العربية 

( م   2) عد  شا ك 
منايبي الديوا   
 مييري  ملعاي    

ا  تو اي اي الديوا   
اي الدو ات املقامة م   
قبا مبا  ة تنمية  

 ا  تو اي  
( ا زززززززززززززززززززززتقطاب 6-3) 

املززززززززززززززززا ح   لتعزيززززززززززززززززز 
مصززززززززززززززا   التمويززززززززززززززا 

 ي املا 

2018-
2022 

توجيزززززززززن اهتمزززززززززاف املزززززززززا ح   املنظمزززززززززات 
املمولززززززززززززززززززززة مزززززززززززززززززززز   زززززززززززززززززززز   اللقززززززززززززززززززززاءات 
واملززززززززؤتمرات الدوليززززززززة واإلقليميززززززززة   ززززززززو 
الرؤيززززززززززززززززززززة اإل زززززززززززززززززززز  اتيجية للمنظمززززززززززززززززززززة 
واملشززززا يع املق  مززززة للتنفيززززذ وقصززززص 
النجززا  ع ززو ميززتوا املنظمززة العربيززة 

  .واألجهزة األعؤاء

  ا ة الديوا  +  
أعؤاء ااجلا  

ظمة التنفيذي للمن
  العربية بالت ييق 
مع األما ة العامة  
 للمنظمة العربية 

ت  ابراف مذ رتي تفاه   
مع منظمة ا فرو اي  
وا  تو اي لتعزيز هذا  

 الجا ن 

( تنفيزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززذ 6-4) 
عمليزززززززززززززززات تززززززززززززززززدقيق 
تعزززززاوني مزززززع األجهززززززة 
الرقابيزززة الزميلزززة ازززي 
تنفيززززذ مهززززاف  قابيززززة 
ذات هززززدف مشزززز  ك 

2018-
2022 

ز ( مزز   زز   IDI) املشززا  ة اززي بر ززامج الزز
تنفيززززززززذ مهمززززززززات  قابيززززززززة تعاو يززززززززة بزززززززز   
الززدو  األعؤزززاء الزززذي  تزززربطه  مزززدو  
 وليززة مشزز   ة  اصززة اززي مجززا  تنفيززذ 

 أهداف التنمية امليتدامة.

  ا ة الديوا   
باعتبا    ئيا  

ااجلا التنفيذي  
بالت ييق مع  
األما ة العامة  

  العربية + للمنظمة 

عما اي ال جنة  ميتمر ال
 املش لة لهذا الغر  
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الهدف  
 الرئيس ي 

األفق   الهدف الفرعي 
 الزمني 

املتابعة لغاية   الجهة املنفذة  اإلجراءات 
31/12/2019 

 زززززززززززززواء ازززززززززززززي  قلزززززززززززززي  
او  ا  بو ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززاي

  األ ززززززززززززززرا األقززززززززززززززالي
                                                                                          ل  تو اي                                                                                                                    

الدو  األعؤاء اي  
 املنظمة

الت يزززيق مزززع األما زززة العامزززة للمنظمزززة 
العربيزززززززززززة لغزززززززززززر  صزززززززززززياغة مزززززززززززذ رات 
تفززاه  مززع األقززالي  األ ززرا ل  تو ززاي 

بالعمززززززززززززا  ذات الصززززززززززززلةاززززززززززززي ااجززززززززززززا ت 
 الرقابي.

  ا ة الديوا   
بالت ييق مع  
األما ة العامة  
 للمنظمة العربية 

 

ت  ابراف مذ رتي تفاه   
مة ا فرو اي  مع منظ 

وا  تو اي لتعزيز هذا  
 الجا ن 

 : الخطة الرقابية  -2
 نسب تنفيذ الخطة: .أ

( أدارة ذات تمويل حكومي وذاتري والفرروا التابعرة لهرا مرن 1583قام الديوان بتدقيق )
   %(86( ادارة خطررا الررديوان لترردقيلها خررالل الفصررل االول أج بنسرربة انجرراز )1831مجمرروا )

رات الترري قامررت الرردوائر الرقابيررة بترردقيلها ملارنررة بمررا سرربق وان قامررت مررن خررالل ملارنررة االداو 
عدا دوائر تدقيق   %100بتخطيطه لوحظ ان اغلب الدوائر الرقابية قد حللت نسب تنفيذ بنسبة  

علرى التروالي فري  %38 %99،  %67المنطلة االولى والثالثة والخامسة اذ بلغت نسب التنفيرذ 
قد دقلت ادارات اكثر ممرا سربق وان خططرت لره كمرا فري المنطلرة الملابل نجد ان هنالك دوائر 
 .ادناه( 1) الجدولوحسب ما مبين في الثانية والصناعي والزراعة 

 (1جدول )
 مخطا تدقيلهاالى اجمالي الجهات ال المدقلة االدارات اجمالي

   نسبة التنفيذ المنجز المخطا اسم الدائرة
ة نسبة افراد كل دائر  عدد االفراد )%(

%من مجموا الدوائر  
 10 195 100 51 51 دائرة تدقيق نشاط التمويل والتوزيع
 6 128 100 63 63 دائرة تدقيق نشاط الحكم المركزج 
 9 176 100 208 208 دائرة تدقيق نشاط الخدمات العامة

 6 129 100 88 88 دائرة تدقيق نشاط الشركات
 8 169 102 48 47 دائرة تدقيق النشاط الصناعي

 8 153 100 68 68 دائرة تدقيق نشاط الزراعة والتعمير
 5 103 94 46 49 دائرة تدقيق النشاط االجتماعي

 4 86 122 131 107 دائرة تدقيق المنطلة االولى
 10 192 61 190 314 دائرة تدقيق المنطلة الثانية
 14 285 92 315 343 دائرة تدقيق المنطلة الثالثة

 6 118 67 123 184 الرابعة دائرة تدقيق المنطلة
 8 154 62 90 145 دائرة تدقيق المنطلة الخامسة
 6 124 99 162 164 دائرة تدقيق المنطلة السادسة

 100 2012 86 1583 1831 المجموا
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 :والمدقلة فعالا االدارات المخطا تدقيلها  .ب

 المركزية اإلدارات اوالا. 
مرن مجمروا اإلدارات  ( %99( إدارة مركزيرة حكوميرة بنسربة ) 331خطا الديوان لتردقيق )           

ررركزي334البالغررة ) ررد بلررغ( إدارة مرر ررالا  ة حكوميررة خاضررعة للرقابررة وقر ررة فعرر عرردد اإلدارات المدقلرر
 ( . %94( إدارة بنسبة انجاز بلغت ) 311)

   يادارات التمويل الذاتثانياا: 
( إدارة مركزيرررة ممولرررة ذاتيررراع مرررن مجمررروا 676)خططرررت الررردوائر الرقابيرررة لتررردقيق 

فلا وبلرغ عردد المردقق منهرا فعرالا  %60( إدارة ممولة ذاتياع خاضعة للرقابة أج نسبة 1120)
 .( %89( بنسبة بلغت )604)

 
 اإلدارات الفرعية ثالثاا: 

مجمرررروا  ذاترررري( مررررنويررررل إدارة فرعيررررة )حكررررومي وتم (824)خطررررا الررررديوان لترررردقيق 
( فلررا وقررررد بلررغ عرررردد المدقررررق فرررررعالا %34( إدارة فرعيررة خاضررعة للرقابررة أج بنسرربة )2443)
  (.% 81)بلغررررررت ( إدارة بنسبة انجرراز 668)

