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 ))بسم هللا الرحمن الرحيم(( 

 دائرة الشؤون الفنية والدراسات  

 قسم التخطيط والمتابعة  

 

 متابعة الخطة السنوية لديوان الرقابة المالية االتحادي                        

 31/12/2020ولغاية 1/1/2020للفترة من                              

الدوائر الرقابية خطة العمل الرقابي المرسومة لها خالل السنة للفترة من  أنجزت

( 1973من خالل جهود المنتسبين البالغ عددهم )31/12/2020ولغاية 1/1/2020

الخطة الساندة للفترة  أنجزتفيما يخص مقر الديوان فقد  أماالعمل  رأسمنتسب على 

 (منتسب . 505) من خالل جهود المنتسبين البالغ عددهم  أعاله

 متابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية:اوالً: 

 31/12/2020لغاية   للديوان  متابعة تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية
الهدف  

 الرئيس ي 

املتابعة   الجهة املنفذة  اإلجراءات  األفق الزمني  الهدف الفرعي 

لغاية 

31/12/

2020 

تعزيزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز 

مبزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززا   

النزاهززززززززززززززززززززززززززززززززززة 

 والشفافية

متابعززززززززززززززززززززززززززززززززززة  (1-1)

تنفيزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززذ 

توصززززززززززززززززززززيات 

تقريززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززر 

التقيززززززززززززززززززززززززززززي  

الزززززززززززززززززززززززززززززززززززززذات  

 للنزاهة

تنفيززذ توصززيات تقريززر  ات تو زز    2018-2022

 -املتمثلة باتت :

وضزززززس  يا زززززة للنزاهزززززة تزززززدم   -أ 

جميزززززززززززززس العناصززززززززززززززر ال اصززززززززززززززة 

بالنزاهززة املوجززو ة لززي الززديوا  

 لي إطار مكتوب.

 ائرة الشؤو  الفنية  

 والدرا ات 

 قيد ات جاز 

تصززززززززززززمي  ا ززززززززززززتمارة لت ليزززززززززززز   -ب

امل زززززززززززززززاطر امل ي زززززززززززززززة بعمززززززززززززززز  

 الديوا .

 ائرة الشؤو  الفنية  

 والدرا ات 

 قيد ات جاز 
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الهدف  

 الرئيس ي 

املتابعة   الجهة املنفذة  اإلجراءات  األفق الزمني  الهدف الفرعي 

لغاية 

31/12/

2020 

عقززززززد اجتماعززززززات تداوليززززززة مززززززس  -ج

مجلزززززززززززززززن النزززززززززززززززواب وال جزززززززززززززززا  

البرملا يزززززززززززززة واألما زززززززززززززة العامزززززززززززززة 

والجهززززززات ال اضززززززعة للرقابززززززة 

لغزززززززززززززززززززززززر  الوقزززززززززززززززززززززززوف ع ززززززززززززززززززززززز  

املواضزززززززززززززيس األ ا زززززززززززززية ال زززززززززززززي 

يجزززززززززززززه الثراءزززززززززززززز عل  زززززززززززززا إ نزززززززززززززاء 

أهميت ززززززززززززا التززززززززززززدقيق و  ززززززززززززه 

 لتلك الجهات.

إ ارة الديوا  + فريق  

 التواص  

 

 وضس مدو ة  لوك الكثرو ية. - 

 

 ائرة الشؤو  الفنية  

والدرا ات +  وائر  

 الديوا  

 2019منجز 

وقيد اإلقرار  

2020 

إعا ة ت بيق منهجية   -ه

ات تو    ع   ا د أنش ة  

 الديوا  

 ائرة الشؤو  الفنية  

 وائر  والدرا ات + 

الديوا  املعنية  

 بال شاط 

 قيد ات جاز 

(  اإلصززززززززززززززززززززز   1-2)  

اإل اري مززززززززز  

خززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز   

التنظززززززززززززززززززززززززززززززي  

وال زززززززززززززززززززززززززززززززز ي 

امل زززتمر بزززا  

يكزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززو  

الزززززززززززززززززززززززززززززززديوا  

 تشكي  فريق عم  التقيي . - 2018

املزززززوففء  لزززززي إشزززززراك عزززززد  مززززز   -

الززدورة التدريةيززة املزمززس عقززدها 

مززززززززززززز  قبزززززززززززززز  املنظمززززززززززززززة العر يززززززززززززززة 

بالتعززززززززززززاو  مززززززززززززس مبززززززززززززا رة تنميززززززززززززة 

ات تو زززززززززززززززززززاي لت بيزززززززززززززززززززق إطزززززززززززززززززززار 

 القياس.

قيززززززززززززاف الفريززززززززززززق ب نفيززززززززززززذ مهززززززززززززاف  -

 التقيي  وفق ما جاء لي اإلطار.

إعززززززززدا  تقريزززززززززر ب تزززززززززائ  التقيزززززززززي   -

  فريق مشثرك  تشكي

م   ائرة الشؤو   

الفنية والدرا ات +  

  وائر التدقيق املعنية 

 أ جز



 

(4 - 42 ) 

الهدف  

 الرئيس ي 

املتابعة   الجهة املنفذة  اإلجراءات  األفق الزمني  الهدف الفرعي 

لغاية 

31/12/

2020 

منظمززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة 

ي تزززززززذ    ززززززززا 

والعمزز  ع زز  

ت بيزززق إطززززار 

قيزززززززززززززاس أ اء 

أجهززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة 

الرقابززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة 

العليزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززا 

الصزززززززززززززززززززززززززززززا ر ) 

عززززز  منظمزززززة 

 .ات تو اي( 

مبززء  فيززا  قزززاط القززوة وال زززع  

 املؤ رة لي عم  الديوا .

( تنفيزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززذ 1-3)  

مشززززززززززززززززززززززززززززززززززرو  

مؤشزززززززززززززززززززززززززرات 

قيززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززاس 

زززززززززاهة لززززززززي  النز

املؤ  زززززززززززات 

 ال كومية.

تشززززززززززكي  فريززززززززززق معنززززززززززي ب عززززززززززدا   - 2018-2022

  لي  مؤشرات قياس النزاهة.

إعزززززدا  م زززززو ة الزززززدلي  املقثزززززر   -

وعرضززززززها ع زززززز  مجلززززززن الرقابزززززززة 

 للمصا قة.

توعيززززززززززززززززززززة مززززززززززززززززززززوفف  الزززززززززززززززززززززديوا   -

والجهزززززات ال اضزززززعة للرقابزززززة مززززز  

املشززززززززززززززززمولء  عمليززززززززززززززززة الت بيززززززززززززززززق 

 التجريبي للدلي .

الت بيززززززززززق الفع ززززززززززي للمؤشززززززززززرات  -

 الوار ة بالدلي .

 ائرة الشؤو   

 +الفنية والدرا ات

مجلن الرقابة 

 املالية اتت ا ي 

أ جز نشر  

ع   موقس 

 الديوا  

الت بيق  

-2020عاف 

2021 

( اعتمززززززززززززززززززززززززززززززززا  1-4)  

بر ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززام  

اإل فزززززززززززززززززززززززززززززززززززا  

العزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززاف 

تشززززززكي  فريززززززق تنززززززاط بززززززا مهمززززززة  - 2018-2019

تكييززززززززززززززز  املؤشزززززززززززززززرات الزززززززززززززززوار ة 

بالبر ززززام  بمززززا يززززت ئ  مززززس البي ززززة 

 العراقية.

التوعيزززة والتزززدريه للعزززاملء  لزززي  -

تشكي  فريق مشثرك  

م   ائرة تدقيق  

نشاط التموي   

التوزيس و أع اء م   

ت  تشكي   

 الفريق  

وما زا  قيد  



 

(5 - 42 ) 

الهدف  

 الرئيس ي 

املتابعة   الجهة املنفذة  اإلجراءات  األفق الزمني  الهدف الفرعي 

لغاية 

31/12/

2020 

وامل ززززززززززززززززززززاءلة 

املاليززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة 

PEFA. 

الزززديوا  ع ززز  ت بيزززق املؤشزززرات 

 وفق الدلي  املعد

 وائر التدقيق املعنية  

+  ائرة الشؤو   

 الفنية والدرا ات 

 

 اإلصدار 

(  وضزززززس  ليزززززة 1-5) 

ل شززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززر 

التقززززززززززززززززززززززززززززززززززارير 

 الصا رة.

إعززززدا  م ززززو ة أوليزززززة إلليززززة نشزززززر - 2018

 وائززززززززززززر التقزززززززززززارير وأعمامهزززززززززززا ع ززززززززززز  

 التدقيق ت ت    الرأي بش ن ا.

تعزززدي  م زززو ة اإلليزززة بعزززد األخزززذ -

بم  ظزززززززززززات ومقثر زززززززززززات الزززززززززززدوائر 

الرقابيزززززززززززززززززززة وإقرارهزززززززززززززززززززا بصزززززززززززززززززززيغت ا 

الن ائيززززة مزززز  قبزززز  مجلززززن الرقابززززة 

 املالية اتت ا ي.

 ائرة الشؤو  الفنية  

والدرا ات+ الدائرة  

القا و ية+ فريق  

التواص +  وائر  

 التدقيق 

 

 

تعزيززززززززززززز م ا ززززززززززززة 

الززززززززززززززديوا  لززززززززززززززي 

 م ي ا

( تزززززززززززززززززززززززززززززززززززدعي  2-1) 

ات ززززززززززززتق   

املززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززا ي 

واإل اري 

 للديوا 

ت شزززززززززززيد الزززززززززززدع  والت ييزززززززززززد مززززززززززز  - 2018-2022

مجلززززززززززززن النززززززززززززواب للوصززززززززززززو  إ زززززززززززز  

 ات تق لية املالية واإل ارية.

 

 

 

تقوف  اليا   إ ارة الديوا  

 ائر ة  

الشؤو   

الفنية  

والدرا ات  

بتعزيز مهنية  

الديوا  ع   

طريق   ث  

م اور أهمها  

امل ور  

املؤ  ات  

الذي ي ناو   
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الهدف  

 الرئيس ي 

املتابعة   الجهة املنفذة  اإلجراءات  األفق الزمني  الهدف الفرعي 

لغاية 

31/12/

2020 

بش يء م   

التفصي   

ا تق لية  

الديوا   

ضم   

مشرو   

)إرشا ات  

عمليا لتعزيز  

مهنية 

 الديوا ( 

اقثزززززززززززززززززززززززززرا   ليزززززززززززززززززززززززززات لتفعيززززززززززززززززززززززززز   -

ات ززززززززززززززتق لية وال يا يززززززززززززززة وفززززززززززززززق 

 املعايءر الدولية وإع   ليما.

