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 املقدمة

 1  

 قدمة امل

يعـــد ديـــوان الرقابـــة املاليـــة االتحـــادي جهـــا  رقـــابي مهنـــي متطـــور يتمتـــع بالحيـــاد      
ـــــزة  ـــــاءة  داء األجه ـــــع  ف ـــــام ورف ـــــال الع ـــــة ىلع امل ـــــهم يف املحافظ ـــــتقالل ييفس واالس
املشـــــمولة برقابتـــــا ويعمـــــل ىلع املشـــــار ة الفعالـــــة يف محاربـــــة الفســـــاد وتط يـــــ  

ة والقواعــــد واملعــــايير يف مقــــاالت الرقابــــة املاليــــة و ســــب شــــفافية واملســــاءلم ــــاد  ال
ـــ ا  ـــن ه ـــا  م ـــع وانطالق ـــاة املقتم ـــارن يف حي ـــدا  الف ـــا واح ـــة مع ـــراف املتعامل ـــة األط ثق

ــــا لعــــام  ــــد اعــــد خطت ــــة االســــتراتيقية للــــديوان  2018فق ــــ  ماجــــاء يف الخط ىلع وف
 -والتي تضمنت مايلي :



 الرؤيـة
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 الرؤيـة

ــــتداما ــــز مس ــــراف وتمي ــــابي حت ــــل الرق ــــاد وتعزيــــز  بالعم ــــة الفس ــــادي يف مكافح ودور ري
 النزاهة بالقطاع العام



 الرسالـة

 3  

 الرسالـة  

ـــة املاليـــة واملحاســـ ة   ـــايير االجهـــزة العليـــا للرقاب ـــة موثقـــة وفـــ  مع ـــا  اعمـــال رقابي انق
لتقــــديم مســــاهمات قيمــــة يف بنــــاء مؤسســــات فعالــــة تســــتقيب ألهــــداف التنميــــة 

 ياة املواطن املستدامة بهدف احدا  فارن يف ح
 



 الـمهمة
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 لـمهمة ا

لــــديوان مؤسســــة دســــتورية مســــتقلة تتمتــــع بصــــالحيات ماليــــة واداريــــة يمــــار  انــــواع ا
ــــعة  ــــات الخاض ــــاطات القه ــــابات ونش ــــدقي  حس ــــة بت ــــة املتمثل ــــة املالي ــــات الثالث الرقاب
للرقابــــة ورقابــــة االلتــــزام املتمثلــــة بــــالتحق  مــــن ســــالمة التصــــرف يف االمــــوال العامــــة 

ـــــ  ال ـــــة تط ي ـــــةوفاعلي ـــــوانين واالنظم ـــــويم االداء  ق ـــــة تق ـــــال عن رقاب ـــــات فض والتعليم
 للقهات الخاضعة لرقابتا 
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 القيم

ـــل عـــين  ـــؤمن بهـــا  مؤسســـة دســـتورية تمث ـــديوان يف عملـــا مـــن القـــيم التـــي ي ينطلـــ  ال
ـــــة  ـــــتقاللية واالمان ـــــة واالس ـــــة والنزاه ـــــة بالحيادي ـــــام املتمثل ـــــال الع ـــــعب ىلع امل الش

ـــــوعية واملهنيـــــة واالحتـــــراف و ـــــفافية واملصـــــداقية واملســـــائلة وتحقيـــــ  واملوض الش
 .عالم الخارجي التطور املستمر من خالل التواصل واالنفتاح ىلع ال

  
وقـــد تضـــمنت الخطـــة االهـــداف الرئيســـية والفرعيـــة ومحـــاور التخطـــيط للعمـــل الرقـــابي 

 وخطة الدوائر الساندة 
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ــــة    اهــــداف خطــــة العمــــل يف ديــــوان الرقابــــة املالي
 2018االتحادي لعام 

 2018اهداف خطة العمل يف ديوان الرقابة املالية االتحادي لعام 

 مشاريع التنفي  االهداف الفرعية الرئيسيةاالهداف 

االصالح املالي 
 واالداري

 والحفاظ ىلع املال العام من الهدر ا
الت  ير او سوء التصرف وضمان  فاءة 

استخداما من خالل تدقي  التصرف يف 
 ة لرقابة الديوانضعاالدارات الخا

( ادارة رئيسية ذات  316تدقي  )
 تمويل حكومي 

( ادارة رئيسية ذات 746تدقي  )
 تمويل حكومي 

 ( ادارة فرعية  864تدقي  )

( تقرير  5506) إلصدارخطط 
( بيانات  2357رقابي تشمل )

( تقويم اداء ،  84مالية ،)
(تقرير 418( يارة تفتيشية ، )388)

(مهام خاصة ، 206دوري ، )
 (رقابة تخصصية 70)

فحص مدى جاهزية الحكومة حول تنفي  
 اهداف التنمية املستدامة 

تشكيل فري  لتدقي  اهداف 
التنمية املستدامة ووضع خطة 

 لتنفي  اعمال التدقي  

وضع دليل محلي لتدقي  اهداف 
التنمية املستدامة بالتواف  مع 

 معايير االنتوساي

الحكومية ملكافحة الفساد ج دعم ال رام
 وتقرير النزاهة املؤسساتية 

وضع دليل لتط ي  مؤشرات 
النزاهة املؤسساتية يف القهات 

 الخاضعة لرقابة الديوان 
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توعية وتعريف املوظفين به ا 
 الدليل 

التط ي  التقري ي ىلع عينة 
 من االدارات الخاصعة للرقابة 

تعزيز استقاللية 
 الديوان

قاللية الديوان من الناحية ستضمان ا
االدارية واملالية وتوفير شروط املساءلة 

 بأعت اره اىلع سلطة رقابية 

السعي لتعديل قانون الديوان 
ونظاما الداخلي بما يحق  

 استقالليتا

موا نتا  رقم  إلظهارالسعي 
 واحد ضمن موا نة الدولة

متابعة تنفي  توصيات تقرير 
ة ) اهالتقييم ال اتي للنز

االنتوسنت ( لتعزيز مستوى تكامل 
 النزاهة يف الديوان

السعي لتعزيز مكانة الديوان يف 
 محيطا الداخلي والخارجي

 عقد اللقاءات

املشار ة يف املؤتمرات العلمية 
 الداخلية والخارجية

تفعيل ور االعالم ونشر االخ ار 
 الصحفية عن نشاطات الديوان

تحديثا و تعزيز موقع الديوان
 بأستمرار

تعزيز مكتنة املنظمة العربية ضمن 
اقاليم االربوساي وابرا  دور الديوان 
  رئيس للمقلس التنفي ي للمنظمة

املشار ة الفاعلة يف اجتماعات 
 االربوساي

متابعة تقارب الدول يف مقال 
 التدقي 

التنسي  مع االجهزة العربية يف 
االقليم يف مقال نقل املعرفة 

 طوير القدراتوت
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بناء وتنمية القدرات 
 املؤسساتية

نشر انظمة املحاس ة والتدقي  
املستندة ىلع املعايير املحلية 
 والدولية وتطوير مهنة املحاس ة

تعزيز موقع الديوان بأحد  
 االصدارات يف ه ا املقال

اقامة الدورات التدري ية للعاملين 
يف الديوان والعاملين يف 

 ةمؤسسات الدول

تقديم املشورة والدعم الفني 
 الخاضعة للرقابة  لإلدارات

تحسين القواعد واملعايير الدولية القابلة 
 للتط ي  يف االدارات الخاضعة للرقابة

التنسي  مع مقلس املعايير يف 
مقال التطورات العلمية يف 

 مهنة املحاس ة

تحديث دليل الرقيب املالي بما 
ديثة لحيتالئم مع املنهقيات ا

واملعايير الصادرة عن منظمة 
 االنتوساي

ضمان جودة العمل الرقابي من خالل 
دراسة نظام رقابة القودة وتقييم العمل 

وف  معايير القودة داخل الديوان 
 وخارجا

 اصدار دليل القودة الشاملة

 ليلعقد ورش عمل للتعريف بالد

اجراء التط ي  التقري ي لعينة 
 ضعة للرقابةخامن االدارات ال

 احدا  التغ ية العكسية

رفع مستوى االداء املحاس ي والرقابي 
للعاملين يف الهيئات  الرقابية 

واملوظفين العاملين يف القهات 
 الخاضعة لرقابة الديوان

تنفي  وتط ي  مهام رقابة 
معايير التدقي  الصادرة عن 

 منظمة االنتوساي

اقامة دورات وورش عمل يف 
 حثية داخل العرانب مرا ز

( دورة تدري ية داخل  15اقامة )
 الديوان للعاملين فيا
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( دورة تدري ية داخل 13اقامة ) 
الديوان للعاملين يف مؤسسات 