 
 الطاقررررات الرقابيرررررررررررة  .2
( 436295)ات ضرمن دوائرر التردقيق فري بغرداد والمحاف ر  المستغلة فعرالبلغت الطاقات الرقابية  .أ

. %94 وبنسبة استغالل بلغت رقيب( يوم /465940)ملارنة بما هو مخطا والبالغ رقيب  وم/ري
فري  المسرتغلة،مرن الطاقرات  %111اعلى نسربة فري مهرام تردقيق المشرروعية اذ بلغرت  وكانت

  .فلا %37اذ بلغت  داءتلويم االالملابل نجد ان اقل نسبة استغالل كانت في ضمن 
 

 (2جدول )
 الرقابية الطاقات 

الطاقات  الررمهام
 المخططة

الطاقات نسبة 
المخططة 

الطاقات  إجمالي
% 

الطاقات 
 المستغلة

نسبة الطاقات 
المستغلة الى  

الطاقات اجمالي 
% 

نسبة استغالل  
 الطاقات 

 المنجز/المخطا

 111 69 302492 58 271458 تدقيق المشروعية
 37 5 22010 13 58823 األداء تلويم

 85 7 29065 7 34011 مهام خاصة
 71 7 30858 9 43624 مهام تطويرية
 78 1 6329 2 8108 مهام استشارية
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 90 8 35501 8 39436 مهام ادارية
 96 2 10040 2 10480 ادارة العمل الرقابي

 94 100 436295 100 465940 المجموا
  
 ملر الديوان  –ب   

، الفنيرة النواب،السادة  الديوان، ومكاتبالسيد رئيس  )مكتبالدوائر في ملر الديوان نفذت          
( منتسررب علررى رأس 505األعمررال المكلفررة بهررا باسررتخدام ) والمتابعررة( اللانونيررة، الترردقيق اإلداريررة،

أداء المهرام اإلداريرة ومهرام العمرل الفنري  يوم / رقيب توزعت في (116488العمل بلغت طاقاتهم )
 والتطويرية.واإلدارج والمالي فضالا عن الطاقات االستشارية 

 
 

 اتالتسرب فرري الطاق .3
ربل      رغ حجررم التسرررب فرررررر  السررفر) اإلجررازات الممنوحررة  بسرربب رقيررب /يرروم (35435ي الطاقررات )ررر

مرن  (الدراسرية واإلجرازات ،واإلجازات الطويلرةةاإلجرازات المرضري، االعتياديرةاإلجازات  ، العراقخارج 
، يالحظ من الجردول ( %8أج بنسبة تسرب كلية ملدارها )( يوم/رقيب مستغل فعال 436295اصل )

وان اقررل نسرربة  %29( ان اكبررر نسرربة تسرررب كانررت فرري دائرررة ترردقيق المنطلررة الثالثررة اذ بلغررت 3)
، وممرا تجردر االشرارة اليرة انره علرى الررغم مرن بة صرفر % نسر  الخامسرةتسرب كانت في المنطلة 

كمرا ،  %99كون المنطلة الثالثة اعلى نسبة تسرب اال انها حللت نسربة تنفيرذ فري الخطرة بنسربة 
 .%67في دائرة تدقيق المنطلة االولى اال ان نسبة تنفيذ الخطة الرقابية  تسربانه ال يوجد  لوحظ

 (3جدول )
 الرقابية نسب التسرب في الطاقات

 نسب التسرب الى المجموا التسرب اسم الدائرة
 6 1979 دائرة تدقيق نشاط التمويل والتوزيع
 4 1527 دائرة تدقيق نشاط الحكم المركزج 
 2 612 دائرة تدقيق نشاط الخدمات العامة

 5 1946 دائرة تدقيق نشاط الشركات
 4 1472 دائرة تدقيق النشاط الصناعي

 10 3677 اط الزراعة والتعميردائرة تدقيق نش
 1 495 دائرة تدقيق النشاط االجتماعي

 1 200 دائرة تدقيق المنطلة االولى
 13 4647 دائرة تدقيق المنطلة الثانية
 29 10263 دائرة تدقيق المنطلة الثالثة
 14 4839 دائرة تدقيق المنطلة الرابعة

 0 0 دائرة تدقيق المنطلة الخامسة
 11 3778 المنطلة السادسةدائرة تدقيق 

 100 35435 المجموا
 متابعة مخرجات خطة العملرر 5
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انجرراز بلغررت  ( تلريررر بنسرربة4525بلررغ المنجررز منهررا ) تلريررر( 5383) إلنجررازخطررا الررديوان         
 ترردقيق المنطلررة الثالثررة( ان اعلررى نسرربة تنفيررذ كانررت فرري دائرررة 4ويالحررظ مررن الجرردول )( 84%)

مرا نجرد ان اقرل نسرربة تنفيرذ كانرت فري دائرررة تردقيق النشراط االجتمراعي بنسرربة بين (%155بنسربة )
 -أدناه: ي الجدول رررركما مثبت فو ( فلا 35%)

  
 (4جدول )

 مخرجات العمل الرقابي
 اسم الدائرة مخطا منجز نسبة التنفيذ

 دائرة تدقيق نشاط التمويل والتوزيع 251 333 133
 الحكم المركزج دائرة تدقيق نشاط  309 802 260
 دائرة تدقيق نشاط الخدمات العامة 539 331 61
 دائرة تدقيق نشاط الشركات 239 141 59
 دائرة تدقيق النشاط الصناعي 885 348 39
 دائرة تدقيق نشاط الزراعة والتعمير 396 226 57
 دائرة تدقيق النشاط االجتماعي 325 114 35
 ولىدائرة تدقيق المنطلة اال 317 194 61
 دائرة تدقيق المنطلة الثانية 716 751 105
 دائرة تدقيق المنطلة الثالثة 438 679 155
 دائرة تدقيق المنطلة الرابعة  355 176 50
 دائرة تدقيق المنطلة الخامسة 398 186 47
 دائرة تدقيق المنطلة السادسة 216 244 113
 المجموا 5384 4525 84

 
 :ةحكوميالللدوائر  البيانات المالية .أ

و 2014 للسرررررررررنواتبلرررررررررغ مجمررررررررروا الحسرررررررررابات الختاميرررررررررة للررررررررردوائر الممولرررررررررة حكومياع
نهرائي  أعمرالتلارير نتائج  إلى(حساب حولت 805المخطا تدقيلها )2018و2017و2016و2015
انجرراز بلغررت تلريررر بنسرربة  (252منهررا) أنجررزوقررد  2016لسررنة  (1للرررار مجلررس الرقابررة رقررم ) وفلرراع

وحسررب مررا مبررين فرري  1( حسرراب392)هررذا الررديوان  إلررىسررابات الترري لررم تلرردم  وقررد بلغررت الح (31%)
 األعمررالفرري انجرراز تلررارير نتررائج علررى مسررتود الررديوان  اثررر علررى انخفرراة الخطررةوهررذا  (1ملحررق )
نسبة تنفيذ كانت في دائرة تردقيق  أعلىان  (5)، ويالحظ من الجدول الممولة مركزياع لإلداراتالنهائية 

بينمرا نجرد ان اقرل نسربة تنفيرذ كانرت فري دائررة تردقيق  %55اذ بلغرت نسربة  والسادسرة ةالمنطلة الرابع
 .%14بلغت  إذالمنطلة االولى 