قيززززززززاف الفريززززززززق بوضززززززززس مشززززززززرو   -

لتعززززززدي  قزززززززا و  الزززززززديوا  النافزززززززذ 

وفق املقثر ززات والززرل  ال ززي تعزززز 

 ا تق لية الديوا  و يا يتا

ال جنة املش لة  

بموجه األمر  

( لي 21405الديوان  ) 

3/10/2017 

 + الدائرة القا و ية

 

 قيد ات جاز 

( إر زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززاء 2-2) 

إ زززززثراتيجية 

للتواصززززززززززززززززززززز  

مززس أازز اب 

املصزززززززززززززززززززززززززززززال  

وفزززززق أ زززززن 

 موضوعية

تشززززززززكي  فريزززززززززق لوضزززززززززس م زززززززززو ة  - 2018-2021

إل ززززززززززززززززززززثراتيجية التواصزززززززززززززززززززز  مززززززززززززززززززززس 

 أا اب املصال .

إقززززززززززززرار  اإل ززززززززززززثراتيجية املقثر ززززززززززززة -

بصززيغت ا الن ائيززة مزز  قبزز  مجلزززن 

 الرقابة املالية اتت ا ي.

إقامزززززززززززززززززة ور  عمزززززززززززززززززز  للتوعيززززززززززززززززززة -

تشكي  فريق مشثرك  

مس  وائر التدقيق  

املعنية +  ائرة  

الشؤو  الفنية  

والدرا ات + فريق  

 التواص  

ت  وضس 

 ات ثراتيجية 
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الهدف  

 الرئيس ي 

املتابعة   الجهة املنفذة  اإلجراءات  األفق الزمني  الهدف الفرعي 

لغاية 

31/12/

2020 

والتعريززززززززززززز  ب اززززززززززززز اب املصزززززززززززززال  

 وأهمية التواص 

ا زززززززت داث ق ززززززز  للتواصززززززز  مزززززززس -

 أا اب املصال .

ا ززززززززززززززت داث  افززززززززززززززذة الكثرو يززززززززززززززة -

ت ززززززززززت    الزززززززززززرأي العززززززززززاف بشزززززززززززا  

 التقارير امل شورة .

( تعزيزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز 2-3) 

أواصززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززر 

التعزززززززززززززززززززززززززززززززاو  

والتواصززززززززززززز  

مززززززس األجهزززززززة 

الرقابيزززززززززززززززززززززززززززززة 

الزميلزززززززززززززززززززززززززززززززززززة 

واملنظمزززززززززززات 

املهنيززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة 

والجهززززززززززززززززززززززززات 

 املا  ة

ات زززززززززززززززززتعا ة ب بزززززززززززززززززرات األجهززززززززززززززززززة - 2018-2022

الرقابيززززززة الرصززززززينة لتعزيززززززز مهنيززززززة 

وا ثراف العززاملء  لززي الززديوا  مزز  

خزززززززز   اللقززززززززاءات املباشززززززززرة و عزززززززز  

 بعد أو امل اطبات الر مية

 الديوا + إ ارة 

 ائرة الشؤو  الفنية  

 والدرا ات 

ت  إبراف  

مذارات  

تفاه  مس 

عد  م   

 األجهزة 

 ق ر  

 ال عو ية 

التواصزززز  مزززز  خزززز   املشززززاراة لززززي 

مجتمعززززززات املمار زززززززة امل زززززززت د ة 

مزززززززززززززز  قبزززززززززززززز  مبززززززززززززززا رة ات تو ززززززززززززززاي 

واملنظمات اإلقليمية لتبا   اآلراء 

 وال برات

املشاراء  لي  

التدريةية  الدورات 

 م   وائر الديوا  

 م تمر  

إذ ت  أ جاز  

 األت :

ت ي ة  .1

مدرب   

ومي ري  

معايءر 

األجهزة 

العليا  
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الهدف  

 الرئيس ي 

املتابعة   الجهة املنفذة  اإلجراءات  األفق الزمني  الهدف الفرعي 

لغاية 

31/12/

2020 

للرقابة 

املالية  

 وامل ا ةية. 

املشاراة   .2

لي 

الدورات  

التدريةية  

ال ي  

تقيمها  

مبا رة 

تنمية 

ات تو اي  

لي 

مواضيس 

)التدقيق  

اتلكثرون  

 ،

أخ قيات  

املهنة،  

رقابة 

األ اء ،  

اطار  

م اف ة  

الف ا ،  

اطار قياس  

أ اء أجهزة  

الرقابة 

 العليا( 



 

(9 - 42 ) 

الهدف  

 الرئيس ي 

املتابعة   الجهة املنفذة  اإلجراءات  األفق الزمني  الهدف الفرعي 

لغاية 

31/12/

2020 

إبززززززززززراف مززززززززززذارات تفززززززززززاه  وتعززززززززززاو  

مشزززززثرك مزززززس املنظمزززززات اإلقليميزززززة 

واألجهزززززززززززززة الرقابيززززززززززززة الزميلززززززززززززة لززززززززززززي 

ال شززززززززاطات ذات الصززززززززلة بالعمزززززززز  

 الرقاب 

إ ارة الديوا  +  ائرة  

الشؤو  الفنية  

 والدرا ات 

 

 

ت  ابراف  

مذارات  

تفاه  مس 

عد  م   

 األجهزة

 ق ر  

 ال عو ية 

 اتفرو اي 

 ات و اي  

املنظمة  

العر ية  

ألجهزة 

الرقابة 

 املالية العليا 

باعتبار ا   

الديوا   

الرئين  

التنفيذي ت    

 ابرامها مس  
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الهدف  

 الرئيس ي 

املتابعة   الجهة املنفذة  اإلجراءات  األفق الزمني  الهدف الفرعي 

لغاية 

31/12/

2020 

اعتمزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززا  

األ ززززززززززززززززززززززززززززززززززززاليه 

واملنهجيزززززززززززززززززززززززات 

ال ديثزززززززززززززة لزززززززززززززي 

 الرقابة

( إصززززززززززززززززززززززززززززززززززززدار 3-1) 

تقزززززززززززارير البيا زززززززززززات 

املاليزززززززززززززززة وتقزززززززززززززززارير 

تقزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززوي  األ اء 

وغءرهززززززززززززززززززززززززززا مزززززززززززززززززززززززززز  

األ ززززززززززززوا  األخززززززززززززر  

مزززز  التقززززارير وفززززق 

ا زززززدث األ زززززاليه 

واملنهجيززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززات 

 املعتمدة

اإلبزززززززززززززز ا عززززززززززززززز  أهزززززززززززززز  امل  ظزززززززززززززززات  2018-2022

 الرقابيززززززززززززززززة الززززززززززززززززوار ة لززززززززززززززززي تقززززززززززززززززارير 

البيا زززززززات املاليزززززززة، تقزززززززوي  األ اء، ) 

تززززززززززززدقيق الكثرونزززززززززززز  وغءرهززززززززززززا مزززززززززززز  

إ ززززززز  أاززززززز اب املصزززززززال  (  التقزززززززارير 

 .املعنيء 

 وائر التدقيق +  

الشؤو  الفنية   ائرة 

 والدرا ات 

تقارير   -

تقوي   

 األ اء. 

تقارير   -

التدقيق  

اتلكثرون  

. 

التقارير   -

 املو دة. 

تقارير   -

إيرا ات  

ومصرو 

فات  

خارج  

 املواز ا. 

التو زززس لزززي ت بيزززق مزززنه  التزززدقيق   

امل زز ند ع زز  امل ززاطر وإبزز ا  تززائ  

 .التدقيق ل جهات ذات الع قة

ت  إصدار    وائر التدقيق  

العديد م   

 التقارير 

تشزززززكي  فزززززر  عمززززز  للمشزززززاراة لزززززي 

البززززززرام  التدريةيززززززة املزمززززززس إقامت ززززززا 

م  قب  ات و ايواليورو ززاي لززي 

 .مجا  التدقيق اتلكثرون 

 إ ارة الديوا  

 

 

( تقيزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززي  3-2)  

ات زززززثراتيجي

ات 

وال  ززززززززززززززززززززز  

ال كوميزززززززززززززززة 

وضزززززززززززززس  ليززززززززززززز  م  زززززززززززززي لتزززززززززززززدقيق  - 2018-2022

 أهداف التنمية امل تدامة.

 

تشكي  فريق م   

 ائرة الشؤو  الفنية  

والدرا ات و وائر  

التدقيق لوضس  

 م و ة الدلي  

 ينفذ لي  

 2020عاف 
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الهدف  

 الرئيس ي 

املتابعة   الجهة املنفذة  اإلجراءات  األفق الزمني  الهدف الفرعي 

لغاية 

31/12/

2020 

لتنفيززززززززززززززززززززززززززززززززززززززذ 

الثزامززززززززززززززززززززززززززات 

العززززززززززرا  لززززززززززي 

تززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززدقيق 

أهزززززززززززززززززززززززززززززززززززداف 

التنميززززززززززززززززززززززززززززززززززة 

 امل تدامة

+ مجلن الرقابة  

 املالية اتت ا ي 

ت ززمء  ال  زز  ال ززنوية م ززور  -

خززززززززززززال بالرقابززززززززززززة ع زززززززززززز  أهززززززززززززداف 

 التنمية امل تدامة.

 ائرة الشؤو  الفنية  

والدرا ات +  وائر  

 التدقيق 

ت  ت مء    

خ   ق    

تقوي  األ اء  

املت صص  

 2018لعام  

عد    2019و

م  األهداف  

الرئي ة  

والفرعية  

املتعلقة  

بالتنمية 

امل تدامة  

البالغ عد ها  

هدف   17

  169رئين و

هدف فرعي  

وت  اصدار   

عد  م   

التقارير    ذا   

  صول ال

عقزززززد  ورات تعريفيزززززة وت ويريزززززة  -

ملن  زززبي الزززديوا  لت زززوير قزززدرات   

وزيززززززززا ة الززززززززوعي ب هززززززززداف التنميززززززززة 

 ائرة الشؤو  الفنية  

والدرا ات + الفريق  

 املش   

م تمر وت   

اشراك عد   

م  البرام   
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الهدف  

 الرئيس ي 

املتابعة   الجهة املنفذة  اإلجراءات  األفق الزمني  الهدف الفرعي 

لغاية 

31/12/

2020 

التدريةية   امل تدامة.