 الدولة 

بناء ستراتيقية 
 التواصل

تعزيز وبناء ستراتيقية مع اصحاب 
 املصالح بكافة مستوياتهم

تشكيل فري  للتواصل مع 
 قة الالقهات ذات الع

( تقارير فصلية وتقرير 4اصدار ) 
سنوي وابالغ القهات ذات العالقة 

 بها

اعداد مسار عمل الديوان وابالغ 
القهات ذات العالقة با وتحقي  

 قيمة مضافة للمقتمع

تنفي  مهام رقابية ذات اهداف مشتر ة 
 وت ادل خ رات

عقد ورشات عمل مع اصحاب 
 املصالح

 هم مشتر ةفااقامة م  رات ت    

 
مــــن  2018انطلــــ  ديــــوان الرقابــــة املاليــــة االتحــــادي يف وضــــع  هــــداف خطتــــا لعــــام     

ــــم ) ــــانون رق ــــن الق ــــة( م ــــداف  2012( لســــنة 31املــــادة  )الرابع ــــددت  ه ــــي ح ــــدل الت املع
 الديوان وقد تمحورت  هداف الخطة يف اآلتي:
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 محاور التخطيط للعمل الرقابي

ـــديوان للعمـــل ـــدوائر ي مـــن ثالالرقـــاب تتكـــون خطـــة ال ـــدور ال ـــ  ب ـــة محـــاور االول منهـــا يتعل ث
الرقابيـــة مـــن تــــدقي  االدارات الخاضـــعة للرقابــــة فضـــال  عــــن مـــايكلف بــــا الـــديوان مــــن 
مهــــام والثــــاني يتعلــــ  بــــدور دائــــرة الشــــؤون الفنيــــة والدراســــات يف التخطــــيط للعمــــل 

ــــديوان  ــــدوائر الســــاندة يف ال ــــدور ال ــــ  ب ــــث فيتعل ــــا الثال ــــابي ام ــــم الرق ــــةيف دع  العملي
الرقابيـــة وتــــ ليل الصــــعوبات التــــي تواجــــا الهيئـــات الرقابيــــة وتقــــديم املشــــورة والعــــون 

 الفني والقانوني لإلدارات الخاضعة للرقابة .

 املحور االول
 دور الدوائر الرقابية 

 يتمثل دور الدوائر الرقابية يف التخطيط للعمل الرقابي من خالل : 
قي  الحــــديث املســــتند للمخــــاطر يف تحديــــد وب التــــدبيــــة اســــلاعتمــــاد الهيئــــات الرقا .1

االهميــــة النســــ ية للعناصــــر الخاضــــعة للرقابــــة وتحديــــد حقــــم العينــــة اســــتنادا  الــــ  
درجـــة الخطـــر للحـــد مـــن االثـــار الســـل ية الناتقـــة عـــن تلـــ  املخـــاطر واملحافظـــة عليهـــا 
ــــد تلــــ  املخــــاطر وتحليلهــــا  ــــ  مــــن خــــالل تحدي ــــ  مســــتوى ممكــــن وذل يف ادن

وفــــ  األولويـــات والتعامــــل معهـــا حســــب اهميتهـــا واالعتمــــاد ىلع ربيتهـــا اســـها وتوقي
ـــم  ـــن ث ـــل وم ـــ ه املراح ـــ  له ـــتخدام التوثي ـــع اس ـــابي م ـــل الرق ـــيط للعم ـــ  يف التخط ذل

 ابداء الراي الفني املحايد بال يانات للقهات الخاضعة للرقابة .
 
 ات .اعتماد خطة لتقويم االداء تقوم ىلع اسلوب ال رامج والسياس .2
 اعتماد اسلوب التدقي  املتقاطع بين االدارات يف املر ز واملحافظات . .3
ـــات مـــن ق ـــل رئـــيس  .4 ـــة لـــدوائر الـــديوان يف املحافظ ـــاد اســـلوب الزيـــارات امليداني اعتم

 الديوان ونائ ا والسادة املدراء العامين ووضع خطة فصلية ل ل  .
 التوثي  الكامل ألدلة العمل الرقابي . .5
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ـــرا .6 ـــارات ااعتمـــاد ب ـــدائرة مج للزي ـــر ال ـــدائرة وخ ي ـــل معـــاون مـــدير عـــام ال لتفتيشـــية مـــن ق 
% مــــن عــــدد الهيئــــات الرقابيــــة وفــــ  برنــــامج تفتيشــــي 50تكــــون عينــــة التفتــــي  و

ـــارات ىلع  ـــ ه الزي ـــائج ه ـــر  نت ـــم تع ـــن ث ـــات وم ـــة والدراس ـــؤون الفني ـــرة الش ـــده دائ تع
 ان .مقالس املديرين ملناقشتها وترفع بها ال  السيد رئيس الديو

 ــــل تقــــديم املقترحــــات بشــــان معالقــــة املشــــا ل والصــــعوبات املعروضــــة مــــن ق .7
 الهيئات الرقابية والقهات الخاضعة للرقابة .

دعــــم الســــلطات التشــــريعية والتنفي يــــة والقضــــائية والقهــــات املســــتقلة مــــن خــــالل  .8
 تنفي  املهام الخاصة والقضائية وتدقي  مستحقات القطاع الخاص .

 ة عن الظواهر املوجودة يف املقتمع .قارير النوعياعداد الت .9

 املحور الثاني 
 دائرة الشؤون الفنية والدراسات دور 

 يتمثل دور دائرة الشؤون الفنية والدراسات يف التخطيط للعمل الرقابي باالتي:
 

 عـــداد الخطـــة الرقابيـــة للـــدوائر الرقابيـــة والـــدوائر الســـاندة )مقـــر الـــديوان (ومتابعـــة    
 ي ها و عداد تقارير ب ل  .تنف

 وتحديثا باستمرار حصر نطان العمل الخاضع لرقابة الديوان    
 اعداد الدراسات املستمرة لتحديد حاجة الديوان ال  الكوادر الرقابية    
 تطوير و عداد برامج التدقي  وتحديثها وفقًا ملستقدات العمل . 
ــــة وا  ــــدقي  املتخصص ــــرامج الت ــــداد ب ــــوير و ع ــــام تط ــــا  امله ــــؤمن انق ــــا ي ــــة بم لخاص

 يف  شف حاالت الغ  والفساد . تل  ال رامج وتل  التي تساعد واألهداف من
تقــــديم العــــون الفنــــي للــــدوائر الرقابيــــة وللقهــــات الخاضــــعة للرقابــــة وفقــــًا للحــــاالت  

ـــــة  ـــــائية والتنفي ي ـــــريعية والقض ـــــلطات التش ـــــم الس ـــــا ودع ـــــن ق لهم ـــــة م املعروض
 والقهات املستقلة.

ــــداإ   ــــع ــــة بعم ــــة واملحاســــ ية ذات العالق ــــاالت الفني ــــو  والدراســــات يف املق ل د ال ح
 الديوان ونشاطاتا.
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ــــة )   ــــامج األرشــــفة االلكتروني ــــم وتطــــوير برن ــــن ال ــــرامج الحديثــــة EDMSدع ( وهــــو م
 واملستخدمة يف مقال األرشفة واإلدارة االلكترونية للوثائ .

 ســـــلوب التـــــدقي  باســـــتخدام  مواصـــــلة إعـــــداد نظـــــم وبـــــرامج تدقيقيـــــة باعتمـــــاد 
 الحاسوب .

 صصية .اعداد بحو  يف مقال الرقابة التخ 
 اجراء التدقي  املتقاطع بين بيانات مؤسسات الدولة وتقديم تقارير بشأنها . 
ـــــؤتمرات    ـــــدورات وامل ـــــديوان يف ال ـــــار ة منتســـــ ي ال ـــــة ملش ـــــة تدري ي ـــــداد خط  ع

ــــل ب ــــة ورش عم ــــع إقام ــــة م ــــدوات العلمي ــــة والن ــــة الدولي ــــة الرقابي ــــر الثقاف ــــة نش غي
ـــــ ـــــ ها فضـــــال عن اعـــــداد دورات تدري ي ـــــدوائر االخـــــرى ومتابعـــــة تنفي ة ملنتســـــ ي ال

 لتطوير قابلياتهم وقدراتهم املحاس ية .
ــــل    ــــؤمن نق ــــا ي ــــة وبم ــــات الدولي ــــة واملنظم ــــة الدولي ــــزة الرقابي ــــع األجه ــــل م التواص

 املعرفة والتقارب وت ادل الخ رات .
ــــب ذات العالقــــة بالشــــترجمــــة املقــــاالت وال   ــــة واملحاســــ ية فضــــال  عــــن كت ؤون املالي

 التي ترد للديوان من املنظمات الدولية وغيرها. ترجمة املراسالت
 حصرنتائج التحليل املالي لشر ات القطاع العام وفقا لل يانات املالية الصادرة. 
وتقــــديم   نشــــاء قواعــــد بيانــــات حــــول نتــــائج تنفيــــ  املوا نــــة القاريــــة واالســــتثمارية 

 الدراسات األولية بشأنها.
اعـــداد بـــرامج تدقيقيـــة إلعـــادة اعمـــار املنـــاط  واملـــدن املتضـــررة يف جميـــع انحـــاء  

ـــة للدولـــة  ـــات املوا نـــة العام ـــن تخصيص ـــا م ـــالن م ـــرف عليه ـــي ســـوف تص ـــران والت الع
 والدول املانحة.