 (5جدول )
 2018-2014للسنوات  الدوائر الرقابية للوحدات الحكومية نتائج اعمال

  نتائج اعمال

 
 عدا صناديق التعليم العالي والمكاتب االستشارية واالندية. 1
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 اسم الدائرة مخطا منجز النسبة )%(
 ويل والتوزيعدائرة تدقيق نشاط التم 17 8 47
 دائرة تدقيق نشاط الحكم المركزج  160 60 38
 دائرة تدقيق نشاط الخدمات العامة 96 32 33
 دائرة تدقيق نشاط الشركات 38 8 21
 دائرة تدقيق النشاط الصناعي 30 9 30
 دائرة تدقيق نشاط الزراعة والتعمير 127 30 24
 دائرة تدقيق النشاط االجتماعي 62 18 29
 دائرة تدقيق المنطلة االولى 49 7 14
 دائرة تدقيق المنطلة الثانية 54 19 35
 دائرة تدقيق المنطلة الثالثة 42 17 40
 دائرة تدقيق المنطلة الرابعة 22 12 55
 دائرة تدقيق المنطلة الخامسة 75 14 19
 دائرة تدقيق المنطلة السادسة 33 18 55
 المجموا 805 252 31

 
 لية لدوائر التمويل الذاتي:البيانات الما .ب

 المتراكمررةبلررغ عرردد الحسررابات الختاميررة المتراكمررة لرردوائر التمويررل الررذاتي المخطررا انجازهررا  •
 (،%35حسرراب ختررامي بنسرربة انجرراز بلغررت ) (409منهررا ) أنجررزحسرراب ختررامي  (1155)

اذ بلغرررت  السادسرررة( يتضرررن ان اعلرررى نسررربة انجررراز كانرررت فررري المنطلرررة 6ومرررن الجررردول )
ي فر اما اقل نسب تنفيذ للحسابات الختامية لدوائر التمويرل الرذاتي المترراكم فكانرت  (475%)

  (.%9اذ بلغت ) دائرة تدقيق النشاط االجتماعي
المخطررا انجازهررا  2019لسررنة ويررل الررذاتي مبلررغ عرردد الحسررابات الختاميررة لرردوائر التبينمررا  •

وحسررب مررا  (،%19فلررا بنسرربة انجرراز بلغررت ) (104منهررا ) أنجررزختررامي حسرراب  (552)
( %57اذ بلغرت ) الحكم المركرزج ان اعلى نسبة انجاز كانت في  ( ادناه6مبين في الجدول )

 .(%6واقلها في المنطلة الثانية اذ بلغت )
 
 
 

 (6جدول )
 الحسابات الختامية لدوائر التمويل الذاتي

 اسم الدائرة تمويل ذاتي  تمويل ذاتي متراكم
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 االنجراز نسبة
)%( 

 االنجراز نسبة مخطا منجز
)%( 

 مخطا منجز

 دائرة تدقيق نشاط التمويل والتوزيع 23 8 35 11 10 91
 دائرة تدقيق نشاط الحكم المركزج  7 4 57 19 3 16
 دائرة تدقيق نشاط الخدمات العامة 24 4 17 147 83 56
 دائرة تدقيق نشاط الشركات 35 17 49 64 24 38
 اط الصناعيدائرة تدقيق النش 45 4 9 228 35 15
 دائرة تدقيق نشاط الزراعة والتعمير 29 4 14 56 17 30
 دائرة تدقيق النشاط االجتماعي 14 6 43 45 4 9
 دائرة تدقيق المنطلة االولى 62 12 19 148 79 53
 دائرة تدقيق المنطلة الثانية 97 6 6 197 45 23
 دائرة تدقيق المنطلة الثالثة 58 5 9 57 36 63
 دائرة تدقيق المنطلة الرابعة 83 19 23 81 34 42
 دائرة تدقيق المنطلة الخامسة 39 3 8 98 20 20
 دائرة تدقيق المنطلة السادسة 36 12 33 4 19 475
 المجموا 552 104 19 1155 409 35

 
 تلارير نتائج االعمال: .ج

ريررر تل (847ملارنررة بمررا هررو مخطررا البررالغ ) أعمررالتلريررر نتررائج  (694الررديوان ) أنجررز
( ان اعلى نسبة تنفيذ لتلارير نتائج االعمال كانت فري 7ويالحظ من جدول ) (%82بنسبة انجاز )

( بينما نجد ان اقل نسبة تنفيذ كانرت فري دائررة تردقيق المنطلرة %605المنطلة السادسة اذ بلغت )
 ادناه.( وكما مبينه في الجدول %2الثالثة والبالغة )

 (7جدول )
 تلارير نتائج االعمال

 اسم الدائرة مخطا منجز نسبة التنفيذ
 دائرة تدقيق نشاط التمويل والتوزيع 45 66 147
 دائرة تدقيق نشاط الحكم المركزج  41 49 120
 دائرة تدقيق نشاط الخدمات العامة 38 28 74
 دائرة تدقيق نشاط الشركات 53 30 57
 دائرة تدقيق النشاط الصناعي 144 50 35
 تدقيق نشاط الزراعة والتعميردائرة  111 32 29
  دائرة تدقيق النشاط االجتماعي 50 24 48

 دائرة تدقيق المنطلة االولى 0 46
 دائرة تدقيق المنطلة الثانية 113 89 79
 دائرة تدقيق المنطلة الثالثة 50 1 2
 دائرة تدقيق المنطلة الرابعة 98 84 86
 دائرة تدقيق المنطلة الخامسة 83 68 82
 دائرة تدقيق المنطلة السادسة 21 127 605
 المجموا 847 694 82
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 التلارير الدورية: .د
 تلريراعبنسرربة انجرراز (345)ملارنررة بمررا هررو مخطررا البررالغ  دوريرراع تلريررراع (237)الررديوان  أنجررز
 . (%400بنسبة ) لنشاط الصناعيوان اعلى نسبة تنفذ كانت في دائرة ا%(  69بلغت)

هنالرك دوائرر لرم تلرم برالتخطيا للليرام بالتلرارير الدوريرة كمرا مبرين فري ( ان 8ويالحظ من جردول )
 .دائرة الحكم المركزج 

 (8جدول )
 التلارير الدورية

 اسم الدائرة مخطا منجز نسبة التنفيذ
 دائرة تدقيق نشاط التمويل والتوزيع 15 10 67
 دائرة تدقيق نشاط الحكم المركزج  0 0 0

 ط الخدمات العامةدائرة تدقيق نشا 55 47 85
 دائرة تدقيق نشاط الشركات 2 1 50

 دائرة تدقيق النشاط الصناعي 1 4 400
 دائرة تدقيق نشاط الزراعة والتعمير 13 29 223
 دائرة تدقيق النشاط االجتماعي 16 24 150

 دائرة تدقيق المنطلة االولى 33 0 0
 دائرة تدقيق المنطلة الثانية 24 0 0

 رة تدقيق المنطلة الثالثةدائ 75 80 107
 دائرة تدقيق المنطلة الرابعة 4 0 0

 دائرة تدقيق المنطلة الخامسة 47 36 77
 دائرة تدقيق المنطلة السادسة 60 6 10
 المجموا 345 232 69

 تلارير الزيارات التفتيشية .ه
انجراز  ة( بنسرب399ملارنة بما هرو مخطرا البرالغ ) تلريراع (238بلغت تلارير الزيارات التفتيشية )

(60%.) 
 تلارير العلود: .و

ر)ا( تلرير 291أنجز الديوان ) تلريرر مخطرا انجرازه بلغرت  (597ع في مجال تدقيق العلرود ملارنرة بر
( ان هنالك انخفاة واضن فري اغلرب دوائرر الرديوان 9ويالحظ من جدول ) (%49نسبة االنجاز )