 و  الرقابة  

ع   اهداف  

التنمية  

 امل تدامة 

ات ززززززززتفا ة مزززززززز  ال بززززززززرات لزززززززززد   -

األجهزززززة الرقابيززززة الزميلززززة مباشززززرة 

 أو بالتعاو  مس املنظمات الدولية.

 

التعاو  مس   إ ارة الديوا  

م كمة 

التدقيق  

الهولندية  

وإصدار تقرير  

ع  جاهزية 

ال كومة لي  

تنفيذ  

اهداف  

التنمية  

 امل تدامة 

( ت بيززززززززززززززززززززززززززززززززززززق 3-3) 

معززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززايءر 

التزززززززززززززززززززززززززززززززززززدقيق 

الصزززا رة عززز  

منظمززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة 

 ات تو اي

إعزززززززززززززززدا  م زززززززززززززززو ة  ليززززززززززززززز  رقابزززززززززززززززة  2018-2022

اتلثزاف، وتقديما لإلقززرار مزز  قبزز  

 مجلن الرقابة املالية اتت ا ي

 ائرة الشؤو  الفنية  

والدرا ات + مي ري  

معايءر رقابة اتلثزاف  

+ مجلن الرقابة  

 املالية اتت ا ي 

 

م تمر  يت   

اإل جاز  

2020-2021 

ت زززززززززززززززززززززدي   ليززززززززززززززززززززز  رقابزززززززززززززززززززززة األ اء  2018-2022

وتقديمزززا لإلقزززرار مززز  قبززز  مجلزززن 

مي ري معايءر  األ اء  

+ مجلن الرقابة  

ا جز  وت   

اعماما لي  
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الهدف  

 الرئيس ي 

املتابعة   الجهة املنفذة  اإلجراءات  األفق الزمني  الهدف الفرعي 

لغاية 

31/12/

2020 

  2019عاف  املالية اتت ا ي  الرقابة املالية اتت ا ي

(تكييززززززززززززززززززززززززززززززززززز  3-4) 

األ ظمزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة 

امل ا ةية مززا 

يزززززززززززززززت ئ  مزززززززززززززززس 

املعزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززايءر 

 الدولية   

2018-2021 -  
 
تعزززدي  النظززززاف امل ا ززززبي وفقززززا

للمعزززززايءر الدوليزززززة لزززززي امل ا زززززبة 

 للمصززا قة 
 
والتززدقيق، تمهيززديا

 عليا.

نشزززر وتعمزززي  النظزززاف امل ا زززبي  -

 بصيغتا الجديدة.

إقامزززة  ورات تعريفيزززة لت بيزززق  -

 املعد النظاف امل ا بي 

ال جنة املش لة  

لتعدي  النظاف  

امل ا بي + مجلن  

الرقابة املالية  

اتت ا ي+  ائرة  

الشؤو  الفنية  

 والدرا ات 

ت  تشكي   

فريق م   

م ا بء   

   قا و يء

و رئا ة 

أ تاذ مهدي  

م رو  

لغر   

تكيي   

وموائمة  

النظاف  

امل ا بي  

املو د وفق  

 املعايءر . 

ضززززززما  التمءززززززز 

والجزززززززززززززو ة لزززززززززززززي 

 العم  الرقاب 

( اعتمززززززززززززززززززززززززززززززززا  4-1) 

 ظزززززاف رقابزززززة 

الجزززززززززززززززززززززززززززززززززززو ة 

الشززززززززززززززززززززززززززززاملة 

وتقيززززززززززززززززززززززززززززززززززززززي  

 العم 

تشززكي  فريززق لغززر  وضززس  ليزز   - 2021 -2019

  ظاف الجو ة الشاملة.

نشززززر وتعمززززي  الززززدلي  ع زززز   وائززززر  -

التززدقيق فافززة ت ززت    أرا  زز  

 وم  ظات  .

تعززززززززززدي  م ززززززززززو ة الززززززززززدلي  وفززززززززززق  -

امل  ظززززززززات ووضززززززززعا بصززززززززيغتا 

 إلقراره م  قبزز  
 
الن ائية تمهيدا

مجلزززززززززززززززززززززززن الرقابزززززززززززززززززززززززة املاليزززززززززززززززززززززززة 

 ائرة الشؤو  الفنية  

والدرا ات +  وائر  

التدقيق +  مجلن  

الرقابة املالية  

 اتت ا ي

 يت  إ جازه  

 2021عاف 
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الهدف  

 الرئيس ي 

املتابعة   الجهة املنفذة  اإلجراءات  األفق الزمني  الهدف الفرعي 

لغاية 

31/12/

2020 

 اتت ا ي.

إقامزززززززة  ورات تدريةيزززززززة للتوعيزززززززة  -

 للدلي  .

( ت زززززززززززززززززززززززززززززدي  4-2) 

 ليززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز  

الرقيززززززززززززززززززززززززززززززززززه 

املزززززززززززززا ي بمززززززززززززززا 

يززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززت ءف 

واملنهجيزززززززات 

ال ديثزززززة لزززززي 

 التدقيق 

أعمززززاف م ززززو ة الززززدلي  امل د ززززة  - 2018

ع زززز   وائززززر التززززدقيق ت ززززت    

 أراءه .

عززززززر  ندزززززز ة الززززززدلي  الن ائيززززززة  -

ألغزززززززززززززرا  اإلقزززززززززززززرار مززززززززززززز  قبززززززززززززز  

مجلزززززززززززززززززززززززن الرقابزززززززززززززززززززززززة املاليزززززززززززززززززززززززة 

 اتت ا ي.

 ائرة الشؤو  الفنية  

ائر  والدرا ات +  و 

التدقيق + مجلن  

الرقابة املالية  

 اتت ا ي

ت  اعدا   

الجزء األو   

م  الدلي  لي  

 2019عاف 

وت  أعماما  

ع   الدوائر  

الرقابية  

للوقوف ع   

  را    . 

و يت  ا جاز  

الجزء الثان   

  202لي عاف 

ويت  أعماما 

ع   الدوائر  

للوقوف ع   

  را     

و يصدر  

الدلي   

بصيغتا  

الن ائية لي  

  النص 



 

(15 - 42 ) 

الهدف  

 الرئيس ي 

املتابعة   الجهة املنفذة  اإلجراءات  األفق الزمني  الهدف الفرعي 

لغاية 

31/12/

2020 

الثان  م   

 2020عاف 

( تنظززززززززززززززززززززززززززززززززززززززي  4-3) 

م ززززززززززززززززززززززززززززززابقة 

للب زززززززززززززززززززززززززززززوث 

املعززززززززدة مزززززززز  

قب  موفف  

الزززززززززززززززززززززززززززززديوا  

ومل تلززززززززززززززززززززززز  

املواضزززززززززززززززززززززيس 

ذات الصزززززلة 

باملنهجيززززززززات 

ال ديثزززززة لزززززي 

العمززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز  

 الرقاب 

وضززس ضززواب  وشززروط للمشززاراة  2018-2021

لزززززززززي امل زززززززززابقة وتنظزززززززززي  توقيتات زززززززززا 

 وموضوعات ا.   

 ائرة الشؤو  الفنية  

والدرا ات +  وائر  

 التدقيق 

 يت  إ جازه  

 2021لي عاف 

تنميزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة 

القززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززدرات 

 املؤ  اتية

( تنميززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة 5-1) 

قزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززدرات 

العززززاملء  لززززي 

إقامزززززززة  ورات تدريةيزززززززة وت ويريزززززززة  2018-2022

 اخ  الديوا  وخارجا ف زز  عزز  

التعززززززززززاو  مززززززززززس املنظمززززززززززات املهنيززززززززززة 

 ائرة الشؤو  الفنية  

والدرا ات + املراز  

 التدريبي 

م تمر خ    

 2019عاف 

  2020و
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الهدف  

 الرئيس ي 

املتابعة   الجهة املنفذة  اإلجراءات  األفق الزمني  الهدف الفرعي 

لغاية 

31/12/

2020 

الزززززززززززززززززززززززززززززديوا  

ورفززززززززززززززززززززززززززززده  

بززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ه  

وا ززززززززززززززززززززززززززززززززدث 

املنهجيززززززززززززززات 

واأل ززززززززززززاليه 

 لي التدقيق 

والجهات املا  ة لي فافززة املجززاتت 

الرقابيزززززززة وامل ا زززززززةية والقا و يزززززززة 

واإل اريزززززة وتكنولوجيزززززا املعلومزززززات 

 وغءرها.

م  قب   

املراز  

 التدريبي  

وق    

 التدريه 

( تنفيزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززذ 5-2) 

ا زززززززززززززززززززتكما  

إجززززززززززززززززززززززززراءات 

إنشززززاء مراززززز 

تززززززززززززدريبي لززززززززززززي 

 الديوا 

ت ي زززززززززززززززة امل زززززززززززززززتلزمات املا يزززززززززززززززة  - 2018-2022

والةشززززززززززززرية للغززززززززززززر  مباشززززززززززززرة 

مززوفف  املراز ب عمالا لتززدريه 

الزززززززديوا  والجهزززززززات ال اضزززززززعة 

للرقابززززززززززة لززززززززززي مجززززززززززاتت العمزززززززززز  

 امل ا بي والرقاب .

ا زززززز ثمار املززززززوار  الةشززززززرية مزززززز   -

املززززززززززززززززززدر ء  ال اصززززززززززززززززززلء  ع زززززززززززززززززز  

 
 
شززها ات تززدريه معتمززدة  وليززا

 عززززززززززز  مي زززززززززززري معزززززززززززايءر 
 
ف ززززززززززز 

ات تو ززززززززاي للرقابززززززززات الزززززززززث ث 

 )املالية، اتلثزاف ، األ اء(.

-  

 ائرة الشؤو  الفنية  

والدرا ات + الدائرة  

 اإل ارية واملالية 

ت  ا جاز  -

اعما   

املراز  

التدريبي  م   

  ي   

اعدا    --

 امل اضري . 

اعدا   -

  ورات. 