 (.intranetتشغيل منظومة ال ريد االلكتروني الداخلية ) 
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 لث املحور الثا
 دوائر الديوان الساندة 

ـــرى ان ا   ـــدوائر االخ ـــن ال ـــناد م ـــدعم واالس ـــديم ال ـــب تق ـــا يتطل ـــة لعمله ـــدوائر الرقابي ـــا  ال نق
 يف الديوان و االتي :

 الدائرة االدارية واملالية -1
ـــابي   ـــل الرق ـــف العم ـــاب  ل ـــة يف احتس ـــا املتمثل ـــن مهامه ـــدائرة م ـــ ه ال ـــة ه ـــ  خط تنطل

ـــة ـــ  املوا ن ـــا تنفي ـــالل توليه ـــن خ ـــوارد م ـــع امل ـــديوان ، وتو ي ـــة لل ـــًا  املخصص ـــرية وفق ال ش
الحتياجـــــات الـــــدوائر الرقابيـــــة  مـــــا تتـــــول   عـــــداد وتنفيـــــ  املـــــوا نتين القاريـــــة 
ــــب  ــــة القوان ــــا  ومتابعــــة  اف ــــد نســــب االنقــــا  فيهــــا وانق ــــديوان وتحدي واالســــتثمارية لل

ــــوفا ــــديوان والكش ــــنوية لل ــــة الس ــــات املالي ــــداد ال يان ــــة و ع ــــة واملالي ــــة اإلداري ت  امللحق
 بها  . 

 
 لقانونية ا لدائرة ا-2

تتمثـــل خطـــة هـــ ه الـــدائرة يف تقـــديم املشـــورة القانونيـــة ودراســـة القـــوانين واألنظمـــة 
والتعليمــــات وإبــــداء الــــر ي يف مشــــروعات القــــوانين واألنظمــــة والتعليمــــات املعروضــــة 

ـــديوا ـــا رئـــيس ال ـــا م بو ـــاالت يمنحه ـــديوان  مـــام املح ـــديوان وتمثـــل ال ن ومتابعـــة ىلع ال
ـــــ  اإلداري ـــــراءات التحقي ـــــفية  إج ـــــة تص ـــــأنا ومتابع ـــــة يف ش ـــــراءات الال م ـــــاذ اإلج واتخ

 املخالفات املالية املشخصة يف التقارير الرقابية .
 
 دائرة التدقي  واملتابعة  -3 

ـــة  ـــالل متابع ـــن خ ـــواردة م ـــات ال ـــفية املالحظ ـــة تص ـــدائرة يف متابع ـــ ه ال ـــة ه ـــل خط تتمث
والتقــــارير الدوريــــة  ابــــة الــــديوان وإصــــدار التقريــــر الســــنويإجابــــات القهــــات الخاضــــعة لرق

والتنســـــي  مـــــع مقلـــــس املعـــــايير املحاســـــ ية والرقابيـــــة ومتابعـــــة تنفيـــــ  القـــــرارات 
ــــن  ــــة م ــــارير الرقابي ــــودة األداء للتق ــــز ج ــــة لتعزي ــــراءات الال م ــــاذ اإلج ــــا واتخ ــــادرة عن الص

ري يف املخالفـــــات النــــاحيتين املوضـــــوعية والشـــــكلية ومتابعـــــة إجـــــراءات التحقيـــــ  اإلدا
ــــواردة يف ــــة ال ــــن املالي ــــال  ع ــــة فض ــــدائرة القانوني ــــع ال ــــي  م ــــة بالتنس ــــارير الرقابي  التق
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ــــارير  ــــاء املكتشــــفة يف التق ــــودة األداء واألخط ــــائج ج ــــلية تتضــــمن نت ــــارير فص ــــديم تق تق
 الرقابية الصادرة عن الهيئات الرقابية يف الديوان لضمان جودة العمل الرقابي . 
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ـــــ ـــــاهيم واملص ـــــدةاملف ـــــيط  طلحات املعتم يف التخط
 لرقابي للعمل ا

 مدخالت التخطيط  للعمل الرقابي - 1
 تتمثل مدخالت خطة عمل الدوائر الرقابية باالتي :     

ــــاملين يف  -  ــــواء الع ــــة س ــــرية املتاح ــــات ال ش ــــة الطاق ــــل بكاف ــــرية: تتمث ــــوارد ال ش امل
ــــداد ــــة يف بغ ــــدوائر الرقابي ــــان ال ــــب نط ــــابي وحس ــــل الرق ــــال العم ــــات  مق واملحافظ

الســـــاندة يف مقــــر الــــديوان لتقـــــديم الــــدعم  االستشـــــارات والعــــاملين يف االقســــام 
ــــرامج التــــدقي  والقواعــــد املحاســــ ية...  ــــة العمــــل الرقــــابي وب الفنيــــة والقانونيــــة وادل

( منتســــب ىلع را  العمــــل مــــن  2561الــــي. ويعمــــل هــــ ا الــــديوان باالعتمــــاد ىلع )
انونيـــــة ، ادية ، املحاســـــ ية ، االداريـــــة ، الق افـــــة االختصاصـــــات املهنيـــــة ) االقتصـــــ

اإلحصــــائية ، املعلوماتيــــة ، الط يــــة ، الهندســــية ، الزراعيــــة ، ال يئيــــة ( مــــو عين ىلع 
 الدوائر الرقابية ومقر الديوان  اآلتي بعد است عاد التسرب.

 عدد املوظفين الدوائر الرقابية ومقر الديوان ت

 112 دائرة تدقي  النشاط االجتماعي  1
 205 دائرة تدقي  نشاط التمويل والتو يع 2
 131 دائرة تدقي  نشاط الحكم املر زي 3

 176 دائرة تدقي  نشاط الخدمات العامة 4

 178 ناعيدائرة تدقي  النشاط الص 5

 124 دائرة تدقي  نشاط الشر ات 6

 155 دائرة تدقي  نشاط الزراعة والتعمير 7
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 84 ل *دائرة تدقي  املنطقة األو 8

 191 دائرة تدقي  املنطقة الثانية 9

 332 دائرة تدقي  املنطقة الثالثة 10

 105 دائرة تدقي  املنطقة الرابعة 11

 146 دائرة تدقي  املنطقة الخامسة 12

 136 دائرة تدقي  املنطقة السادسة 13
 95 قسم تقويم االداء 14
 391 مقر الديوان 15
 2561 املقموع 

ــــدي ــــب وان يف احتســــويعتمــــد ال ــــل الرقي ــــام املتاحــــة لعم ــــة ىلع األي اب الطاقــــات الرقابي
( 241هـــــ ه الطاقــــات بوحــــــدة قيــــا  )يوم/رقيـــــب( وهــــي  تســـــاوي )املــــالي وتقــــا  

( ســـاعة بعـــد 7( يـــوم / رقيـــب للفصـــل باعت ـــار إن يـــوم العمـــل )60يوم/رقيـــب للســـنة  و )
  -التي:است عاد العطل واملناس ات الرسمية ويتم احتساب الطاقات  ا

وم عمــــل و ( يــــ241× )الطاقــــة املخططــــة وهــــــي تمثــــل عـــــدد العــــاملين املتــــاح   - وال :  
وحـــــدة قياســـها يوم/رقيـــب  وحســـب األو ان الترجيحيـــة )التـــي تـــم اإلشـــارة اليهـــا 
يف الــــدليل األسترشــــادي ألعــــداد الخطــــة( وهــــ ا يمثــــل الطاقــــات املتاحــــة والتــــي 

 .بموج ها تحدد املهام املخطط انقا ها 
 
ـــــال  إلن -ثانيــــا :   قــــا  الطاقــــات املطلوبــــة وهـــــي الطاقــــات التــــي تحتاجهــــا الهيئــــة فعـ

مهامهــــا املطلوبـــــة واملحــــددة وفقــــا  لقــــانون الــــديوان وهــــ ه الطاقــــات امــــا  
ـــر  ـــا يؤش ـــة وبخالف ـــز يف الطاق ــــود عق ـــر وجـ ـــا يؤش ـــة مم ـــات املخطط ـــاو  الطاق تتق