 .دناهوكما مبين في افي تنفيذ خطتها المتعللة بتدقيق العلود 
 
 
 

 (9جدول )
 تلارير العلود

  اسم الدائرة علود
 مخطا منجز نسبة التنفيذ

 دائرة تدقيق نشاط التمويل والتوزيع 13 12 92
 دائرة تدقيق نشاط الحكم المركزج  16 21 131
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 دائرة تدقيق نشاط الخدمات العامة 125 90 72
 دائرة تدقيق نشاط الشركات 3 1 33
 تدقيق النشاط الصناعيدائرة  302 133 44
 دائرة تدقيق نشاط الزراعة والتعمير 25 9 36
 دائرة تدقيق النشاط االجتماعي 16 2 13
 دائرة تدقيق المنطلة االولى 0 0 0
 دائرة تدقيق المنطلة الثانية 37 2 5
 دائرة تدقيق المنطلة الثالثة 23 1 4

 دائرة تدقيق المنطلة الرابعة 12 2 17
 دائرة تدقيق المنطلة الخامسة 25 15 60

 دائرة تدقيق المنطلة السادسة 0 3  
 المجموا 597 291 49

 تلارير الموازنة االستثمارية .ز
( تلريررر مخطررا 217فرري مجررال ترردقيق الموازنررة االسررتثمارية ملارنررة بررر) تلريررراا  (64أنجررز الررديوان )

ن اعلرى نسربة تنفرذ كانرت فري ( ا10ويالحظ مرن جردول )،  %(  29انجازه بلغت نسبة االنجاز ) 
( كما يالحظ ان هنالك دوائر لرم تلرم برالتخطيا للليرام بدعرداد %400دائرة التمويل والتوزيع بنسبة )

تلررارير عررن الموازنررة االسررتثمارية كمررا مبررين فرري دائرررة الحكررم المركررزج والخرردمات العامررة والمنطلررة 
لتنفيرذ خطتهرا كمرا فري دائررة تردقيق  االولى في الملابل نجرد ان هنالرك انخفراة فري بعرة الردوائر

 .والصناعي نشاط الزراعة والتعمير
 

 (10جدول )
 تلارير الموازنة االستثمارية 

 مخطا منجز نسبة التنفيذ  اسم الدائرة استثمارية
 دائرة تدقيق نشاط التمويل والتوزيع 2 8 400
 دائرة تدقيق نشاط الحكم المركزج  0 0 0
 اط الخدمات العامةدائرة تدقيق نش 0 0 0

 دائرة تدقيق نشاط الشركات 1 1 100
 دائرة تدقيق النشاط الصناعي 113 35 31
 دائرة تدقيق نشاط الزراعة والتعمير 18 7 39
 دائرة تدقيق النشاط االجتماعي 18 0 0
 دائرة تدقيق المنطلة االولى 0 0 0
 دائرة تدقيق المنطلة الثانية 41 0 0
 قيق المنطلة الثالثةدائرة تد 6 3 50
 دائرة تدقيق المنطلة الرابعة 12 6 50
 دائرة تدقيق المنطلة الخامسة 4 2 50
 دائرة تدقيق المنطلة السادسة 2 2 100
 المجموا 217 64 29
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 تلارير تلويم االداء .ح
ر) ر( تلري13أنجز الديوان ) انجازهرا بنسربة انجراز  ا( مخطر 64في مجال تلويم األداء ملارنرة بر

 والرابعرة ( ان اعلى نسبة تنفيذ كانت في المنطلة الثانية11ويالحظ من جدول )( %20غت )بل
( وكما يالحظ ان اغلب الدوائر لم تلم بتنفيذ خطتها وبعضرها لرم يخطرا ألعرداد %100بنسبة )

 .تلارير تلويم اداء وكما يتضن من الجدول ادناه
 (11جدول )

 تلارير تلويم االداء
 تلويم اداء

 مخطا منجز نسبة التنفيذ  دائرةاسم ال
 دائرة تدقيق نشاط التمويل والتوزيع 7 2 29
 دائرة تدقيق نشاط الحكم المركزج  9 0 0

 دائرة تدقيق نشاط الخدمات العامة 5 1 20
 دائرة تدقيق نشاط الشركات 8 0 0
 دائرة تدقيق النشاط الصناعي 5 0 0
 ميردائرة تدقيق نشاط الزراعة والتع 11 1 9

 دائرة تدقيق النشاط االجتماعي 6 2 33
 دائرة تدقيق المنطلة االولى 0 1 0

 دائرة تدقيق المنطلة الثانية 2 2 100
 دائرة تدقيق المنطلة الثالثة 5 1 20

 دائرة تدقيق المنطلة الرابعة 2 2 100
 دائرة تدقيق المنطلة الخامسة 2 1 50
 دائرة تدقيق المنطلة السادسة 2 0 0

 المجموا 64 13 20
 تلارير المهام الخاصة .ط

تلرير مخطا انجازه بلغت نسربة  (535في مجال المهام الخاصة ملارنة بر) تلريراا  (180أنجز الديوان )
 (.% 34)االنجاز 

 
 

 تلارير اخرد  .ج
تضررمنت ترردقيق قرروائم السررفر  أخرررد فرري مواضرريع  تلريررراع (1688ذلررك ) إلررى إضررافةالررديوان  أنجررز

 المهام.ها من وااليفاد وغير 
 

 الرقابة التخصصية ر 5
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( %97حلق قسم تلرويم االداء المتخصرا اسرتغالل جيرد للطاقرات الرقابيرة اذ حلرق اسرتغالل )
 من الطاقات المخططة وكما مبين في الجدول ادناه

 (12جدول )
 الطاقات الرقابية للسم تلويم االداء المتخصا

 نسبة اإلنجاز منجز مخطا المهام
 98 19772 20272 اداء

 94 2238 2376 تطويرية  
 99 233 236 استشارية 

 99 652 656 ادارية
 100 204 204 ادارة العمل الرقابي 
 97 23099 23744 المجموا

وكمررا موضررن تفاصرريلها فرري  2019خررالل سررنة ( تلريررراع74) قسررم الرقابررة التخصصررية أنجررز    
 -أدناه: 

 تلرير. (9) التربويةالهيئة المتخصصة بالشؤون  
 تلرير (5)الهيئة المتخصصة بالشؤون البيئية  
 تلرير. (3)الهيئة المتخصصة بالشؤون الموارد المائية  
 تلرير. (12) الصحيةالهيئة المتخصصة بالشؤون  
 .تلرير (36) الهندسيةالهيئة المتخصصة بالشؤون  
 .( تلرير5الهيئة المتخصصة بالشؤون النفطية ) 
 .( تلرير4) لزراعيةاالهيئة المتخصصة بالشؤون  

 
  اللدرات البشرية  رر تنمية6    

قررررام الررررديوان برررردوره الريررررادج فرررري تنميررررة المرررروارد البشرررررية وتطرررروير قابليررررات وقرررردرات الفرررررق      
التدقيليرررة وزجهرررا فررري دورات تدريبيرررة داخرررل العرررراق فررري مختلرررة الجوانرررب الفنيرررة والمهنيرررة وخلرررق 

لررررديوان وتزويرررردهم بررررالخبرات الفنيررررة الالزمررررة ألداء مرررردربين قررررادرين علررررى ترررردريب العرررراملين فرررري ا
وقرررد شرررملت البررررامج التدريبيرررة المحررراور التاليرررة مصرررنفة طبلرررا المررراكن  وجررره،عملهرررم علرررى أفضرررل 