 

( تنميززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة 5-3) 

قزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززدرات 

العززززاملء  لززززي 

الجهزززززززززززززززززززززززززززززززات 

ال اضزززززززززززززززززعة 

 للرقابة

إقامة  ورات تدريةية وت ويريززة لززي  2018-2022

فافزززززة املجزززززاتت ببشزززززراف املزززززدر ء  

املعززززايءر الدوليززززة لززززي هززززذا ومي ززززري 

 الديوا 

 ائرة الشؤو  الفنية  

 والدرا ات + 

 املراز التدريبي 

م تمر وت   

إقامة عد   

م  الدورات  

لي املراز  

 التدر يبي 

ت  عقد عد   إ ارة الديوا      ززززززززززززززززور اللقززززززززززززززززاءات والنزززززززززززززززززدوات  2022-2018( فززتق قنززوات 1-6) تعزيززززززززززززز م ا ززززززززززززة 
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الهدف  

 الرئيس ي 

املتابعة   الجهة املنفذة  اإلجراءات  األفق الزمني  الهدف الفرعي 

لغاية 

31/12/

2020 

اتر و ززززززززززززززززززززززززززززززاي 

لل زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز تء  

 القا متء 

للتعزززززززززززززززززززززززززززززززاو  

املشزززززززززززززززززززززززززززززثرك 

وتبززززززززززززززززززززززززززززززززززززززا   

التجززززززززززززززززززززززززززارب 

وال بزززززززززززززززززززززرات 

بزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززء  

األع زززززاء لزززززي 

 املنظمة

العلميزززززة واملشزززززاراة لزززززي املزززززؤتمرات 

واتجتماعزززززززات اإلقليميزززززززة وعزززززززر  

 النتائ  املت ققة

بالت  يق مس األما ة  

العامة للمنظمة  

 العر ية

 

 م  اللقاءات 

 وائر الديوا     نشر الب وث لي املج ت الدولية

بالت  يق مس األما ة  

العامة للمنظمة  

 العر ية

ت  نشر عد   

م  الب وث  

 واملقاتت 

( فززتق قنززوات 6-2) 

التعزززززززززززززززززززززززززززززززاو  

وتبززززززززززززززززززززززززززززززززززززززا   

املعلومزززززززززززززززات 

بززء  املنظمززة 

العر يززززززززززززززززززززززززززززززززززة 

وأقززززززززززززززززززززززززززززززززززالي  

ات تو ززززززززززززاي 

 األخر  

املشززاراة لززي امللتقيززات واملززؤتمرات  2018-2022

 الدولية وعر  النتائ  املت ققة

إ ارة الديوا   

بالت  يق مس األما ة  

العامة للمنظمة  

 العر ية

 

 

تم  

املشاراة لي  

( م  2) 

املؤتمرات  

الدولية  

)ات تو اي،  

مؤتمر  

الجمعية  

العامة 

ملنظمة  

 اتر و اي(.

املشاراة لي  

 (2 )

اجتماعات  

املجلن  

التنفيذي  
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الهدف  

 الرئيس ي 

املتابعة   الجهة املنفذة  اإلجراءات  األفق الزمني  الهدف الفرعي 

لغاية 

31/12/

2020 

للمنظمة 

 العر ية  

ترجمزززززززززززززززززة امل شزززززززززززززززززورات العلميززززززززززززززززززة 

والرقابيزززززززززززززة واملعزززززززززززززايءر امل ا زززززززززززززةية 

 باللغتء  العر ية وات  لءزية

 ائرة الشؤو  الفنية  

والدرا ات    

بالت  يق مس األما ة  

العامة للمنظمة  

 العر ية

ت  ترجمة  

عد  م   

الب وث  

واملقاتت  

 واملج ت 

رفززززززززززد املراززززززززززز التززززززززززدريبي للمنظمززززززززززة 

العر ية باملززدر ء  ومي ززري املعززايءر 

ال اصزززززلء  ع ززززز  شزززززها ة مزززززدرب او 

 مي ر  و ي بناء ع   طلب  

إ ارة الديوا   

بالت  يق مس األما ة  

العامة للمنظمة  

 العر ية

شارك  

( م   2عد ) 

من  بي  

الديوا   

امي ري   

ملعايءر  

ات تو اي لي  

الديوا  لي  

الدورات  

املقامة م   

قب  مبا رة  

تنمية 

 ات تو اي 

( ا ززززززززتق اب 6-3) 

املزززززززززززززززززززززززززززززا  ء  

لتعزيززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز 

مصزززززززززززززززززززززززززززززززززززززا ر 

التمويززززززززززززززززززززززززززززز  

توجيززا اهتمززاف املززا  ء  املنظمززات  2018-2022

املمولزززززززززززززة مززززززززززززز  خززززززززززززز   اللقزززززززززززززاءات 

واملؤتمرات الدولية واإلقليمية إ   

الرليززززززززززة اإل ززززززززززثراتيجية للمنظمززززززززززة 

واملشزززززززززززززززززاريس املقثر زززززززززززززززززة للتنفيزززززززززززززززززذ 

إ ارة الديوا  +  

أع اء املجلن  

التنفيذي للمنظمة 

العر ية  بالت  يق مس  

األما ة العامة  

ت  ابراف  

مذارت  

تفاه  مس 

منظمة 

 اتفرو اي 
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الهدف  

 الرئيس ي 

املتابعة   الجهة املنفذة  اإلجراءات  األفق الزمني  الهدف الفرعي 

لغاية 

31/12/

2020 

وقصززززززززص النجززززززززا  ع زززززززز  م ززززززززتو   املا ي 

املنظمزززززززززززززززززززززة العر يزززززززززززززززززززززة واألجهززززززززززززززززززززززة 

 ع اءاأل 

وات تو اي   للمنظمة العر ية 

لتعزيز هذا  

 الجا ه 

( تنفيزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززذ 6-4) 

عمليززززززززززززززززززززززززززززززات 

تززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززدقيق 

تعززززززززاون  مزززززززززس 

األجهززززززززززززززززززززززززززززززززززززة 

الرقابيزززززززززززززززززززززززززززززة 

الزميلزززززززززة لزززززززززي 

تنفيززززذ مهززززاف 

رقابيززززززززة ذات 

هززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززدف 

مشززززززززززززززززززززززززززززززززززثرك 

 زززززززززززززززواء لزززززززززززززززي 

إقلززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززي  

اترابو ززززززززاي 

او األقزززززززززززززالي  

األخززززززززززززززززززززززززززززززززززززززر  

 ل  تو اي

ززززز)  2018-2022 ( مزززززز  IDIاملشزززززاراة لزززززي بر زززززام  الز

خززززززززززززز   تنفيززززززززززززززذ مهمززززززززززززززات رقابيززززززززززززززة 

تعاو ية بء  الدو  األع اء الذي  

تززززززززززر  ه   ززززززززززدو   وليززززززززززة مشززززززززززثراة 

خاصززززززة لززززززي مجززززززا  تنفيززززززذ أهززززززداف 

 التنمية امل تدامة.

الديوا   إ ارة 

باعتباره رئين  

املجلن التنفيذي  

بالت  يق مس األما ة  

العامة للمنظمة  

العر ية  + الدو   

 األع اء لي املنظمة

 

الت  زززززززززززززيق مزززززززززززززس األما زززززززززززززة العامزززززززززززززة 

للمنظمزززة العر يزززة لغزززر  صزززياغة 

مززززززززززززذارات تفززززززززززززاه  مززززززززززززس األقززززززززززززالي  

األخزززززززر  ل  تو زززززززاي لزززززززي املجزززززززاتت 

 ذات  الصلة بالعم  الرقاب  .

لديوا   إ ارة ا

بالت  يق مس األما ة  

العامة للمنظمة  

 العر ية

 

ت  ابراف  

مذارت  

تفاه  مس 

منظمة 

اتفرو ايوا 

ت تو اي  

لتعزيز هذا  

 الجا ه 
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 متابعة مدخالت الخطة ثانياً: 

 الطاقات الرقابية  -1

 الدوائر الرقابية  -أ

  ة ـطط والبالغـو مخــ( يوم /رقيب مقارنة بما ه228808ة المستغلة فعال") ـبلغت الطاقات الرقابي      

 . %(49( يوم/رقيب ونسبة استغالل بلغت ) 48602) ه ( يوم/رقيب بتسرب مقدار469836)

 الــمهام
الطاقات 

 المخططة

نسبة المهمة  

 إجمالي إلى

 المهام%

الطاقات 

 المستغلة

نسبة الطاقات 

 إلىالمستغلة 

 المهام% أجمالي

نسبة استغالل  

 الطاقات 

 المنجز/المخطط

 %51  % 61  138499 %56  270424 تدقيق المشروعية

 %30  % 9  19310 %14  64887 تقويم األداء

 %55  % 8  17559 % 7  31809 مهام خاصة

 % 33   % 6  14955 %10 44703 مهام تطويرية

 %52  % 2  4008 % 2  7723 استشاريةمهام 

 26967 % 9  39748 إدارية مهام 
 12% 

 68% 

 7510 % 2  10542 العمل الرقابي إدارة
 2 % 

 71% 

 228808 %100 469836 المجموع
 100% 

 49% 

 

   مقر الديوان -ب

نفذت الدوائر في مقر الديوان )مكتب رئيس الديوان ،ومكاتب السادة النواب،الدائرة الفنية ،الدائرة        

األعمال المكلفة بــها بــاستخدام   (،دائرة التدقيق والمتابعة،الدائرة القانونية ،المركز التدريبي  اإلدارية

وزعت في أداء المهام اإلدارية ( يوم رقيب ت53730(منتسب على رأس العمل بلغت طاقاتهم )  448)

 ومهام العمل الفني واإلداري والمالي فضال"عن الطاقات االستشارية والتطويرية. 

 الخاضعة للرقابة  اإلدارات -2

 المركزية الممولة حكوميا"  اإلدارات –أ 
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مركزية حكومية   إدارة( 316 )المركزية الممولة حكوميا" اإلدارات خططت الدوائر الرقابية لتدقيق      

 أي إدارة( 296 وقد تم انجاز تدقيق )(إدارة 316 الخاضعة لرقابة الديوان البالغة ) اإلدارات  إجماليمن 

 %(.93 )بلغت   جازبنسبة ان

 المركزية الممولة ذاتيا"  اإلدارات –ب 

مركزية من   إدارة(  613الممولة ذاتيا"وبعدد ) المركزية اإلدارات خططت الدوائر الرقابية لتدقيق      

بنسبة   إدارة( 556 وقد تم انجاز تدقيق ) إدارة( 1092 الخاضعة لرقابة الديوان البالغة ) اإلدارات  إجمالي

 . اإلدارات %( من تلك 91انجاز )

 الفرعية   اإلدارات -ج

 إدارة ( 2942 خالل السنة من مجموع )فرعية  إدارة( 1038 خططت الدوائر الرقابية لتدقيق )     

 %( .51بنسبة انجاز )  إدارة( 534 فرعية خاضعة للرقابة وقد بلغ عدد المدقق فعال")

 التسرب في الطاقات  -3

الممنوحة )سواء كانت مرضية   اإلجازات ( يوم/رقيب بسبب 48602بلغ حجم التسرب في الطاقات )     

 دراسية( .  أماعتيادية  أم

 مخرجات خطة العمل متابعة  -4

ــة )  أنجــــــزت      ــدوائر الرقابيــــ ـــ)  3110الــــ ـــ ــة ـب ــنة مقارنــــ ــالل الســــ ــر خــــ (  4979( تقريــــ

 -": األتي إيضاح%( ونود  62تقريرا"مخطط انجازه بنسبة انجاز بلغت ) 

 البيانات المالية. 