 وجود فائض يف الطاقات لدى الهيئة الرقابية .
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ــــا :الث  ــــة   -ث ــــدائرة الرقابي ــــالي ال ــــام  جم ــــة( ألداء مه ــــة )املتاح ــــات املخطط ــــو ع الطاق ت
ـــا (  ـــ  طي ـــ ا الغر )مرف ـــدة له ـــتمارة مع ـــب اس ـــديوان بموج ـــام ال ـــداف ومه ـــب  ه وحس

  -املتمثلة يف:
 
مهــــام تـــــدقي  املشــــروعية وتمثـــــل الوقــــت الـــــال م إلنقــــا  التـــــدقي  املســـــتندي  -1

( %53هيئـــة خـــالل الســـنة حيـــث حـــددت نســـ ة )لل يانـــات املاليـــة  املكلفـــة بهـــا ال
 همة.من إجمالي الطاقات الرقابية ألداء ه ه امل

مهــــام تقــــويم األداء وتمثــــل الوقـــــت الــــال م لتقــــويم  داء اإلدارات الخاضــــعة لرقابـــــة  -2
الـــديوان وفــــ  الخطـــة املعــــدة مســـ قا لهــــ ا الغـــر  للتحقــــ  مـــن مــــدى فاعليــــة 

ــــام ــــاءة واقتصــــادية اســــتخدام املــــال الع ــــ   و ف واملــــوارد ال شــــرية واالقتصــــادية وف
ي  ال ـــــرامج والسياســـــات مؤشــــرات ومعـــــايير علميـــــة مدروســـــة اضـــــافة الـــــ  تـــــدق

( مـــن  جمــــالي %25املحـــددة مـــن ق ـــل مقلـــس الرقابـــة وهــــي تمثـــل مـــا نســـ تا )
 الطاقات الرقابية.

املهــــام الخاصــــة وتمثــــل طل ــــات التــــدقي  الــــواردة مــــن هيئــــة النزاهــــة واملحــــا م   -3
ــــان  ــــل واللق ــــي تمث ــــا وه ــــات علي ــــن جه ــــف م ــــواب واي تكلي ــــس الن ــــة ملقل النيابي
 الطاقات الرقابية  . %من اجمالي 10مانس تا 

املهـــام التطويريـــة وتمثـــل الطاقـــات التـــي يخصصـــها رئـــيس الهيئـــة لتطـــوير  ـــادره  -4
ــــرامج  ــــدورات ســــواء داخــــل القطــــر ام خارجــــا ضــــمن ال  ــــث اشــــرا هم يف ال مــــن حي

ـــــاو ـــــي ان ال تتق ـــــة وين غ ـــــ تها املتاح ـــــالل 10  نس ـــــة خ ـــــات املخطط ـــــن الطاق %م
 السنة . 

ـــــة  -5 ـــــدوائر الرقابي ـــــرات ال ـــــة يف مق ـــــات املخصص ـــــل بالطاق ـــــة وتتمث ـــــام االداري امله
( امــــــا املهــــــام %1ومــــــديريات الرقابــــــة يف املحافظــــــات وهــــــي تمثــــــل نســــــ ة )

ـــام  ـــ ه امله ـــط ألداء ه ـــرا  ويخط ـــة حص ـــيس الهيئ ـــة رئ ـــل بطاق ـــي تتمث ـــارية وه االستش
 اجمالي الطاقات .( من %1بنس ة )

ـــم تنظـــيم خطـــة ســـاندة )مكتـــب  -6 رئـــيس الـــديوان، مكاتـــب النـــواب، دائـــرة الشـــؤون ت
ــــة،  ــــدقي  واملتابع ــــرة الت ــــة ،دائ ــــة واملالي ــــرة الشــــؤون االداري ــــات، دائ ــــة والدراس الفني

 الدائرة القانونية (.
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 -وينظم العمل من خالل الدوائر الرقابية يف الديوان والتي تشمل :
  بغداد يف  زيةرامل الدوائر •

تتــــول  الــــدائرة  عمــــال الرقابــــة والتــــدقي   -والتو يــــع :دائــــرة تــــدقي  نشــــاط التمويــــل  (1
ــــالل  ) ــــن خ ـــــ  19م ــــل ب ــــي تتمث ــــا والت ــــعة لرقابته ــــة ىلع اإلدارات الخاض ــــة رقابي ( هيئ

) و ارة املاليـــــة ، و ارة التقـــــارة ، و ارة التخطـــــيط ،ال نـــــ  املر ـــــزي العراقـــــي ،املصـــــارف 
طنيــــة والعراقيــــة واعــــادة والرشــــيد والعراقــــي للتقــــارة( ،شــــر ات التــــامين )الو)الرافــــدين 

ـــــة املصـــــارف املتخصصـــــة )املصـــــرف العقاري،املصـــــرف  ـــــة االوران املالي ـــــامين وهيئ الت
ـــــوم  ـــــرين االســـــالمي(( تق الصناعي،املصـــــرف الصناعي،واملصـــــرف الزراعي،ومصـــــرف النه

ــــة والتــــدقي  ىلع اإلدارات يف بغــــد ــــام و  عمــــال الرقاب ــــي  مــــع دوائــــر بمه اد والتنس
 ن فروع اإلدارات امل  ورة .التدقي  يف املحافظات بشا

ـــزي : (2 ـــم املر  ـــاط الحك ـــدقي  نش ـــرة ت ـــن  -دائ ـــدقي  م ـــة والت ـــال الرقاب ـــدائرة  عم ـــول  ال تت
( هيئــــة رقابيــــة ىلع اإلدارات الخاضــــعة لرقابتهــــا والتــــي تتمثــــل بـــــ )الــــدوائر 16خــــالل  )

ــــــة ، و  ــــــدفاع ، مالرئاســــــية ، و ارة الخارجي ــــــدل ، و ارة ال ــــــة ، و ارة الع ــــــس ارة الداخلي قل
القضــــاء األىلع ، هيئــــة الســــياحة ،هيئــــة االســــتثمار الوطنيــــة( تقــــوم بمهــــام و  عمــــال 
ـــــدقي  يف  ـــــر الت ـــــع دوائ ـــــي  م ـــــداد والتنس ـــــدقي  ىلع اإلدارات يف بغ ـــــة والت الرقاب

 املحافظات بشان فروع اإلدارات امل  ورة .
ـــدما (3 ـــدقي  نشـــاط الخ ـــرة ت ـــة :دائ ـــدائرة  -ت العام ـــول  ال ـــدقتت ـــة والت ـــال الرقاب ـــن عم ي  م

ــــالل  ) ـــــ ) و ارة 17خ ــــل ب ــــي تتمث ــــا والت ــــعة لرقابته ــــة ىلع اإلدارات الخاض ــــة رقابي ( هيئ
ـــــــوم  التعلـــــــيم العـــــــالي وال حـــــــث العلمـــــــي ، و ارة التربيـــــــة ، و ارة الصـــــــحة ، العل

بمهـــــام و  والتكنولوجيـــــا ،املكاتـــــب االستشـــــارية، صـــــنادي  التعلـــــيم العـــــالي( تقـــــوم
ــــة والتــــدقي  ىلع اإلدارات  ــــال الرقاب ــــر التــــدقي   عم ــــي  مــــع دوائ ــــداد والتنس يف بغ
 يف املحافظات بشان فروع اإلدارات امل  ورة .

تتــــول  الــــدائرة  عمــــال الرقابــــة والتــــدقي   -دائــــرة تــــدقي  نشــــاط الزراعــــة والتعميــــر : (4
ــــالل  ) ــــن خ ــــا 15م ــــعة لرقابته ــــة ىلع اإلدارات الخاض ــــة رقابي ـــــ ( هيئ ــــل ب ــــي تتمث والت

رة االتصـــــاالت ، و ارة الزراعـــــة ،و ارة النقـــــل ، و ارة املـــــوارد ) و ارة اإلســـــكان واألعمـــــار ، و ا
املائيــــــة ( تقــــــوم بمهــــــام و  عمــــــال الرقابــــــة والتــــــدقي  ىلع اإلدارات يف بغــــــداد 

 والتنسي  مع دوائر التدقي  يف املحافظات بشان فروع اإلدارات امل  ورة .
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ـــدقي  ن (5 ـــرة ت ـــر ات :دائ ـــاط الش ـــة وات -ش ـــال الرقاب ـــدائرة  عم ـــول  ال ـــالل  ت ـــن خ ـــدقي  م لت
ـــــ ) و ارة الشــــ اب 15) ــــل ب ــــي تتمث ــــة ىلع اإلدارات الخاضــــعة لرقابتهــــا والت ــــة رقابي ( هيئ