 أقامتها: ر
( 431شررررارك )تدريبيررررة فرررري المراكررررز البحثيررررة حيرررر   فرررري دوراتاشررررتراك منتسرررربي الررررديوان  •

 العراق.ة مختلفة داخل إقامته مراكز بحثي برنامج تدريبي( 145في ) مو ة
 .( منتسب1248حي  شارك فيها ) ه للترقيةلمو في ة تدهيليةدور ( 16)أقام الديوان  •
مو رررررة ( 815اشررررراك منتسررررربي الرررررديوان فررررري ورل عمرررررل حيررررر  بلرررررغ عررررردد المشررررراركين ) •

 الديوان. المركز التدريبيفي  اقيمت
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ؤسسرررررات الدولرررررة مالرررررديوان و  للمرررررو فين مرررررن تدريبيرررررة مشرررررتركة( دورة 58أقرررررام الرررررديوان ) •
مترررردرب  (1186فيهررررا )تعزيررررز ودعررررم وتطرررروير قررررابليتهم وقرررردراتهم شررررارك  العراقيررررة لغرررررة
 المختلفة.من دوائر الدولة 

( 855( دورة تطويريررررة لمررررو في دوائررررر الدولررررة المختلفررررة شررررارك فيهررررا )53اقررررام الررررديوان ) •
 متدرب في شتى المجاالت.

( 401( دورة شررررارك فيهررررا )17ت )بلررررغ عرررردد الرررردورات التطويريررررة الملامررررة فرررري المحاف ررررا •
 .متدرب في مجاالت شتى

 الصعوبات التي واجهت تنفيذ الخطةرر 7   
مشررررراكل تتعلرررررق بغلرررررق ملرررررار مؤسسرررررات الدولرررررة ودوائرررررر الرررررديوان خصوصررررراا بالمحاف رررررات  (1

ذلررررك علررررى سررررير الخطررررا  أثرررررالجنوبيررررة والوسررررطى نتيجررررة الت رررراهرات واغررررالق الطرررررق مررررا 
 ق.الموضوعة من قبل دوائر التدقي

تررردخر اإلدارات الخاضرررعة للرقابرررة عرررن تلرررديم بياناتهرررا فررري المواعيرررد الملرررررة لتلرررديمها وفلرررا  (2
لمتطلبرررررات إعرررررداد البيانرررررات الماليرررررة خالفرررررا لتعمررررريم األمانرررررة العامرررررة لمجلرررررس الررررروزراء ذج 

تلرررردم حيرررر  بلررررغ عرررردد الحسررررابات الختاميررررة الترررري لررررم  13/6/2011فرررري  21399العرررردد 
 . (1)الملحق رقم كما موضن في  31/1/2019( حساب ختامي لغاية 392)
عررررردم تررررروفر قواعرررررد بيانرررررات يمكرررررن االعتمررررراد عليهرررررا فررررري إدخرررررال األن مرررررة االلكترونيرررررة  (3

 الممكننة في اإلدارات الخاضعة للرقابة.
مشررررراكل تتعلرررررق برررررالتغيرات الحاصرررررة بالهيكرررررل االدارج بالدولرررررة ككرررررل مثرررررل دمرررررج بعرررررة  (4

 وربطها بوزارات اخرد. الوزارات والغاء بعة وفك ارتباط بعة الدوائر
اإلداريررررة والمحاسرررربية ممررررا يررررنعكس فرررري ترررردخر تلررررديم البيانررررات  المالكرررراتضررررعة بعررررة  (5

 المالية أو تلديمها بشكل مخالة لمتطلبات أعدادها.
 .ضعة أن مة الرقابة الداخلية وقلة استخدام األتمتة في العمل المالي والمحاسبي (6
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 ( 1ملحق )
 

   31/ 1/ 2020م تقدم بياناتها المالية لغاية كشف باالدارات التي ل

 االدارة الخاضعة  سنة الحساب التمويل المحافظة الوزارة 

اتحادات 

 وجمعيات

 2018-2015 ذاتي نينوى
الجمعية التعاونية السكان رجال االعمال في 

 نينوى

 غرفة تجارة الموصل 2018 ذاتي نينوى

 2013-2012 ذاتي نينوى

ة السكان منتسبي شركة  الجمعية التعاوني

توقف 2014جابر بن حيان لالسكان/نينوى

 نشاطها

 جمعية الحدباء التعاونية لالسكان 2018-2012 ذاتي نينوى

 االتحاد التعاوني في محافظة نينوى 2018-2015 ذاتي نينوى

 2018-2017 ذاتي البصرة
جمعية اسكان غرفة صناعة البصرة 

 التعاونية

 غرفة تجارة ميسان 2018-2009 ذاتي ميسان

 البلديات واالشغال

 مديرية بلديات محافظة االنبار 2018 ذاتي االنبار

 بلدية الرمادي 2018-2017 ذاتي االنبار

 مديرية بلدية البصرة 2018 ذاتي البصرة

 مديرية بلدية الديوانية 2018 ذاتي الديوانية

 مديرية بلدية السماوة 2018-2016 ذاتي المثنى

 مديرية بلدية بعقوبة  2018-2016 ذاتي ديالى

 مديرية بلديات ديالى 2018-2015 ذاتي ديالى

 مديرية بلديات ذي قار 2018-2013 ذاتي ذي قار
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 مديرية بلدية الناصرية  2018-2012 ذاتي ذي قار

 مديرية بلدية الموصل 2018-2017 ذاتي نينوى

 ات محافظة نينوىمديرية بلدي 2018-2017 ذاتي نينوى

 مديرية بلديات محافظة واسط 2018 ذاتي واسط

 بلدية الكوت 2018 ذاتي واسط

البنك المركزي 

 العراقي

 مركز الدراسات المصرفية 2018 ذاتي بغداد

 2018 ذاتي بغداد
صندوق الضمان الصحي لمنتسبي البنك 

 المركزي

 التجارة

 ارة المواد الغذائية الشركة العامة لتج 2018-2016 ذاتي بغداد

 الشركة العامة لتجارة المواد االنشائية 2018 ذاتي بغداد

 الشركة العامة للمعارض العراقية 2018-2017 ذاتي بغداد

 التربية

 مديرية تربية النجف 2018 حكومي النجف

 تربية بابل 2018 حكومي بابل

 ديوان وزارة التربية 2018-2017 حكومي بغداد

 مكتب المفتش العام/وزارة التربية 2018 حكومي بغداد

 شركة النهرين العامة 2018-2017 ذاتي بغداد

 مديرية تربية الكرخ الثانية 2018 حكومي بغداد

 مديرية تربية محافظة نينوى 2018-2014 حكومي نينوى

التعليم العالي 

 والبحث العلمي

 تكنولوجيا االهلية كلية البصرة للعلوم وال 2018-2016 ذاتي البصرة

 جامعة سومر 2018 حكومي البصرة
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 كلية العراق الجامعة االهلية 2018-2016 ذاتي البصرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية 2018-2017 حكومي النجف

 ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2018 حكومي بغداد

 هيئة التعليم التقني 2018-2017 حكومي بغداد

 كلية دجلة 2018-2016 ذاتي بغداد

 كلية الفراهيدي 2018 ذاتي بغداد

 كلية المنصور 2018 ذاتي بغداد

 جامعة بغداد 2018 حكومي بغداد

 جامعة الكرخ للعلوم 2018-2016 حكومي بغداد

 الجامعة العراقية 2018-2016 حكومي بغداد

 كلية المصطفى 2018-2015 ذاتي بغداد

 كلية اليرموك 2018 ذاتي ديالى

 كلية بالد الرافدين 2018-2015 ذاتي ديالى

 كلية القلم الجامعة االهلية  2018-2014 ذاتي كركوك

 جامعة الموصل 2018-2014 حكومي نينوى

 جامعة نينوى 2018-2016 حكومي نينوى

 جامعة الحمدانية 2018-2016 حكومي نينوى

 الحدباء الجامعة كلية 2018-2017 ذاتي نينوى

 كلية النورالجامعة 2018-2017 ذاتي نينوى

 الجامعة التقنية الشمالية 2018 حكومي نينوى
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 جامعة تلعفر 2018-2016 حكومي نينوى

 كلية الكوت 2018-2017 ذاتي واسط

 ديوان وزارة الثقافة 2018-2017 حكومي بغداد الثقافة

 2018-2017 حكومي بغداد الخارجية
بعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج ال

 العراق

 الداخلية

 ديوان وزارة الداخلية 2018-2014 حكومي بغداد

 2018 ذاتي بغداد
المديرية العامة للرعاية االجتماعية 

 والصحية /صندوق شهداء الشرطة

 ديوان وزارة الدفاع 2018-2013 حكومي بغداد الدفاع

 الزراعة

 وان وزارة الزراعةدي 2018-2015 حكومي بغداد

 شركة مابين النهرين للبذور 2018-2016 ذاتي بغداد

 دائرة البيطرة  2018-2016 حكومي بغداد

 دائرة االرشاد والتدريب الزراعي 2018 حكومي بغداد

 دائرة الغابات والتصحر 2018-2016 حكومي بغداد

 مديرية زراعة بغداد 2018-2017 حكومي بغداد

 مديرية زراعة كربالء 2018 وميحك كربالء

 مديرية زراعة نينوى 2018-2016 حكومي نينوى

 الصحة

 دائرة صحة القادسية 2018 حكومي الديوانية

 مديرية صحة النجف 2018 حكومي النجف

 ديوان وزارة الصحة 2018 حكومي بغداد

 مكتب المفتش العام لوزارة الصحة 2018 حكومي بغداد

 الشركة العامة لتسويق االدوية 2018 ذاتي بغداد
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 دائرة صحة بغداد الكرخ 2018-2017 حكومي بغداد

 دائرة صحة بغداد الرصافة 2018-2017 حكومي بغداد

 دائرة صحة محافظة ذي قار 2013-2009 المركزي ذي قار

 دائرة صحة نينوى 2018-2014 ذاتي نينوى

 واسط دائرة صحة محافظة 2018-2010 حكومي واسط

 الصناعة

 الشركة العامة للفوسفات 2018-2015 ذاتي االنبار

 2018-2016 ذاتي االنبار
الشركة العامة لصناعة الحراريات)دمجت 

 مع شركة الزجاج والسيراميك(

 الشركة العامة لصناعة الحديد والصلب 2018 ذاتي البصرة

 2018-2017 ذاتي بابل
يمياوبة شركة الفرات العامة للصناعات الك

 والمبيدات

 الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات 2018-2017 ذاتي بابل

 الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع 2018-2017 ذاتي بغداد

 الشركة العامة للسمنت العراقية 2018-2017 ذاتي بغداد

 شركة الطارق 2015 ذاتي بغداد

 امة للصناعات النسيجية والجلديةالشركة الع 2018-2016 ذاتي بغداد

 شركة الرشيد العامة 2015-2010 ذاتي بغداد

 شركة الكرامة  2015-2010 ذاتي بغداد

 2018-2017 ذاتي بغداد
الشركة العامة للصناعات الكهربائية 

 وااللكترونية

 الشركة العامة للصناعات الحربية 2018-2016 ذاتي بغداد

 شركة النهروان العامة  2015-2014 ذاتي بغداد

 الشركة العامة للصناعات التعدينية 2018-2017 ذاتي بغداد
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 شركة الفارس العامة  2018-2017 ذاتي بغداد

 الشركة العامة لالسناد الهندسي 2018-2017 ذاتي بغداد

 الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية 2018-2016 ذاتي بغداد

 شركة الفداء العامة 2015-2014 ذاتي بغداد

 الشركة العامة للصناعات االنشائية 2018-2017 ذاتي بغداد

صالح 

 الدين
 الشركة العامة لصناعة االسمدة الشمالية 2018-2014 ذاتي

العمل والشؤون 

 اال جتماعية

 هيئة الحماية االجتماعية   2018-2016 حكومي بغداد

 تياجات الخاصةجمعية الحدباء لذوي االح 2018 ذاتي نينوى

 الكهرباء

 المديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط 2018 ذاتي بغداد

صالح 

 الدين
 العمل والشؤون االجتماعية 2018-2015 ذاتي

 2018-2017 ذاتي نينوى
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية 

 المنطقة الشمالية /

 باء الشمال المديرية العامة لتوزيع كهر 2018 ذاتي نينوى

 المالية

 2018-2017 حكومي بغداد
دائرة المحاسبة /الحساب الختامي 

 لجمهورية العراق

 الهيئة العامة للضرائب 2015-2013 حكومي بغداد

 الهيئة العامة للضرائب 2018-2017 حكومي بغداد

 مصرف الرافدين 2018-2016 ذاتي بغداد

 مصرف الرشيد 2018-2015 ذاتي بغداد

 مصرف النهرين االسالمي  2018-2016 ذاتي بغداد

 صندوق تقاعد موظفي الدولة 2018-2016 ذاتي بغداد

 شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود 2018-2017 ذاتي بغداد الموارد المائية



 

(27 - 37 )  

 دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر 2018 حكومي بغداد

 يع الري والبزلالهيئة العامة لصيانة مشار 2018 حكومي بغداد

 شركة غاز البصرة 2018-2014 ذاتي البصرة النفط

 النقل

 الشركة العامة للنقل البحري /البصرة 2018-2016 ذاتي البصرة

 شركة البصرة لخدمات ارضية المطارات 2018-2015 ذاتي البصرة

 الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية  2018 ذاتي بغداد

 2018-2015 حكومي بغداد
 )المنشاة العامة للطيران المدني(سلطة  

 المدني                                       الطيران

 مديرية بلديات بغداد/محافظة بغداد 2018-2016 حكومي بغداد امانة بغداد

ديوان الوقف 

 الشيعي
 ديوان الوقف الشيعي 2018 حكومي بغداد

شركات القطاع 

 المختلط

 شركة الصناعات االلكترونية 2018 ذاتي بغداد

 شركة بغداد لخدمات السيارات 2018-2016 ذاتي بغداد

 شركة البادية للنقل العام  2018 ذاتي بغداد

 2018-2017 ذاتي بغداد
الشركة العالمية للبطاقة الذكية المحدودة 

 المختلطة

 شركة صناعات االصباغ الحديثة 2018-2016 ذاتي بغداد

 الشركة التكنولوجيا للمقاوالت 2013 يذات بغداد

 جمعية الهالل االحمر العراقية 2018-2011 ذاتي بغداد

 شركة كركوك النتاج المواد االنشائية 2018-2016 ذاتي كركوك

الهيئة الوطنية 

 لالستثمار
 هيئة استثمار ذي قار 2018 حكومي ذي قار

 العراقية االردنية واسطشركة الدجيلة  2018-2009 ذاتي واسط شركة عربية 

غير المرتبطة 

 بوزارة 
 محافظة بابل 2018 حكومي بابل
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 محافظة بغداد 2018 حكومي بغداد