-2015 للسغغغن اتالحسغغغابات المياميغغغة للغغغد اة  المم لغغغة ح  ميا بلغغغج معمغغغ    •
(حساب ح لت إلى يقا ي  نياةج أعمال نهاةي  فقغغا لق ا  819الممطط يدقيقها )2019

(يق يغغ  بنسغغبة انعغغاه بلغغغت  139 قغغد أنعغغه منهغغا)2016(لسنة 1معلس ال قابة  قم )

 حسب ق ا ات ملية األهمة . ال سمي( بسبب يمفيض الد ام 13%)
 للسغغن يةلج عدد الحسابات الميامية المي ا مة لد اة  اليم يل الذايي الممطط انعاهها ب  •

 (.%23(حساب ميامي بنسبة انعاه بلغت )255(حساب ميامي أنعه منها ) 1120) 

بلج عدد الحسابات الميامية لد اة  اليم يل الذايي للسنة قيغغد البحغغم الممطغغط انعاههغغا  •
 (  %7(فقط بنسبة انعاه بلغت ) 36(حساب ميامي أنعه منها ) 481)

 

(يق يغغ  857(يق ي  نياةج أعمال مقا نة بمغغا هغغ  ممطغغط البغغالج ) 341ب غ أنعه الدي ان )

 ( .%40 بنسبة انعاه ) 

( يق ي ا بنسغغبة 238( يق ي ا د  يا مقا نة بما ه  ممطط البالج )  96ج غ أنعه الدي ان) 

 ( .%40انعاه بلغت) 

(  281(يق ي ا مقا نة بما ه  ممطط البغغالج )  110بلغت يقا ي  الهيا ات اليفييشية )  د غ 

 (.%39 بنسبة انعاه ) 
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فغغي م اعغغير أمغغ ت يعغغمنت يغغدقيس قغغ اةم السغغف   ا يفغغاد  (1697هغغغ غ أنعغغه الغغدي ان )

( يق يغغ  أب بنسغغبة 280 غي هغغا مغغن المهغغام الم لغغ  بهغغا فغغي حغغين  غغان الممطغغط )

 (.%606انعاه)

(يق يغغ  ممطغغط  513(يق ي ا  في معال يغغدقيس الوقغغ د مقا نغغة بغغغ) 220 غ أنعه الدي ان )

 ( .%43 انعاهه بلغت نسبة االنعاه ) 

( 236في معال يدقيس الم اهنة االسغغياما ية فغغي حغغين بلغغج الممطغغط)  ( يق ي 15هغ أنعه)

 .(%6حيم بلغت نسبة االنعاه) يق ي 

(يق يغغ  ممطغغط 119(يق ي ا في معال المهام الماصغغة مقا نغغة بغغغ)187ح غ أنعه الدي ان )

 ( .%156 انعاهه بلغت نسبة االنعاه ) 

(ممطغغط انعاههغغا بنسغغبة 35(يق ي  في معال يق يم األداء مقا نغغة بغغغ)9ط غ أنعه الدي ان ) 

   ( .%26 انعاه بلغت ) 

ـــ  ل ـ( تقريرا"فـــي الرقابـــة  35الـــديوان )  أنجـــزــ ــ ( تقريـــر مخطـــط  52)  التخصصـــية مقارنـــة ـب

 -:أدناه%( وكما موضح تفاصيلها 68 النجازه بنسبة انجاز بلغت ) 

 ( تقرير .15الهيئة المتخصصة بالشؤون الهندسية )  

 

 ( تقرير5الهيئة المتخصصة بالشؤون الصحية )  

 

 ( تقرير . 4الهيئة المتخصصة بالشؤون التربوية )  

 

 ( تقرير . 3الهيئة المتخصصة بالشؤون الزراعية )  

 

 ( تقرير . 5الهيئة المتخصصة بالشؤون النفطية )  

 

 ( تقرير.3الهيئة المتخصصة بشؤون الموارد المائية) 

 

 

 -:متابعة إجراءات الديوان في مجال اإلصالح اإلداري  - 5
تضمنت إجراءات الديوان في مجال اإلصالح اإلداري محورين األول داخلي يتعلـق بالـديوان ذاتـ  

 والثاني خارجي يتعلق باالدارات الخاضعة لرقابتة وكما موضح أدناه

 المحور االول االصالحات على الصعيد الداخلي:

 تضمنت إجراءات اإلصالح اإلداري في ديوان الرقابة المالية االتحادي الجوانب التالية :لقد 

 

 تنمية قدرات الموارد البشرية:-أ 
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ــة  ــر  التدقيقي ــدرات الف ــات وق ــة المــوارد البشــرية وتطــوير قابلي ــي تنمي ــادي ف ــدوره الري ــديوان ب ــام ال ق

ــ   ــي مختل ــرا  ف ــة داخــل الع ــي دورات تدريبي ــا ف ــن وزجه ــادر م ــق ك ــة وخل ــة والمهني ــب الفني الجوان

ــة الالزمــة ألداء عملهــم  ــالخبرات الفني ــديوان وتزويــدهم ب ــي ال ــى تــدريب العــاملين ف المــدربين قــادر عل

 على أفضل وج ، وقد شملت البرامج التدريبية المحاور التالية مصنفة طبقا الماكن أقامتها :ـ

ــديوان ) • ــام الـ ــي  مخت ( دورات 5أقـ ــي مواضـ ــة فـ ــةتأهيليـ ــب  لفـ ــة )رقيـ ــى وريفـ ــة الـ للترقيـ

ــي ــة, رئ ــيس هيئ ــدم, معــاون رئ ــي سمالي,رقيــب مــالي اق ــة, رئ ــغ  سهيئ ــدم(  حيــ  بل ــة اق هيئ

 ( متدرب من مورفي ديوان الرقابة المالية االتحادي.275عدد المشاركين )

ــدريبي ) • ــز التـ ــز المركـ ــت 2انجـ ــى كانـ ــة األولـ ــة  ( دورة تطويريـ ــاليب المتقدمـ ــول األسـ حـ

الخطـــأ والغـــت واالحتيـــال والثانيـــة بعنـــوان المشـــاكل المحاســـبية وفـــق الن ـــام الكتشـــا  

 ( متدرب 20المحاسبي الموحد حي  بلغ عدد المشاركين)

ــار  • ــوع المعي ــول موض ــام ح ــاع الخ ــة للقط ــة مجاني ــة الكتروني ــديوان دورة تطويري ــام ال اق

ــم) ــبي رقـ ــامج )IFRS9المحاسـ ــى برنـ ــبي ZOOM( علـ ــن منتسـ ــدد مـ ــا عـ ــاري فيهـ ( شـ

 متدرب.(23اسيا العرا  اإلسالمي لالستثمار والتمويل وبعدد مشاركين)مصر  

ــة ) • ــعة 15إقامـ ــديوان واإلدارات الخاضـ ــورفي الـ ــة لمـ ــة مجانيـ ــل الكترونيـ ــة عمـ ( ورشـ

 ( مور .734تضمنت مواضي  عدة حي  شاري فيها ) للرقابة

 

 

 تطوير العمل االداري: -ب 

عمــل الــديوان متمــثال بـــدائرة الشــؤون الفنيــة والدراســات قســـم التخطــيط والمتابعــة علـــى  •

ــى  ــوريفي وعل ــوان ال ــديوان بحســب العن ــالي ال ــة بم ــات المتعلق ــدة البيان ــدي  قاع تطــوير وتح

مســتوك كــل هيئــة وكــذلك نطــا  عمــل الــديوان مصــن  بحســب دوائــر التــدقيق واعــداد 

ــات  ــالخطط والمتابع ــة ب ــارير المتعلق ــارير الصــادرة  التق ــواع التق الفصــلية والســنوية بحســب أن

ــة  ــي مجل ــنوي ف ــ  س ــكل نص ــديوان بش ــازات ال ــر إنج ــن نش ــال ع ــديوان فض ــر ال ــن دوائ ع

المراقــب العــام الصــادرة عــن الــديوان وتزويــد دائــرة التــدقيق والمتابعــة قســم المعــايير تقريــر 

 رة.تقرير اإلدافصلي وسنوي والى الدائرة اإلدارية والمالية ألعداد 

ــار عــن نشــاطات   • ــ  مــن خــالل نشــر االخب ــي ل ــ  االلكترون ــى تحــدي  الموق ــديوان عل عمــل ال

ــاللغتين العربيـــة واإلنكليزيـــة وكـــذلك نشـــر 4فـــي الجوانـــب كافـــة حيـــ  نشـــر ) ــار بـ ( اخبـ

 باللغة اإلنكليزية. 2019اإلصدار الثاني من إنجازات الديوان لسنة 

 2020بــــة الماليــــة االتحــــادي لســــنة تقريــــر الفصــــل األول والثــــاني لــــديوان الرقا نشــــر •

 تقويم االداء المتخصص . تقاريرتخص ( 10)ونشر

( شــكوك 78اســتالم الشــكاوك علــى خدمــة )ابــالا عــن مخالفــات( علــى موقــ  الــديوان بعــدد) •

 ( اجابة.43وارسال اإلجابات عن الشكاوي بعدد)

ــة الداخليــة  • ــد قامقســم الرقاب ــام الــديوان فق ــى مه ــة الكاملــة عل ــام الســيطرة الفني ــرإ إحك  لغ

ــابات الـــديوان وتـــدقيق رواتـــب وأجور المســـتنديبالتـــدقيق   يمـــورفالســـابق للصـــر  لحسـ

( وصـــل 1110)قيد وصـــر ( و)( مســـتند 1300الـــديوان وبلـــغ عـــدد المســـتندات المدققـــة )