ـــــر، و ارة  ـــــة الهـــــالل األحم ـــــة، جمعي ـــــة ال ارامل ي ـــــة، اللقن ـــــة االومل ي والرياضـــــة ،اللقن
ــــاف ، و ارة ال ــــن األوق ــــرين، دواوي ــــرة واملهق ــــر ات الهق ــــان، ش ــــون اإلنس ــــة ، و ارة حق  يئ

ــــــاع املخــــــت لط ، مؤسســــــات املقتمــــــع املــــــدني ،)القمعيــــــات واالتحــــــادات القط
واملنظمـــــات واالنديـــــة الرياضـــــية( تقـــــوم بمهـــــام و  عمـــــال الرقابـــــة والتـــــدقي  ىلع 
اإلدارات يف بغــــداد والتنســـــي  مــــع دوائـــــر التـــــدقي  يف املحافظــــات بشـــــان فـــــروع 

 اإلدارات امل  ورة .
ـــ (6 ـــدقدائ ـــاط الصـــناعي :رة ت ـــال  -ي  نش ـــدائرة  عم ـــول  ال ـــالل  تت ـــن خ ـــدقي  م ـــة والت الرقاب

ــــاء 19) ـــــ ) و ارة الكهرب ــــل ب ــــي تتمث ــــة ىلع اإلدارات الخاضــــعة لرقابتهــــا والت ( هيئــــة رقابي
ــــدقي   ــــة والت ــــال الرقاب ــــام و  عم ــــوم بمه ــــادن ( تق ــــناعة واملع ــــنفط ، و ارة الص ، و ارة ال

ـــــي ـــــداد والتنس ـــــان ىلع اإلدارات يف بغ ـــــات بش ـــــدقي  يف املحافظ ـــــر الت ـــــع دوائ   م
 دارات امل  ورة.فروع اإل

ـــاعي : (7 ـــاط االجتم ـــدقي  النش ـــرة ت ـــدقي  مـــن  -: _دائ ـــة والت ـــال الرقاب ـــدائرة  عم تتـــول  ال
( هيئــــة رقابيــــة ىلع اإلدارات الخاضــــعة لرقابتهــــا والتــــي تتمثــــل بـــــ ) مانــــة 12خــــالل  )

ـــــديات واأل ـــــة ، و ارة ال ل ـــــداد ، و ارة الثقاف ـــــداد ، و ارة بغ ـــــة بغ ـــــة ، محافظ شـــــغال العام
ــــل وال ــــوم العم ــــداد( تق ــــتثمار بغ ــــداد، اس ــــة بغ ــــس محافظ ــــة ، مقل ــــؤون االجتماعي ش

بمهــــام و عمــــال الرقابــــة والتــــدقي  ىلع اإلدارات يف بغــــداد والتنســــي  مــــع دوائــــر 
 التدقي  يف املحافظات بشأن فروع اإلدارات امل  ورة .

 
ــــا • ــــا ام ــــي املحافظــــات يف دوائرن ــــل والت ــــع بالتنســــي  تعم ــــا م ــــداد يف دوائرن  بغ

 ل بـتتمث والتي
 
ــــ  : (1 ــــدقي  املنطقــــة األول ــــرة ت ــــدائرة ) -دائ ــــة املوصــــل وتضــــم ال (  10مقرهــــا يف مدين

ــــة  ــــال الرقاب ــــوم بأعم ــــن نطــــان محافظــــة املوصــــل وتق ــــة و مســــؤولة ع ــــة رقابي هيئ
ــــي  ــــالل التنس ــــن خ ــــة وم ــــة يف املحافظ ــــية والفرعي ــــدوائر الرئيس ــــدقي  ىلع ال  والت

 مع الدوائر املر زية يف بغداد.
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ــــدقي  (2 ــــرة ت ــــة: دائ ــــة الثاني ــــم ) -املنطق ــــرة تض ــــة ال ص ــــا يف محافظ ــــة  22مقره (هيئ
ـــال  ـــوم بأعم ـــار( وتق ـــان ، ذي ق ـــرة ، ميس ـــات )ال ص ـــان محافظ ـــن نط ـــؤولة ع ـــة و مس رقابي
الرقابـــــة والتـــــدقي  ىلع الـــــدوائر الرئيســـــية والفرعيـــــة يف املحافظـــــات  نفـــــا ومـــــن 

يتين للرقابــــة الــــدوائر املر زيــــة يف بغــــداد ويت ــــع الــــدائرة مــــدير خـــالل التنســــي  مــــع
 االول  يف محافظة ميسان والثانية يف محافظة ذي قار .

ـــة : (3 ـــة الثالث ـــدقي  املنطق ـــرة ت ـــم ) -دائ ـــة تض ـــة الحل ـــا يف مدين ـــة 24مقره ـــة رقابي (هيئ
ــــة  ــــل،  ــــربالء ، نقــــف ( وتقــــوم بأعمــــال الرقاب و مســــؤولة عــــن نطــــان محافظــــات )باب

ـــــ ـــــة يف املحافظـــــوالت ـــــدوائر الرئيســـــية والفرعي ـــــن خـــــالل دقي  ىلع ال ات  نفـــــا وم
التنســـي  مـــع الـــدوائر املر زيـــة يف بغـــداد ويت ـــع الـــدائرة مـــديريتين للرقابـــة االولـــ  

  يف محافظة  ربالء والثانية يف محافظة النقف .
ة  ( هيئـــة رقابيــــ10مقرهـــا مدينـــة  ر ـــو  تضـــم )  -دائـــرة تـــدقي  املنطقـــة الرابعـــة : (4

دين ( وتقـــوم بأعمـــال الرقابـــة و مســـؤولة عـــن نطـــان محافظـــات )  ر ـــو  ، صـــالح الـــ
ـــــن خـــــالل  ـــــة يف املحافظـــــات  نفـــــا وم ـــــدوائر الرئيســـــية والفرعي ـــــدقي  ىلع ال والت
التنســــي  مــــع الــــدوائر املر زيــــة يف بغــــداد ويت ــــع الــــدائرة مديريــــة للرقابــــة يف 

 محافظة صالح الدين  .   
ـــة ال (5 ـــدقي  املنطق ـــرة ت ـــة :دائ ـــد -خامس ـــة بغ ـــا محافظ ـــم ) مقره ـــة رقا16اد تض ـــة  (هيئ بي

ــــة  ــــال الرقاب ــــوم بأعم ــــال  ( وتق ــــار، واســــط ، دي ــــن نطــــان محافظات)االن  و مســــؤولة ع
ـــــن خـــــالل  ـــــة يف املحافظـــــات  نفـــــا وم ـــــدوائر الرئيســـــية والفرعي ـــــدقي  ىلع ال والت

ــــدوائر املر زيــــة يف بغــــداد ويت ــــع الــــدائرة ثــــال  مــــديريات للرقابــــ ة التنســــي  مــــع ال
ال  امــــا الثالثــــة التــــي تقــــع األولــــ  يف محافظــــة واســــط والثانيــــة يف محافظــــة ديــــ

 يف محافظة االن ار .
ــــة : (6 ــــة السادس ــــدقي  املنطق ــــرة ت ــــم )  -دائ ــــة تض ــــة الديواني ــــا مدين ــــة 12مقره ( هيئ

ــــوم بأعمــــال  ــــ ( وتق ــــة ، املثن ــــات )الديواني ــــان محافظ ــــن نط ــــؤولة ع ــــة  و مس رقابي
ائر الرئيســـــية والفرعيـــــة يف املحافظـــــة ومـــــن خـــــالل الرقابـــــة والتـــــدقي  ىلع الـــــدو

تنســــي  مــــع الــــدوائر املر زيــــة يف بغــــداد ويت ــــع الــــدائرة مديريــــة للرقابــــة يف ال
 محافظة املثن   . 
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املــــدخالت التشــــغيلية: الحســــابات الختاميــــة املقدمــــة مــــن ق ــــل القهــــات الخاضــــعة  -ب
للرقابــــة لغــــر  فحصــــها وتــــدقيقها وابــــداء الــــر ي الفنــــي بهــــا ووضــــعها بصــــيغتها 

ات الخاصــــة ســــواء  مــــن مقلــــس الــــو راء او مــــن النهائيــــة، فضــــال  عــــن اوامــــر التكليفــــ
ثــــل االدارات الخاضــــعة مقلــــس النــــواب او حســــب مــــا تســــتدعيا الحاجــــة.        وتم

للرقابـــة نطـــان عمـــل الـــدوائر الرقابيـــة والتـــي تمـــار   عمالهـــا مـــن خـــالل الهيئـــات 
  -الرقابية وهي  األتي:

ــــو ر  - وال : ــــس ال ــــواب ، مقل ــــس الن ــــدوائر الرئاســــية  ، اإلدارات الرئيســــية وتشــــمل مقل اء ، وال
ــــ ــــديريات وال ــــو ارة ) امل ــــة ب ــــر املرت ط ــــدوائر غي ــــو ارات ، ال ــــز ال ــــة مرا  دوائر الحكومي

التابعــــة لهــــا ( التــــي تتمتــــع بشخصــــية معنويــــة واســــتقالل مــــالي و داري واملمولــــة 
ـــالن  ـــائي وال  ـــال نه ـــائج اعم ـــر نت ـــا بتقري ـــدقي  فيه ـــائج الت ـــي نت ـــي تنته ـــا والت مر زي

ــــددها) ــــ ة  ( دارة316ع ــــدقيقها بنس ــــديوان لت ــــط ال ــــي خط ــــنة 100والت ــــالل الس % خ
2018 . 