 هيئة االعالم واالتصاالت  2018-2017 ذاتي بغداد

 اللجنة االولمبية الوطنية العراقية 2018-2017 ذاتي بغداد

 ية العلياالمحكمة الجنائية العراق  2014-2012 حكومي بغداد

 2018-2015 حكومي بغداد
المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في 

 العراق

 البنك المركزي العراقي 2018 ذاتي بغداد

 محافظة ديالى 2018 حكومي ديالى

 محافظة كربالء 2018 حكومي كربالء

 مجلس محافظة نينوى 2018-2016 حكومي نينوى

 ظة نينوىمحاف  2018-2016 حكومي نينوى

 مجلس الوزراء

 هيئة الحشد الشعبي 2018 حكومي بغداد

 مجلس االمن الوطني 2018 حكومي بغداد

 مكتب المفتش العام /مؤسسة الشهداء 2017 حكومي بغداد

 جهاز االمن الوطني/مكتب المستشار االمني  2018 حكومي بغداد

 الهيئة العليا للحج والعمرة 2018-2011 ذاتي بغداد

 2014-2012 حكومي بغداد
مكتب المفتش العام /مؤسسة السجناء 

 السياسين
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 ( 4ملحق )
 2019/لقسم تقويم االداء التخصصي  المتابعة السنوية 

 الهيئات 
عدد 

 االفراد 
 حجم المهام المشمولة بالخطة

 ادارة العمل الرقابي  ادارية استشارية  تطويرية  اداء
 التسرب

 المجموع

 منجز مخطط منجز مخطط منجز مخطط منجز مخطط منجز مخطط منجز مخطط    

 1181 1200 26 0 0 12 12 12 12 118 120 1039 1056 5 الهندسية 1هـ/

 1611 1920 14 0 0 16 20 17 20 161 192 1417 1688 8 الهندسية 2هـ/

 1675 1444 172 0 0 17 16 17 16 156 144 1485 1268 6 الهندسية 3هـ/

 2874 2880 6 0 0 28 28 28 28 288 288 2530 2536 12 االتصاالت 4هـ/

 1162 1444 151 0 0 12 16 12 16 109 144 1029 1268 6 التربوية 5هـ/

 1163 1436 233 0 0 12 12 12 12 107 144 1032 1268 6 التربوية 6هـ/

 1659 1920 20 0 0 16 20 16 20 125 192 1502 1688 8 الصحية 7هـ/

 1582 1676 133 0 0 15 16 15 16 152 168 1400 1476 7 الصحية 8هـ/

 1679 1200 73 0 0 16 12 16 12 168 120 1479 1056 5 النفطية 9هـ/

 1619 1436 0 0 0 16 12 16 12 162 144 1425 1268 6 النفطية 10هـ/

 1778 1676 105 0 0 18 16 18 16 178 168 1564 1476 7 الزراعية 11هـ/

 1939 2156 42 0 0 20 20 20 20 194 216 1705 1900 9 المائية 12هـ/

 1317 1436 53 0 0 11 12 11 12 133 144 1162 1268 6 الصناعية 13هـ/

 1140 1200 0 0 0 11 12 11 12 115 120 1003 1056 5 االبيئية 14هـ/

 720 720 0 204 204 432 432 12 12 72 72 0 0 3 المقر 

 23099 23744 1028 204 204 652 656 233 236 2238 2376 19772 20272 99 المجموع الكلي  
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 ملحق )(

 ت
 الهيئات  

 االصدار  تاريخ   رقم التقرير التقارير المنجزة  

 الهندسية 1
شروع توسيع شبكات التراسل الوطنية نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على م

DwDm+ASON 
530 1/9/2019 

 1/17/2019 1277 نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على مشروع مستشفى الفرات العام الصحية 2

 1/20/2019 1445 نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على مشروع  قطاع الرعاية الصحية في الرصافة الصحية 3

 1/21/2019 1466 نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على مشروع  انشاء سد كالل بدرة لهندسيةا 4

 الهندسية 5
لسنة 41نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على مشروع  مبزل الغراف/عقد رقم 

2008 
1473 1/21/2019 

 البيئية 6
توفير المتطلبات الفنية والبيئية نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على مشروع  

 ومتطلبات السالمة في وزارة التجارة
1452 1/20/2019 

 1/23/2019 1682 نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على دار النهرين للصباعة التربوية 7

 الصحية 8
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على وزارة الصحة والبيئة في توفير وتطبيق 

 المتطلبات والشروط البيئية في دائرة مدينة الطب 
1873 1/27/2019 

 التربية 9
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على وزارة التربية في الحد من تراجع رياض 

 االطفال الحكومية مقابل االهلية
2563 2/3/2019 

 2/6/2019 3046 ز الجنوب في استثمار الغازنتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على شركة غا الهندسية 10

 2/6/2019 3055 نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاطات معهد المصول واللقاحات الصحية 11

 الزراعية 12
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على وزارة الزراعة في تنمية وتطوير زراعة  

 الحنطة في العراق
3314 2/10/2019 

 النفطية 13
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على وزارة النفط لتطوير منظومة الخزن والضخ 

 والنقل للنفط الخام والغاز لشركة نفط البصرة
3387 2/11/2019 

 2/14/2019 3668 نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على عقود الخدمة والجباية لمحافظة بغداد/الرصافة الهندسية 14

 الصحية 15
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاطات المركز االستشاري الستعالمات 

 ومعالجة التسمم
5668 3/11/2019 

 الهندسية 16
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على اعمال الصيانة للجزء المجسر لطريق محمد 

 القاسم للمرور السريع
7180 3/27/2019 

 لهندسيةا 17
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على الشركة العامة لالتصاالت المعلوماتية في 

 تشغيل مشاريع النفاذ الضوئي
7201 3/27/2019 
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 3/27/2019 7239 نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاط دائرة فحص وتصديق البذور الزراعية 18

 الهندسية 19
قابة والتدقيق التخصصي على خط تصنيع النهايات المحدبة في الشركة العامة  نتائج اعمال الر

 للمعدات الهندسية الثقيلة
7358 3/28/2019 

 3/28/2019 7402 نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على مشروع ماء المشخاب في النجف االشرف الهندسية 20

 الهندسية 21
تخصصي على محطة كهرباء المسيب نتائج اعمال الرقابة والتدقيق ال
 (ميكاواط300×4الحرارية)

7545 3/31/2019 

 التربوية 22
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على تنظيم االمتحانات الدور االول والدور الثاني 

 والدور الثالث للمراحل المنتهية
8395 4/10/2019 

 الصحية 23
ي على وزارة الصحة والبيئة في استخدام التقنيات نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصص

 الحديثة للتخلص من المخلفات الطبية في عموم العراق
8505 4/11/2019 

 الهندسية 24
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على عقد تجهيز الطاقة الكهربائية في محافظة 

 صالح الدين
12055 5/22/2019 

 الصحية 25
ابة والتدقيق التخصصي على سياسة الدولة حول الخدمات الطبية نتائج اعمال الرق 

 واالجتماعية المقدمة لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة 
12057 5/22/2019 

 البيئية 26
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على سياسة محافظة بغداد في توفير وتطبيق 

 في الكليات والمراكز المتطلبات الفنية والبيئية ومتطلبات السالمة
12059 5/22/2019 

 التربوية 27
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على سياسة وزارة التربية في تطبيق نظام تنويع 

 التعليم العام الى االحيائي والتطبيقي واثره على نتائج قبول الطلبة والجامعات
12054 5/22/2019 