 .( تقارير25واعداد )ان ( لج9المشاركة في )قبض إضافة إلى 

 :: تطوير العمل الفني  ج
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 -عمل الديوان على تطوير العمل في الجوانب المهنية والرقابية والمحاسبية من خالل :

ـ  • ــدقيق االلكتروـن ــاد الت ــدقيق باعتم ــاليب الت ــوير أس ــة  يتط ــة ممكنن ــة الكتروني ــالل أن م ــن خ م

متابعـــة المالح ـــات والمشـــاكل التـــي واجهـــت وتطبيقهـــا فـــي اإلدارات الخاضـــعة للرقابـــة و

ــقال ــة الهــالل األحمــر وفحــص  وتحــديثها منهــا تحــدي  الن ــام المــالي المحاســبي تطبي لجمعي

ــة  ــة لمديري ــة االلكتروني ــدقيق )ن ــام الحكوم ــارير4الجــوازات وت ــة تخــص الشــركة ا ( تق لعام

ــات  ــة للمعلومــ ــبكة الدوليــ ــدمات الشــ ــياحة  2018-2017لخــ ــة الســ ووزارة  2018وهيئــ

 .2018والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية 2018الموارد المائية

ــدقيق وتحليلهــا وعرضــها بشــكل  • ــة والت ــق باعمــال الرقاب ــي تتعل ــات والمعلومــات الت جمــ  البيان

حب وإدخـــال البيانـــات الماليـــة فـــي ن ـــام تقـــارير  مـــن قبـــل قســـم اإلحصـــاءات الماليـــة وـســ 

عـــن موازنـــة ديـــوان الرقابـــة الماليـــة االتحـــادي لســـنة  (تقـــارير3) التحليـــل المـــالي واعـــداد 

ــاعي 6و) 2019 ــوع االجتم ــيم من ــور الن ــة لتعم ــايير الوطني ــل المع ــا دلي ــال أخــرك منه ( اعم

ــة  ــة العام ــر الموازن ــن ام ــادية ع ــة اقتص ــاولين ودراس ــن المق ــحوبة م ــاري  المس ــات المش وبيان

 .على بعض المتغيرات االقتصادية

عمـــــل الـــــديوان علـــــى ترجمـــــة العديـــــد مـــــن الومـــــائق التـــــي تـــــرد مـــــن المن مـــــات  •

ابيـــــة الدوليـــــة فضـــــال عـــــن المراســـــالت مـــــ  األجهـــــزة الرقابيـــــة والمؤسســـــات الرق

األجنبيــــة وتحقيــــق التواصــــل الــــدولي والجــــدول التــــالي يوضــــح تفاصــــيل النشــــاط فــــي 

 هذا الجانب .
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 -اإلصالحات على الصعيد الخارجي:المحور الثاني 

 تضمنت إجراءات الديوان في مجال االصالح االداري على الصعيد الخارجي االتي:

 -تنمية القدرات البشرية : -أ

ــام الــديوان ــة 7) أق ــنفــي (دورات تدريبي ــة العراقيــة  لغــرإ  المحاف ــات م مؤسســات الدول

ــا ) ــاري فيه ــدراتهم ش ــابليتهم وق ــوير ق ــم وتط ــز  ودع ــدرب( 194تعزي ــي 6منها )مت ( دورات ف
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ــى مــ   ــل أالول ــتين عم ــي ورش ــاركة ف ــل والمش ــة الموص ــي محاف  ــل ودورة ف ــة أربي محاف 

ــز ال ــ  المرك ــة م ــبية والثاني ــة والمحاس ــة المالي ــا للرقاب ــزة العلي ــة لةجه ــة العربي ــالي المجموع م

 والمحاسبي في وزارة المالية.

 

 -:تقديم العون الفني  -ب

ــوان الرقابـــة الماليـــة رقـــم ) ــت الفقـــرة )مالثـــا( مـــن قـــانون ديـ )المعـــدل(  2011( لســـنة 31نصـ

ــا  ــق بهـ ــا يتعلـ ــبية ومـ ــة والمحاسـ ــاالت الماليـ ــي المجـ ــي فـ ــون الفنـ ــديم العـ ــديوان بتقـ ــام الـ ــى قيـ علـ

 : في هذا المجالمن أمور إدارية وتن يمية. ندرج أدناه نشاطات الديوان 

 

ــديوان .أ ــدم ال ــة ومحاســبية استشــارة( 313) ق ــي  مالي ــرأي ف ــان ال ــم فيهــا االستيضــاح وبي ــي ت والت

منها )الرؤيـــة التخطيطيـــة  لمعالجـــة االزمــة الماليـــة, تفعيـــل إجـــراءات الرقابـــة أمــور خاصـــة

ــام ــال الع ــى الم ــركات  عل ــاح الش ــن أرب ــة م ــة الخزين ــا ,, حص ــة كورون ــل جائح ــي ر التدقيق ف

ــة ــارير المالي ــى التق ــا عل ــأمير كورون ــارات (والى غوت ــن االستش ــا م ــاركة يره ــن المش ــال ع فض

ــتقبليا ( ــرامج واألداء حــال  مس ــة الب ــوان )موازن ــام بعن ــب الع ــة المراق ــي بحــ  بمجل ( 4واعداد )ف

 .برامج تدقيق منها برنامج تدقيق العقود وفقا للومائق القياسية 

 

واالستفســـارات عـــن قـــدم الـــديوان عـــددا مـــن االستشـــارات القانونيـــة لتوضـــيح التعليمـــات  .ب 

ــن اإلدارات  ــديوان مــ ــى الــ ــرد إلــ ــي تــ ــا والتــ ــة بهــ ــات المتعلقــ ــة والتعليمــ ــريعات الماليــ التشــ

( استشـــــارة لتوضــــيح الغمـــــوإ الــــذي يكتنـــــ  1710الخاضــــعة لرقابتــــ  حيـــــ  قــــدم )

ــض  ــي المعامالت  بعــ ــة فــ ــب القانونيــ ــالت الجوانــ ــب والمراســ ــداد الكتــ ــى اعــ ــافة الــ ،باالضــ

( لجـــــان 3باإلضـــــافة الـــــى المشـــــاركة فـــــي )ب ( كتـــــا106فـــــي هـــــذا المجـــــال بواقـــــ  )

( دراســـــة حـــــول 5و )( دعـــــاو 11و)( تقريـــــر يمثـــــل نتـــــائج تحقيـــــق 100و) تضـــــمين

 .(176مشاري  بعض القوانين واخرك بواق  )

 

 -: متابعة التقارير الصادرة عن الديوان -ج

تقـــارير الـــديوان ( كتـــاب عـــن متابعـــة تقـــارير نتـــائج التـــدقيق الـــواردة فـــي 3196وردت الـــى الـــديوان )

( تقريـــر وقـــد بلـــغ عـــدد االجابـــات المســـتوفية 3016الصـــادرة وكـــان عـــدد الكتـــب المنجـــزة منهـــا )

 .( تقريراً 2320( تقريراً أما اإلجابات غير المستوفية قد بلغت )696)

 الصعوبات والمعوقات -4

تــأخر اإلدارات الخاضــعة للرقابــة عــن تقــديم بياناتهــا فــي المواعيــد المقــررة لتقــديمها وفقــا  •

لمتطلبـــات إعـــداد البيانـــات الماليـــة خالفـــا لتعمـــيم األمانـــة العامـــة لمجلـــس الـــوزراء ذي 

حيـــ  بلـــغ عـــدد الحســـابات الختاميـــة التـــي لـــم تقـــدم  13/6/2011فـــي  21399العـــدد 

 الكش  المرفق طياً.كما موضح في  31/12/2020لغاية 1( حساب ختامي550)

 
 عدا الصناديس  الم ايب االسيشا ية  العمويات  االيحادات  االندية ال ياعية. 1
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 الممكنــةااللكترونيــة  األن مــة إدخــالعــدم تــوفر قواعــد بيانــات يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي  •

 في االدارات الخاضعة للرقابة.

والمحاســـبية ممـــا يـــنعكس فـــي تـــاخر تقـــديم البيانـــات  اإلداريـــةضـــع  بعـــض الكـــوادر  •

 .إعدادهاالمالية او تقديمها بشكل مخال  لمتطلبات 

 في العمل المالي والمحاسبي. األتمتةالرقابة الداخلية وقلة استخدام  أن مةضع   •

مشــكالت تتعلــق بالجوانــب القانونيــة والتن يميــة للدولــة ككــل مثــل فــك ارتبــاط بعــض  •

مـــن وزارة دون  أكثـــرالمحاف ـــات وكـــذلك دمـــج  إلـــىات ونقلهـــا الجهـــات مـــن الـــوزار

ــد  إصــدار ــانون للتشــكيل الجدي ــوزارات  وإلغــاءق ــى  األمــربعــض ال ــذي انعكــس ســلباً عل ال

 عمل الديوان.

 جائحة كورونا وتأميرها على عمل بعض اإلدارات الخاضعة للرقابة. •

 2020/ 12/ 31االدارات التي لم تقدم بياناتها لغاية 

 سنة الحساب التمويل المحافظة اسم التشكيل 

المفوضية العليا المستقلة 

 لالنتخابات في العراق
 2019-2015 حكومي  بغداد

 2019-2017 ذاتي بغداد واالتصاالت  اإلعالمهيئة 

 2019 ذاتي بغداد البنك المركزي العراقي

 2019-2018 حكومي  بابل محافظة بابل

 2019 حكومي  بابل مجلس محافظة بابل

 2018 حكومي  بغداد محافظة بغداد

 2019-2017 ذاتي بغداد اللجنة االولمبية الوطنية العراقية

 2014-2013 حكومي  بغداد المحكمة الجنائية العراقية العليا

 2019 حكومي  بغداد رئاسة الجمهورية

 2019 حكومي  بغداد مجلس الخدمة العامة االتحادي

 2019 حكومي  القادسية القادسيةمحافظة 

 2019 حكومي  القادسية مجلس محافظة القادسية

 2019-2018 حكومي  ديالى محافظة ديالى
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 2019 حكومي  كربالء مجلس محافظة كربالء