 
ـــــة اإلدارات الرئيســـــية   -ثانيـــــا : ـــــع بشخصـــــية معنوي ـــــي تتمت األخـــــرى وهـــــي اإلدارات الت

ـــــي تنتهـــــي حســـــاباتها الســـــنوية  ـــــا والت ـــــة ذاتي واســـــتقالل مـــــالي و داري واملمول
ــــددها) ــــالن ع ــــة وال  ــــات مالي ــــر ات913ب يان ــــا  ش ــــمل  يض ــــا تش القطــــاع  ( دارة ،  م

املخــــــتلط واملكاتــــــب االستشــــــارية وصــــــنادي  التعلــــــيم العــــــالي ، القمعيــــــات ، 
 نظمات . االتحادات ، امل

 
اإلدارات الفرعيــــة وهــــي الوحــــدات التابعــــة لــــإلدارات الرئيســــية التــــي يكــــون   -ثالثــــا :

ــــر دوري  ــــا بتقري ــــدقي  فيه ــــائج الت ــــي نت ــــ  اإلدارات وتنته ــــ  تل ــــن طري تمويلهــــا ع
% 33(إدارة والتــــي يقــــب إن يخطــــط لهــــا بنســــ ة ال تقــــل عــــن 2551وال ــــالن عــــددها)

ان يــــتم تغطيتهــــا  لرقابيــــة ىلعمـــــن نطــــان العمــــل حســــب إمكانيــــة الــــدائرة ا
 ( خالل ثال  سنوات.  %100بنس ة )
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ــــــابي  -ج ــــــل الرق ــــــ  العم ــــــة الوســــــائل املســــــتخدمة لتنفي ــــــدعم اللوجســــــتي:  اف ال
ــــرى ....  ــــا  واملســــتلزمات االخ ــــزة االستنس ــــل واجه ــــائل النق ــــة ووس  القرطاســــية واألبني

 الي.

 العمليات - 2
الهيئـــة او رئـــيس الفريـــ  م بهـــا رئـــيس تتمثـــل العمليـــات بكافـــة االنشـــطة التـــي يقـــو   

ــــ  العمــــل  ــــة تخطــــيط للعمــــل الرقــــابي واالشــــراف ىلع العمــــل الرقــــابي وفري مــــن عملي
وجمـــع االدلـــة والقـــرائن واعـــداد ال ـــرامج وتوثيـــ  العمـــل الرقـــابي، فضـــال  عـــن االنشـــطة 
املســــاندة للعمــــل الرقــــابي املتمثلــــة بتــــدريب وتطــــوير املــــوارد ال شــــرية واعــــداد بــــرامج 

 ديث النظم املحاس ية و ما م ين ادناه:وتطوير وتح تدقي 
تخطـــــيط للعمـــــل الرقـــــابي لغـــــر  انقـــــا ه بكفـــــاءة ويف الوقـــــت املناســـــب وىلع  - 

اســــا  فهــــم ط يعــــة اعمــــال ونشــــاطات الوحــــدة الخاضــــعة للرقابيــــة والظــــروف 
 املحيطة بها، وان التخطيط لعملية التدقي  يقتضي االتي:

ضـــــعة للرقابـــــة التـــــي ســـــيتم الوحـــــدة الخاالتعـــــرف ىلع حقـــــم وط يعـــــة عمـــــل  -
ـــي  ـــة الت ـــة لل يئ ـــب املهم ـــد القوان ـــا وتحدي ـــة عنه ـــات الال م ـــع املعلوم ـــدقيقها وجم ت

 تعمل يف محيطها الوحدة.
 اإلحاطة بالنظام املحاس ي وسياسات الوحدة الخاضعة للرقابة . -
جدولـــــة إجـــــراءات التـــــدقي  التـــــي ســـــيتم تنفيـــــ ها حســـــب ط يعتهـــــا و وقـــــات  -

 ولويــــات و ســــ قيات املهــــام وتحديــــد املــــنهج واألســــلوب ذلــــ  يف ضــــوء تنفيــــ ها و
 األ ثر  فاءة لعمل التدقي  .

ــــل  - ــــ  األهــــداف وتنســــي  العم ــــارات الضــــرورية لتل ــــدقي  واالخت  ـــــداف الت ــــد  ه تحدي
 ال ي سيتم تنفي ه.

 تحديد عدد املوظفين ال ين سيكلفون بالتدقي  ومستوياتهم الوظيفية. -
 ائج فحص نظام الرقابة الداخلية .تماد ىلع نتتحديد درجة االع -
 تحديد األهمية النس ية لألمور والقوانب املشمولة بالتدقي  . -
ــــال  - ــــالل  عم ــــا خ ــــادة النظــــر فيه ــــدقي  وإع ــــرامج الت االســــتمرار بتطــــوير الخطــــط وب

 التدقي   لما دعت الحاجة إل  ذل  .
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ــــة ىلع -ب ــــل رئــــيس الهيئ ــــن ق  ــــر واملســــتمر م ــــراف امل اش ــــال الراالش ق ــــاء يف  اعم
 امليدان لتامين تحقي  اهداف التدقي .

ـــارات  -ج ـــزام واالخت  ـــارات االلت ـــد اجـــراء اخت  ـــة ومناســـ ة عن ـــات وقـــرائن  افي ـــة اث  جمـــع ادل
القوهريــــة للوصــــول الــــ  نتــــائج معقولــــة يعتمــــد عليهــــا رئــــيس الهيئــــة يف ابــــداء 

 ر يا حول ال يانات املالية ومن ه ه االجراءات هي:
 الداخلية. ظام الرقابةفحص ن -
 فحص تفاصيل العمليات واالرصدة. -
 القيام باإلجراءات التحليلية. -
 توجيا االستفسارات. -
ـــدة  -د ـــة للوح ـــية والفرعي ـــطة الرئيس ـــع االنش ـــي جمي ـــامل يغط ـــدقي  ش ـــامج ت ـــداد برن اع

الخاضـــعة للرقابــــة يــــتم تحديـــد االجــــراءات الال مــــة لتنفيـــ  خطــــة التــــدقي ، وعليــــة 
بــــرامج التــــدقي   ثنــــاء العمــــل يف ضــــوء نتــــائج اخت ــــارات ظــــر يف خطــــة واعــــادة الن

 االلتزام واالخت ارات القوهرية.
ـــة  -ـه ـــا وتتضـــمن  اف ـــاظ به ـــتم االحتف ـــل ي ـــة ضـــمن اوران عم ـــة الرقابي ـــل الهيئ ـــ  عم توثي

 املواضيع و دلة االث ات والقرائن التي تؤ د انقا  مهمة التدقي .
هيئــــات الرقابيــــة العاملــــة يف القهــــات تقــــوم بهــــا الاجـــراءات العمــــل الرقــــابي التــــي  -و

 الخاضعة للرقابة وهي:
 الزيارات التفتيشية. -
 عمليات القرد واملطابقة للصندون واملوجودات الثابتة واملخزنية. -
 عمليات التدقي  ىلع  افة الحسابات والعقود الحكومية. -
 توجيا االستفسارات وامل  رات للقهات الخاضعة للرقابة. -
 ت واالجتماعات مع االدارات للقهات الخاضعة للرقابة.املقابال -
  افة وسائل التعلم  الدورات التدري ية داخل وخارج الديوان وورش العمل. - 

اعـــداد وتحـــديث بـــرامج التـــدقي  وفقـــًا ألحـــد  االصـــدارات واملنهقيـــات الحديثـــة  -ح
 بالتدقي .

 االصدارات يف الرقابة والتدقي .اعداد ادلة العمل الرقابي وفقًا ألحد   -ط



 املفاهيم واملصطلحات املعتمدة يف التخطيط للعمل الرقابي

 24  

تطــــوير وتحــــديث الــــنظم املحاســــ ية املحدثــــة بــــالتواف  مــــع املعالقــــات الــــواردة  -ي
 يف املعايير الدولية.