 الهندسية 28
 1التدقيق التخصصي على اعمال تاهيل محطة كهرباء الحلة الغازية/نتائج اعمال الرقابة و

 المنفذة من قبل شركة جنرال الكترك جلةبال سيرفس االمريكية  
12605 6/2/2019 

 الهندسية 29
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق 

 المتضررة من العمليات االرهابية
13755 6/23/2019 

 6/24/2019 13820 نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على اعمال سد دويريج الهندسية 30

 الصحية 31
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على سياسة وزارة الصحة في اعداد احصائيات 

 متكاملة ودقيقة تعبر عن الواقع الصحي للمجتمع
15341 7/8/2019 

 الهندسية 32
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على سياسة وزارة النقل في تطوير واقع النقل في 

 العراق
15800 7/11/2019 

 الهندسية 33
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على سياسة الدولة في توفير المالئم لمحطات الطاقة 

 الكهربائية
15801 7/11/2019 

 الموارد المائية 34
اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على سياسة وزارة الموارد المائية في كري نهري نتائج 

 (31/12/2018ولغاية1/1/2011دجلة والفرات للفترة من )
16402 7/21/2019 
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 الهندسية 35
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على مشروع انشاء شبكة مصرفية في البنك  

 الكيبل الضوئيالمركزي العراقي تعمل بتقنية 
16405 7/21/2019 

 الصحية 36
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاطات المراكز التخصصية المراض الغدد 

 والصم وداء السكري في دائرتي صحة بغداد الرصافة /الكرخ
16436 7/21/2019 

 الهندسية 37
حطة كهرباء الهارثة الحرارية نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على اعمال وتاهيل م

 في محافظة البصرة
17429 7/30/2019 

 8/20/2019 18906 نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على سياسة الدولة في ادارة النفايات البلدية الصلبة الهندسية 38

 8/20/2019 18911 شرف الدولينتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على مشروع انشاء مراب النجف اال الهندسية 39

 8/20/2019 18912 نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على مشروع انشاء جامعة االمام االعظم الهندسية 40

 الزراعية 41
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على وزارة الزراعة في انشاء وتاهيل وتطوير 

 المستوصفات البيطرية
18924 8/20/2019 

 الهندسية 42
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على امانة بغداد في ادارة ساحات وقوف السيارات 

 ومتابعتها
20418 9/5/2019 

 التربوية 43
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على  اجراءات وزارة التربية في االشراف والمتابعة  

 على المديريات العامة التابعة لها
20469 9/5/2019 

 9/8/2019 20657 نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على  نشاط المديرية العامة الكرخ الثانية التربوية 44

 الصحية 45
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على  نشاطات قسم االخراج الكمركي التابع الى 

 الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية 
20653 9/8/2019 

 الهندسية 46
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على  اعادة اعمار المناطق المتضررة في العمليات 

 االرهابية )شراء مكائن ومعدات (االنبار ،صالح الدين ،ديالى 
20718 9/8/2019 

 الهندسية 47
كنولوجيا في تطوير نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على  سياسة الجامعة الت

 مختبرات االتصاالت والحاسبات ومراكز تقنية المعلومات 
20720 9/8/2019 

 الهندسية 48
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على  سياسة وزارة الكهرباء في تشغيل محطات 

 البزل الكهربائية
20892 9/9/2019 

 الموارد المائية 49
التخصصي على  سياسة وزارة الموارد المائية في تنفيذ  نتائج اعمال الرقابة والتدقيق

 مشاريعها االروائية
20954 9/11/2019 

 الهندسية 50
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على  نتائج االعمال المنفذة من قبل صندوق اعادة 

 اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية)انبار،صالح الدين،ديالى(
20952 9/11/2019 

 الهندسية 51
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على  نتائج اعمال محطة بسماية الكهربائية 

 ميكا واط3000االستثمارية بسعة 
21176 9/12/2019 

 9/18/2019 21813نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على  سياسة وزارة التربية في توفير االبنية  التربوية 52
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 المدرسية

 الهندسية 53
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على  االعمال المنفذة من قبل صندوق اعادة اعمار 

 المناطق المتضررة من العمليات االرهابية في محافظات)انبار،صالح الدين،ديالى(
21939 9/19/2019 

 الهندسية 54
عمال محطة كهرباء الناصرية الحرارية نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على  نتائج ا

 210× 4سعة ميكا واط
22050 9/23/2019 

 البيئية 55
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على  سياسة الدولة في القضاء على شحة تلوث 

 المياه في المنطقة الجنوبية من العراق
22051 9/23/2019 

 الهندسية 56
لتخصصي على  مشروعي مجاري الحر والهندية في محافظة نتائج اعمال الرقابة والتدقيق ا

 كربالء المقدسة 
22086 9/23/2019 

 الهندسية 57
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على  عقد تنفيذ شبكات ومحطات ومجاري تبليط 

 الشوارع في مركز قضاء المدينة
23095 10/1/2019 

 10/1/2019 23092 يق التخصصي على  مشروع الفوار الريادينتائج اعمال الرقابة والتدق  الهندسية 58

 الصحية 59
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على  نشاط التلقيح االصطناعي لقطيع االبقار التابع 

 لدائرة الثروة الحيوانية
24201 10/13/2019 

 الهندسية 60
مار واالسكان في النهوض بواقع نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على  وزارة االع

 شركاتها العامة
24552 10/15/2019 

 النفطية 61
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على  نشاط كفاءة اداء المراجل التجارية وابراج 

 التبريد في مصفى الدورة
24774 10/17/2019 

 البيئة 62
دولة في استغالل الموارد الطبيعية  نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على  سياسة ال
 لدعم االقتصاد الوطني

27050 11/12/2019 

 الهندسية 63
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على  مشروع انشاء شبكة تراسل مدينة بغداد  

 المايكروية
27942 11/20/2019 

 النفطية 64
لنفط في توسيع مستودعات نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على  سياسة وزارة ا

 ( لشركة نفط البصرةps1،2،زبير1النفط الخام)زبير
28092 11/21/2019 

 الصحية 65
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على  سياسة وزارة الصحة والبيئة في تطوير 

 الخدمات التمريضية المقدمة للمرضى
28566 11/26/2019 

 الزراعية 66
والتدقيق التخصصي على  سياسة وزارة الزراعة في تنمية وتحسين   نتائج اعمال الرقابة

 الغابات وزراعة اليوكالبتوس
30846 12/18/2019 

 التربوية 67
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على  سياسة وزارة التربية في انشاء الحوانيت 

 المدرسية واالفادة من مردوداتها المالية
30973 12/18/2019 

 12/12/2019 31208 نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على مشروع ناظم البتيرة الهندسية 68
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 12/24/2019 31645 نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاط شركة مصافي الوسط/مصفى النجف النفطية 69

 البيئية 70
ي الحد من استيراد واستخدام  نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على سياسة الدولة ف 

 الموارد والغازات المستنفذة لطبقة االوزون
31676 12/24/2019 

 النفطية 71
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على سياسة وزارة النفط في تطويروتشغيل الخط 

 االستراتيجي
31977 12/26/2019 

 التربوية 72
لى سياسة وزارة التربية في توفير المستلزمات نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي ع

 المدرسية
32032 12/26/2019 

 الموارد المائية 73
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على سياسة وزارة الموارد المائية في استصالح  

 االراضي الزراعية 
32360 12/30/2019 

 الهندسية 74
سياسة امانة بغداد في تطوير وتاهيل الطرق  نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على

 في االحياء السكنية  
32365 12/30/2019 

   74 المجموع الكلي      

 