 2019-2018 حكومي  كربالء محافظة كربالء

 2019 حكومي  ميسان مجلس محافظة ميسان

 2019-2016 حكومي  نينوى مجلس محافظة نينوى

 2019 حكومي  واسط مجلس محافظة واسط

 2019 حكومي  واسط محافظة واسط

 2019 حكومي  االنبار محافظة االنبار

 2019-2016 حكومي  نينوى محافظة نينوى

 2019 ذاتي االنبار مديرية بلديات محافظة االنبار

 2019-2017 ذاتي االنبار بلديات الرمادي

 2019-2013 ذاتي ذي قار مديرية بلديات ذي قار

 2019-2012 ذاتي ذي قار مديرية بلدية ذي قار

 2019 ذاتي ميسان مديرية بلديات العمارة

 2019-2016 ذاتي ديالى مديرية بلديات بعقوبة 

 2019-2018 ذاتي نينوى مديرية بلدية الموصل

 2019 ذاتي نينوى مديرية بلديات محافظة نينوى

 2019 ذاتي بغداد الهندسيةشركة الفاو 

 2019 ذاتي النجف بلدية النجف

 2019 ذاتي بابل بلدية الحلة

 2019 حكومي  بابل بلديات بابل

 2019 حكومي  القادسية اقضية ونواحي/بلديات القادسية 

 2019 حكومي  القادسية دائرة الطرق والجسور الديوانية
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 2019 حكومي  القادسية دائرة مباني الديوانية

 2019 حكومي  القادسية إسكان الديوانية

 2019-2018 حكومي  القادسية بلدية الديوانية

 2019 حكومي  المثنى مديرية بلديات المثنى

 2019-2018 حكومي  المثنى بلدية السماوه

 2019-2018 ذاتي واسط مديرية بلديات محافظة واسط

 2019-2018 ذاتي واسط بلدية الكوت

 2019-2016 ذاتي ديالى بلدية بعقوبةمديرية 

مديرية التخطيط العمراني في 

 المثنى
 2019 حكومي  المثنى

مديرية التخطيط العمراني في 

 الديوانية
 2019 حكومي  القادسية

 2019-2016 ذاتي ديالى مديرية بلديات ديالى

 2019-2018 ذاتي بغداد مركز الدراسات المصرفية

لتجارة المواد الشركة العامة 

 الغذائية
 2018-2016 ذاتي بغداد

 2019 ذاتي بغداد الشركة العامة لألسواق المركزية

الشركة العامة لتجارة المواد 

 االنشائية
 2019 ذاتي بغداد

 2019-2017 ذاتي بغداد الشركة العامة للمعارض العراقية

 2019-2018 حكومي  بغداد ديوان وزارة التربية

 2019 حكومي  النجف تربية النجفمديرية 

 2019 ذاتي بغداد شركة  النهرين العامة
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 2019 حكومي  بغداد مديرية تربية الكرخ الثانية

 2019 حكومي  واسط مديرية تربية واسط

 2019-2013 حكومي  نينوى مديرية تربية محافظة نينوى

كلية البصرة للعلوم والتكنولوجيا 

 االهلية 
 2019-2017 ذاتي البصرة

 2019-2017 ذاتي البصرة كلية العراق الجامعة االهلية

 2019 ذاتي بابل جامعة ابن حيان الطبية

 2019-2017 حكومي  النجف جامعة الفرات االوسط التقنية

مكتب مفتش عام التعليم العالي 

 والبحث العلمي
 2019 حكومي  بغداد

 2019-2016 ذاتي بغداد كلية دجلة

 2019-2016 ذاتي بغداد الفراهيديكلية 

 2019 ذاتي بغداد كلية االمال

 2019-2013 ذاتي بغداد كلية الهادي

 2019-2005 ذاتي بغداد كلية السالم

 2019-2013 ذاتي بغداد كلية الباني

 2019-2018 ذاتي بغداد كلية التراث

 2019 ذاتي بغداد كلية المنصور

 2019 حكومي  بغداد جامعة بغداد

 2019-2016 حكومي  بغداد جامعة الكرخ للعلوم

 2019-2016 ذاتي بغداد كلية المصطفى
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 2019 حكومي  بغداد رئاسة جامعة بغداد

 2019 ذاتي بغداد كلية المأمون

 2019-2018 ذاتي بغداد كلية الرشيد

 2019-2015 ذاتي بغداد كلية النسور

 2019-2015 ذاتي بغداد كلية الفارابي

 2019 ذاتي بغداد كلية بغداد للعلوم الطبية

 2019 حكومي  بغداد المركز العراقي لبحوث السرطان

 2019-2018 ذاتي ديالى كلية اليرموك

 2018-2014 ذاتي كركوك كلية القلم الجامعة االهلية 

 2019-2014 حكومي  نينوى جامعة الموصل

 2019-2017 حكومي  نينوى جامعة نينوى

 2019-2016 حكومي  نينوى جامعة الحمدانية

 2019-2017 ذاتي نينوى كلية الحدباء الجامعة

 2019-2018 ذاتي نينوى كلية النورالجامعة

 2019-2018 حكومي  نينوى الجامعة التقنية الشمالية

 2019-2016 حكومي  نينوى جامعة تلعفر

 2019-2015 ذاتي ديالى كلية بالد الرافدين

 2019 حكومي  االنبار جامعة الفلوجة

 2019-2017 ذاتي واسط كلية الكوت

 2019-2017 حكومي  بغداد ديوان وزارة الثقافة

 2019 حكومي  بغداد دائرة العالقات الثقافية

 2019 حكومي  بغداد دائرة الفنون الموسيقية
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 2019 حكومي  بغداد ديوان وزارة الخارجية

 2019 حكومي  بغداد وزارة الخارجيةمفتش عام 

البعثات الدبلوماسية والقنصلية 

 خارج العراق
 2019-2017 حكومي  بغداد

 2019-2018 حكومي  بغداد ديوان وزارة الداخلية

 2019 حكومي  بغداد مكتب مفتش عام وزارة الداخلية

 2019 حكومي  بغداد شرطة محافظة بغداد

 2019 حكومي  بغداد الشرطة االتحادية

المديرية العامة للرعاية 

صندوق /االجتماعية والصحية 

 شهداء الشرطة
 2019-2018 ذاتي بغداد

 2019 حكومي  بغداد مفتش عام الوزارة

 2019 حكومي  بغداد مكتب مفتش عام وزارة التخطيط

 2019-2018 ذاتي بغداد الهيئة العراقية لالعتمادات

 2019 حكومي  بغداد المخابراتمفتش عام جهاز 

 2019 حكومي  بغداد الهيئة العامة للمصادر المشعة 

 2019-2013 حكومي  بغداد ديوان وزارة الدفاع

 2019 حكومي  بغداد مفتش عام وزارة الدفاع

 2019 حكومي  بغداد جامعة الدفاع العسكرية



 

(32 - 42 ) 

 2019-2015 حكومي  بغداد ديوان وزارة الزراعة

 2019-2016 ذاتي بغداد النهرين للبذورشركة مابين 

 2019-2017 حكومي  بغداد دائرة البيطرة 

 2019-2016 حكومي  بغداد دائرة الغابات والتصحر

 2019 حكومي  بغداد دائرة البستنة

 2019 حكومي  واسط مديرية زراعة واسط

 2019-2018 حكومي  نينوى مديرية زراعة نينوى

 2019-2018 حكومي  بغداد ديوان وزارة الصحة

 2019-2018 حكومي  النجف مديرية صحة النجف

 2019 حكومي  بابل صحة بابل

مكتب المفتش العام لوزارة 

 الصحة
 2019-2018 حكومي  بغداد

 2019-2016 حكومي  بغداد دائرة صحة بغداد الكرخ

 2019 حكومي  بغداد دائرة صحة بغداد الرصافة

 2019-2009 حكومي  ذي قار صحة ذي قار

 2019-2014 ذاتي نينوى دائرة صحة نينوى
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 2019-2010 حكومي  واسط دائرة صحة واسط

 2019 حكومي  االنبار دائرة صحة االنبار

 2019-2018 ذاتي البصرة الشركة العامة للحديد والصلب

شركة الفرات العامة للصناعات 

 الكيمياوبة والمبيدات
 2019-2017 ذاتي بابل

الشركة العامة لصناعة السيارات 

 والمعدات
 2019-2017 ذاتي بابل

الشركة العامة للتصميم وتنفيذ 

 المشاريع
 2019-2017 ذاتي بغداد

 2019-2017 ذاتي بغداد الشركة العامة للسمنت العراقية

 2015 ذاتي بغداد شركة الطارق

الشركة العامة للصناعات 

 والجلديةالنسيجية 
 2019-2016 ذاتي بغداد

 2015-2010 ذاتي بغداد شركة الرشيد العامة

 2015-2010 ذاتي بغداد شركة الكرامة 

الشركة العامة للصناعات 

 الكهربائية وااللكترونية
 2019-2017 ذاتي بغداد

 2019-2016 ذاتي بغداد الشركة العامة للصناعات الحربية

 2015-2014 ذاتي بغداد شركة النهروان العامة 

الشركة العامة للصناعات 

 التعدينية
 2019-2017 ذاتي بغداد

 2019-2017 ذاتي بغداد شركة الفارس العامة 

 2018-2017 ذاتي بغداد الشركة العامة لالسناد الهندسي

الشركة العامة للصناعات 

 الهيدروليكية
 2019-2016 ذاتي بغداد

 2015-2014 ذاتي بغداد شركة الفداء العامة
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الشركة العامة للصناعات 

 االنشائية
 2019-2017 ذاتي بغداد

 2019 ذاتي بغداد شركة الزوراء العامة

 2019-2016 حكومي  بغداد هيئة الحماية االجتماعية  

 2019 حكومي  القادسية قسم التدريب والتشغيل

لتوزيع كهرباء الشركة العامة 

 بغداد
 2019 ذاتي بغداد

المديرية العامة لتوزيع كهرباء 

 الوسط
 2018 ذاتي بغداد

الشركة العامة النتاج الطاقة 

 المنطقة الوسطى 
 2019 ذاتي بغداد

المديرية العامة النتاج الطاقة 

 المنطقة الشمالية /الكهربائية 
 2018 ذاتي نينوى

المديرية العامة لتوزيع كهرباء 

 الشمال 
 2019 ذاتي نينوى

الحساب الختامي /دائرة المحاسبة 

 لجمهورية العراق
 2019-2017 حكومي  بغداد

 2019 حكومي  بغداد مفتش عام الوزارة

 2019 حكومي  بغداد عقارات الدولة

الصندوق العراقي للتنمية 

 الخارجية 
 2019 ذاتي بغداد

 2019 حكومي  بغداد الهيئة العامة للضرائب

 2019 حكومي  بغداد الهيئة العامة للكمارك

 2019-2016 ذاتي بغداد مصرف الرافدين

 2019-2015 ذاتي بغداد مصرف الرشيد

 2019 ذاتي بغداد مصرف النهرين االسالمي 

 2019-2016 ذاتي بغداد موظفي الدولةصندوق تقاعد 

شركة الرافدين العامة لتنفيذ 

 السدود
 2019-2018 ذاتي بغداد



 