 العمل الرقابية  مخرجات -3
 تتمثل مخرجات العمل الرقابي باالتي:

 تقارير ال يانات املالية للدوائر املمولة مر زيًا او ذاتيًا.  - 
 رير نتائج االعمال.تقا -ب
التقريـــر الســــنوي والتقــــارير الفصــــلية عــــن انقــــا ات الــــديوان وتقــــديمها الــــ  مقلــــس  -ج

 النواب، ونشرها ىلع املوقع االلكتروني.
تقـــــارير تقيـــــيم االداء وفـــــ  دليـــــل ال ـــــرامج والسياســـــات وتقـــــارير تقـــــويم االداء  -د

 املتخصص.
الـــــواردة بموجـــــب قـــــانون املوا نـــــة التقـــــارير النوعيـــــة املعـــــدة وفقـــــًا للتكليفـــــات  -ه

ــــراه ادارة الــــديوان، واي  ــــب مــــا ت ــــريعية والتنفي يــــة حس ــــات الســــلطتين التش وتكليف
 تكليفات اخرى.

 اللكتروني.تقارير التدقي  ا -و
االستشــــارات الفنيــــة والعــــون الفنــــي املقــــدم يف املقــــاالت املحاســــ ية، فضــــال  عــــن  - 

ـــ ـــوظفي القه ـــ  م ـــة ال ـــدورات التدري ي ـــة ال ـــتوى اقام ـــوير مس ـــة لتط ـــعة للرقاب ات الخاض
 قدراتهم يف املحاس ة والتدقي .
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اثــــر قيمــــة ومنــــاعل االجهــــةة العليــــا للرقابــــة    يــــاة  -4
 املواطنين:

ــــة     ــــا للرقاب ــــزة العلي ــــا االجه ــــوم به ــــي تق ــــومي والت ــــة ىلع القطــــاع الحك ــــر الرقاب تعت 
ـــات  ـــواطنين، ولعملي ـــاة امل ـــر يف حي ـــدا  اث ـــم يف إح ـــل مه ـــا عام ـــوم به ـــي تق ـــة الت الرقاب

االجهـــزة العليـــا للرقابـــة ىلع الهيئـــات الحكوميـــة وهيئـــات القطـــاع العـــام تـــأثير إيقـــابي 
هــــا توجــــا اذهــــان املســــؤولين عــــن املــــوارد يتمثــــل يف بــــث الثقــــة يف املقتمــــع، لكون

العامـــة إلـــ   يفيـــة اســـتغالل تلـــ  املـــوارد ومـــن شـــأن هـــ ه التوعيـــة  ن تعـــز  مـــن القـــيم 
ــــ  اتخــــاذ القــــرارات  املرغوبــــة وتؤ ــــد ىلع آليــــات املســــاءلة، وهــــو مــــا يــــؤدي بــــدوره إل

ـــائج الرقابـــة )التقريـــر الرقـــابي( التـــي يقـــو م بهـــا بكفـــاءة    ـــر. فمـــا  ن يـــتم اإلعـــالن عـــن نت
ـــوارد العامـــة،  ـــن امل ـــؤولين ع ـــاءلة املس ـــوال  بمس ـــواطن مخ ـــون امل ـــ  يك ـــة حت ـــا  الرقاب جه

ملاليــــة واملحاســــ ة ىلع االرتقـــــاء وبهــــ ه الطريقــــة تعمــــل االجهــــزة العليــــا للرقابــــة ا
ــــاد   ــــ  امل  ــــالل تط ي ــــن خ ــــة، وم ــــة وشــــفافية اإلدارة الحكومي ــــاءة ومســــاءلة وفعالي بكف

 دي ال  احدا  اثر يف حياة املواطنين:التالية يف العمل الرقابي سوف يؤ
 حماية وصيانة استقاللية االجهزة العليا للرقابة. - 

ـــل ان   -ب ـــا يكف ـــة بم ـــام الرقاب ـــ  مه ـــام تنفي ـــاع الع ـــات القط ـــة وهيئ ـــاءلة الحكوم ـــتم مس ت
 عن ادارتها للموارد املالية واستغاللها.

مســــــؤوليتها يف تمكــــــين القــــــائمين ىلع ادارة القطــــــاع العــــــام مــــــن االضــــــطالع ب -ج
 االستقابة لنتائج الرقابة والتوصيات واتخاذ االجراءات التصحيحية املناس ة.

ـــالي  -د ـــة وبالت ـــائج الرقاب ـــن نت ـــالغ ع ـــاع االب ـــات القط ـــاءلة هيئ ـــن مس ـــور م ـــين القمه تمك
 الحكومي والقطاع العام.

 التقاوب مع ال يئات املتغيرة واملخاطر الناشئة. -ه
 التواصل الفعال مع اصحاب املصلحة. -و
ــــد  -  ــــر املفي ــــدعم التغيي ــــًا للت صــــر املســــتقل واملوضــــوعي ل ــــون مصــــدر  موثوق ان تك

 يف القطاع العام.
 ءلة االجهزة العليا للرقابة.ضمان شفافية ومسا -ح
 العليا للرقابة. ضمان االدارة الرشيدة لألجهزة -ط
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 االمتثال ملدونة قواعد السلو  بالقها  االىلع للرقابة. -ي
 ب ل القهد نحو تحقي  امتيا  وجودة الخدمة. - 
 بناء الكفاءات من خالل التشقيع ىلع التعلم وت ادل املعارف. -ل
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ــــن  خطــــة             ــــرة م ــــديوان الســــنوية للفت ــــل ال عم
1/1/2018-31/12/2018 

(* منتســــب 2170باالعتمــــاد ىلع ) 2018خطــــط الــــديوان النقــــا  العمــــل الرقــــابي لعــــام  
ــــة التخصصــــية  ــــداد واملحافظــــات وقســــم الرقاب ــــدقي  يف بغ ــــدوائر الت ــــل ل ىلع ر   العم

ــــة ) ــــاتهم املخطط ــــت طاق ــــث بلغ ــــ636631حي ــــين بلغ ــــب يف ح ــــوم /رقي ــــات ( ي ت الطاق
ـــة ) ـــة املطلوب ـــز) 727406الرقابي ـــ ة عق ـــب  ي بنس ـــوم /رقي ـــ ه  14(ي ـــع ه ـــم تو ي ـــد ت % ( وق

ـــد ـــي ح ـــديوان الت ـــام ال ـــا  مه ـــات النق ـــادة )الطاق ـــم )4دتها امل ــــا رق ــــن قانونـ ـــنة 31( مـ ( لس
 :املعدل و االتي  2011

 ةيباقرلا تاقاطلا
 

نسبتها إلى  الطاقة المخططة مهامال
 مالياإلج

 %47 302710 تدقيق المشروعية

 %24 152825 تقويم األداء

 %9 55499 مهام خاصة

 %10 63752 مهام تطويرية 

 %1 6416 مهام استشارية

 %7 43296 مهام ادارية
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 %2 12133 ادارة العمل الرقابي

 %100 636631 المجموع

ـــات  ـــل طاق ـــم فص ـــث  ت ـــط حي ـــة فق ـــدوائر الرقابي ـــات ال ـــل طاق ـــة تمث ـــات الرقابي ـــ ه الطاق ه
ــــة ــــام الرقابي ــــابي  امله ــــل الرق ــــة العم ــــاندة لخط ــــة س ــــت يف خط ــــديوان وعرض ــــر ال ملق

ــــ ــــة واالستش ــــة والتطويري ــــة والفني ــــام اإلداري ــــت بامله ــــام تمثل ــــب و قس ــــة مكات ارية لكاف
 الديوان .

 الطاقات املطلوبة   
اســـتنادا لتوجيهـــات مقلـــس الرقابـــة املاليـــة قامـــت الـــدوائر الرقابيـــة ب عـــادة النظـــر يف   

ــــات املطل ــــ  احتســــاب  الطاق ــــن اإلدارات الرئيســــية الخاضــــعة لرقابتهــــا وف ــــ عض م ــــة ل وب
ت اخـــ ين بنظـــر االعت ـــار عـــدد ســـاعات العمـــل املصـــروفة فعـــال يف تـــدقي  هـــ ه اإلدارا

(يــــوم /رقيــــب إلجمــــالي 727406حقــــم اإلدارة ونشــــاطها وقــــد بلغــــت الطاقــــات املطلوبــــة )
ـــــدوائر الرقابيـــــة ومؤشـــــر إ ائهـــــا العقـــــز التخطيطـــــ ـــــديوان مو عـــــة حســـــب ال ي ىلع ال

 مستوى  ل دائرة .