(35 - 42 ) 

 2019 حكومي  بغداد دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر

شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع 

 الري
 2019 ذاتي بغداد

 2019 ذاتي بغداد شركة خطوط االنابيب النفطية

 2019 ذاتي بغداد شركة نفط الوسط

 2019 ذاتي بغداد مركز البحث والتطوير النفطي 

 2019-2014 ذاتي البصرة شركة غاز البصرة

لم يتم /شركة الحفر العراقية

كانت  2015تدقيقها لعدم اصدار 

 ضمن نطاق الصناعي بغداد
 2019-2016 ذاتي البصرة

 2019 ذاتي البصرة شركة العشار لنقل الركاب

البصرة لخدمات ارضية شركة 

 المطارات
 2019 ذاتي البصرة

الشركة العامة للخطوط الجوية 

 العراقية 
 2019 ذاتي بغداد

الشركة العامة لخدمات المالحة 

 الجوية
 2019-2018 ذاتي بغداد

المنشاة العامةللطيران )  

سلطة الطيران المدني(المدني  
 2019-2015 حكومي  بغداد

 2019 حكومي  بغداد مكتب مفتش عام

محافظة /مديرية بلديات بغداد

 بغداد
 2019-2016 حكومي  بغداد

 2019 حكومي  بغداد ديوان الوقف السني

 2019 حكومي  بغداد مفتش عام ديوان الوقف السني

 2019 حكومي  بغداد كلية االمام األعظم 

 2019-2018 ذاتي بغداد شركة الصناعات االلكترونية
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 2019 ذاتي بغداد الصناعات الخفيفةشركة 

 2019-2016 ذاتي بغداد شركة بغداد لخدمات السيارات

 2019-2018 ذاتي بغداد شركة البادية للنقل العام 

 2019-2018 ذاتي بغداد الشركة العالمية للبطاقة الذكية 

 2019-2016 ذاتي بغداد شركة صناعات االصباغ الحديثة

 2019-2013 ذاتي بغداد التكنولوجيا للمقاوالتالشركة 

 2019 ذاتي االنبار الشركة العامة للمدينة السياحية

 2019-2011 ذاتي بغداد جمعية الهالل االحمر العراقية

شركة كركوك النتاج المواد 

 االنشائية
 2019-2018 ذاتي كركوك

 2019 حكومي  واسط هيئة استثمار واسط

 2019 حكومي  ميسان ميسانهيئة استثمار 

 2019 حكومي  كربالء هيئة استثمار كربالء

 2018-2016 ذاتي بغداد الشركة العامة لالتصاالت 

 2019-2016 ذاتي بغداد الشركة العامة للبريد والتوفير

 2019 حكومي  بغداد مفتش عام الحج والعمرة

شركة الدجيلة العراقية االردنية 

 واسط
 2019-2008 ذاتي واسط

 2019-2018 حكومي  بغداد هيئة الحشد الشعبي

 2019 حكومي  بغداد مجلس االمن الوطني
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 2019 حكومي  بغداد مكتب رئيس الوزراء

مؤسسة  /مكتب المفتش العام 

 الشهداء
 2019 حكومي  بغداد

مكتب /جهاز االمن الوطني

 المستشار االمني 
 2019-2018 حكومي  بغداد

 2019-2011 ذاتي بغداد للحج والعمرةالهيئة العليا 

مؤسسة  /مكتب المفتش العام 

 نالسياسييالسجناء 
 (2019)(2014-2012) حكومي  بغداد

 2019 ذاتي كربالء غرفة تجارة كربالء

 2019 ذاتي النجف غرفة تجارة النجف

الجمعية التعاونية السكان رجال 

 االعمال في نينوى
 2019-2015 ذاتي نينوى

 2019 ذاتي نينوى تجارة الموصلغرفة 

 2019-2016 ذاتي نينوى جمعية الحدباء التعاونية لالسكان

االتحاد التعاوني في محافظة 

 نينوى
 2019-2015 ذاتي نينوى

 2019 ذاتي ميسان نادي نفط ميسان

 2019-2012 ذاتي ميسان غرفة تجارة ميسان
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 12/31/ 2020ولغاية    1/ 1/ 2020متابعة مخرجات العمل الرقابي لقسم تقويم االداء للفترة من 

 التاريخ العدد  التقارير المنجزة   الهيئات   ت

 التربية 1

نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على اجراءات وزارة 
التربية في توفير التقنيات االلكترونية الحديثة واثر ذلك 

على محو االمية التكنولوجية لدى طلبة المدارس 
 الثانوية 

781 14/01/2020 

 النفط 2
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على محطة ضخ النفط 

 ( في شركة نفط البصرة 3psالخام الثالثة )
1013 15/01/2020 

 االتصاالت 3
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على سياسة هيئة االعالم  
واالتصاالت في متابعة تنفيذ اتفاقية تراخيص خدمات 

 اتصاالت الهاتف النقال 
1155 16/01/2020 

 االتصاالت 4
( 16/2010نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على )عقد

بتجهيز ونصب وتشغيل وصيانة كارتات الكترونية 
 (ngnلبداالت الجيل القادم)مدمجة 

1151 16/01/2020 

 الصحة والبيئة 5
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على سياسة الدولة في 

زيادة عدد المؤسسات الصحية انسجاما مع كثافة 
 السكانية والرقعة الجغرافية 

2260 29/01/2020 

 الصحة والبيئة 6
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على سياسة الدولة في 

 الحد من انتشار مراكز التجميل في العراق 
2936 05/02/2020 

 النفط 7
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على فحص منظومات 

 الغاز المجهزة للسيارات في الشركة العامة لتعبئة الغاز
2920 05/02/2020 

8 
مؤسسة  
السجناء 
 السياسين

نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على مشروع انشاء 
 مقرات مؤسسة السجناء السياسين في المحافظات

3037 06/02/2020 

9 

االعمار  
واالسكان 
والبلديات 
 العامة  

نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على مشروع انشاء مقر 
 الهيئة العامة للمباني

3143 09/02/2020 

 الكهرباء 10
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على سياسة وزارة 

الكهرباء في اصالح وتشغيل محطات الطاقة الكهربائية 
 المتضررة في محافظة نينوى

3531 13/02/2020 

 الكهرباء 11
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على سياسة وزارة 

 الكهرباء بتجهيز الطاقة الكهربائية للمحافظات الشمالية
3535 13/02/2020 
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 الصحة والبيئة 12
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على نشاطات مركز زرع 

 نخاع العظم
4113 19/02/2020 

 االتصاالت 13
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على سياسة شركة السالم  

العامة في تنصيب وتشغيل بوابات النفاذ الدولية 
(igw) 

4502 23/02/2020 

 الموارد المائية 14
تقرير تفصيلي عن سياسة وزارة الموارد المائية في  

 حفر االبار المائية
4993 01/03/2020 

 النقل 15
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على مشروع انشاء 

 محطة نينوى لنقل المسافرين
7619 14/06/2020 

 التربية 16
سياسة وزارة التربية في الحد من التنمر في سلوك 

 طلبة المدارس االبتدائية 
8146 01/07/2020 

 التربية 17
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على الجدوى من فتح 

 المدارس االهلية 
8610 22/07/2020 

 النفط 18
تقويم اداء سياسة وزارة النفط في تعظيم انتاج البنزين 

 لسد الحاجة المحلية
8777 28/07/2020 

19 
الشباب 
 والرياضة

نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على مشروع تصميم 
 ( متفرج مع الملحقات 12500وانشاء ملعب الزوراء)

8793 28/07/2020 

 الزراعة  20
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على نشاط قسم الزراعة 

 بغداد/الكرخ التابع لمديرية بغداد
8805 28/07/2020 

 النقل 21
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على سياسة شركة  

 الخطوط الجوية العراقية في ادارة نظام الحجوزات 
8804 28/07/2020 

 محافظة بغداد 22
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على نشاطات مديرية 

 مجاري محافظة بغداد
9942 26/08/2020 

 امانة بغداد 23
والتدقيق على نشاطات امانة نتائج اعمال الرقابة 

 بغداد/دائرة بلدية المنصور
11539 20/09/2020 

 الكهرباء 24
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على كميات الطاقة 

الكهربائية المجهزة من الشركات االستثمارية ودول  
 الجوار

12035 24/09/2020 

 الزراعة  25
زراعة نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على نشاط قسم 

 بغداد /الرصافة التابع لمديرية بغداد
12199 28/09/2020 
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 الصناعة 26
سياسة وزارة الصناعة في استثمار المعامل والخطوط 

 االنتاجية التابعة للوزارة 
13660 21/10/2020 

 الصناعة 27
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاطات 

االنشائية للفترة من الشركة العامة للصناعات 
 30/6/2019ولغاية1/1/2015

14150 01/11/2020 

 الموارد المائية 28
تفرير تفصيلي عن سياسة وزارة الموارد المائية في  

 السيطرة على الفيضان والحد من مخاطر السيول
16215 26/11/2020 

 01/12/2020 16639 انتاجيتهسياسة وزارة الزراعة في اكثار النخيل وزيادة  الزراعة  29

 النفط 30
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على نشاط الصحة 

والسالمة والبيئة في شركة مصافي الوسط/مصفى 
 الدورة

16970 07/12/2020 

 التربية  31
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على نشاط المديرية 

للفترة من العامة العداد المعلمين والتدريب والتطوير 
 1/11/2020ولغاية 1/1/2017

18626 27/12/2020 

 الموارد المائية 32
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على اعمال استصالح  

بتيرة عقد  -(الف دونم ضمن مشروع كوت 22)
 2012( لسنة 1رقم)

18838 28/12/2020 

 النفط 33
تقويم اداء سياسة وزارة النفط في تطوير معامل انتاج 

 الطابوق للعمل على الغاز
19030 29/12/2020 

 الصحة والبيئة 34
تقويم اداء سياسة وزارة الصحة والبيئة في تنفيذ عينة 

 من االتفاقيات البيئية والتنمية المستدامة الدولية 
19192 30/12/2020 

 الصحة والبيئة 35
نتائج اعمال الرقابة على نشاطات وزارة الصحة 

والبيئة والوزارات المعنية في الحد والسيطرة على 
 مرض االلتهاب الكبد الفيروسي

19165 29/12/2020 

   35 المجموع الكلي      

 

 