 المطلوبةالطاقة  الطاقة المخططة الدائرة
 أو نسبة العجز
 الفائض%

 %2 34111 33388 اط االجتماعي شالن    

 ـــــ 61333 61333 التمويل والتوزيع

 %19 47703 40032 م المركزي ـالحك

 ـــــ 52695 52731 الخدمات العامة 

 ـــــ 35053 35153 اتـــالشرك

 %9 58808 53929 يـــالصناع
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 %1 46903 46631 الزراعة والتعمير 

 %26 30340 24155 ىـاألولالمنطقة 

 %116 127120 58759 ةـالمنطقة الثاني

 %1 86438 85438 ةـالمنطقة الثالث

 %+12 31433 35728 ةـالمنطقة الرابع

 %1 43162 42539 المنطقة الخامسة

 %14 43939 38447 المنطقة السادسة 

 ــــــ 28368 28368 األداءويم ـتق

 %14 727406 636631 المجموع

 

 ةباقرلل ةعضاخلا تارادالا
 اإلدارات الرئيسية /الحكومية واألخرى

ـــــدقي  ) ـــــديوان لت ـــــط ال ـــــدد اإلدارات 316خط ـــــالي ع ـــــل إجم ـــــ ي يمث ـــــية وال ( دارة رئيس
ـــــت )  ـــــدقي  بلغ ـــــ ة ت ـــــة  ي بنس ـــــعة للرقاب ـــــية الخاض ـــــط %100الرئيس ـــــين خط (يف ح

ـــــدقي  ) ـــــديوان لت ـــــوع ) 746 ال ـــــن مقم ـــــا م ـــــة ذاتي ـــــرى ممول (إدارة 913(إدارة رئيســـــية  خ
ـــت)  ـــيط بلغ ـــ ة تخط ـــ%82بنس ـــتم التخط ـــم ي ـــل إدارات ل ـــرن يمث ـــل (والف ـــدقيقها تمث يط لت

 صنادي  ومكاتب التعليم العالي .
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 : ةيعرفلا تارادالا
ــــدقي  ) ــــديوان لت ــــط ال ــــوع )864خط ــــن مقم ــــة م ــــة 2551( إدارة فرعي ــــعة للرقاب ( إدارة خاض

ـــ ة  ـــت )بنس ـــط بلغ ـــ  %34مخط ـــؤدي إل ـــة ت ـــة دوري ـــ  خط ـــ ه اإلدارات إل ـــع ه ـــث تخض ( حي
 تدقي  اإلدارات  افة خالل ثال  سنوات .

 مخرجات العمل
ـــــت • ـــــدوائر خطط ـــــا  )الرق ال ـــــة إلنق ـــــارير 5451ابي ـــــيل التق ـــــاه تفاص ـــــر  ،  دن ( تقري

 املخطط انقا ه .

العدد المخطط انجازه  نوع التقرير
 2018للسنة/

مي متراكم حساب ختامي حكو 
 فما دون 2013

200 

 1049 حساب ختامي ذاتي متراكم 

 وات للسن تقرير نتائج نهائي*
 2017و2016و2015و2014

587 

 520 2017حساب ختامي ذاتي للسنة 

 164 تقرير موازنة استثمارية

 828 تقرير نتائج اعمال

 418 تقرير دوري 

 26 تقويم اداء

 206 مهام خاصة

 388 زيارات تفتيشية



 31/12/2018-1/1/2018خطة عمل الديوان السنوية للفترة من 

 31  

 894 عقود

 171 تقارير اخرى 

 5451 المجموع

ــــة رقــــم ) (املتخــــ  بالقلســــة 1*تمثــــل تقــــارير نتــــائج االعمــــال وفــــ  قــــرار مقلــــس الرقاب
ـــــ  لســـــنة اال القاضـــــي ب صـــــدار تقـــــارير نتـــــائج اعمـــــال 23/1/2016املنعقـــــدة يف 2016ول

ــــن  ــــال ع ــــائج اعم ــــارير نت ــــمل تق ــــة ويش ــــ  املوا ن ــــائج تنفي ــــابات نت ــــطة وحس ىلع انش
ـــــــنوات االد ـــــــة مر زيـــــــا  للس ( 587وال ـــــــالن عـــــــددها )2017و2016و 2015و2014ارات املمول

( 520في لــــن) 2017يــــا  للســــنة تقريــــر امــــا تقــــارير عــــن حســــابات االدارات املمولــــة مر ز
 تقرير .

 
ـــــ  اســـــتناد  • ـــــرار إل ـــــس ق ـــــو راء مقل ـــــم ال  القلســـــة يف املتخـــــ 2017 لســـــنة( 141) رق

 مقلـــــس قـــــرار ب لغـــــاء القاضـــــي9/5/2017 يف املنعقـــــدة عشـــــر التاســـــعة االعتياديـــــة
ــــو راء ــــب الصــــادر ال ــــة  تــــاب بموج ــــس العامــــة االمان  يف(17288) املــــرقم الــــو راء ملقل

ــــا 11/2/2005 ــــة بش ــــة يف القلس ــــس الرقاب ــــات مقل ــــ ا لتوجيه ــــود وتنفي ــــدقي  العق ن ت
ــــنة  ــــر لس ــــة عش ــــدة يف 2017الخامس ــــائج 25/5/2017املنعق ــــارير نت ــــدار تق ــــية ب ص القاض

ـــدقي  ال ـــال ت ـــو راء اعم ـــس ال ـــرار مقل ـــدور ق ـــل ص ـــديوان ق  ـــل ال ـــن ق  ـــتلمة م ـــود املس عق
 ( تقريرا  بشأنها.894انف ال  ر فقد خطط الديوان لتدقي  )

 
( تقريــــر ضــــمن التقــــارير األخــــرى حيــــث  ن الــــديوان يكلــــف 171الــــديوان لتــــدقي  ) خطــــط •

ــــب  ــــنح  و الروات ــــدقي  امل ــــمن ت ــــد تتض ــــة ق ــــارج الخط ــــة خ ــــام التدقيقي ــــ عض امله ب
 سفر الدرجات الخاصة. وقوائم

ــــط • ــــديوان خط ــــدقي  ال ــــر(206) لت ــــل تقري ــــائج يمث ــــدقي  نت ــــام ت ــــة امله ــــي الخاص  الت
ـــــددها ـــــس ح ـــــة مقل ـــــب الرقاب ـــــرا بموج ـــــرقم )ق ـــــة )139ره امل ـــــ  يف القلس ( 17( املتخ

واملتمثلــــــة يف طل ــــــات التــــــدقي  الــــــواردة مــــــن هيئــــــة  20/7/2016املنعقـــــدة يف 
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قلـــس النــــواب ومهـــام اللقــــان الخاصـــة ونتــــائج النزاهـــة واملحــــا م واللقـــان النيابيــــة مل
تــــدقي  مســــتحقات املقــــاولين والفالحــــين ومايحــــدده رئــــيس الــــديوان ضــــمن هــــ ا 

 االطار .
ــــديوان لتــــدقي  ) خطــــط • ( تقريــــر نــــوعي مدرجــــة عناوينهــــا ادنــــاه مو عــــة حســــب 14ال

 -الدوائر الرقابية موضحة يف الكشف املدرج ادناه:
 

 لتقرير عنوان ا           اسم الدائرة 

اجراءات الســـــــــيطرة النوعية على دخول المواد ال ذائية  ضـــــــــع  التمويل والتوزيع 
 واللحوم من المنافذ الحدودية عدا التي تخص وزارة الصحة 

 انتشار ظاهرة المخدرات واثارها االجتماعية  الحكم المركزي 

 الية طبع الكتب المنهجية الخدمات العامة 

والمعونــة  قــابــة والتــدقيق على نشــــــــــــــــا  اال ــاثــةنتــائج اعمــال الر  الشركات
 االجتماعية للعوائل النازحة جراء العمليات االرهابية والعسكرية   

رداءة المنتوجات المصــــــنعة في شــــــركات القطاع العام ويشــــــمل  الصناعي
والفوالذيـــة  )الصــــــــــــــنـــاعـــات القطنيـــة والجلـــديـــة وال ـــذائيـــة  زيوت

 والكهربائية   

خاص للمراسي في الشركة د التش يل المشترك مع القطاع العقو  الزراعة والتعمير 
 العامة للنقل البحري  بالتنسيق مع دائرة تدقيق المنطقة الثانية (

 رفع النفايات ومعالجتها لبلدية الصدر الثانية  النشا  االجتماعية
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دور شـــركة نفط البصـــرة في تطوير منظومتها للخزن والتصـــدير  المنطقة الثانية 
لمتحققة في حقول االنتاج الخام بما يتناسب مع الزيادات اللنفط 

 الجهد الوطني والمخدومة بشركات جوالت التراخيص

جودة منتج مادة االسمنت العراقي واثاره على االقتصاد الوطني  المنطقة الثالثة 
  نج ( 

انخفاض اعداد اشجار النخيل والحمضيات والرمان في محافظة  
 كربالء 

  االشراف ومتابعة التعليم االهلي سياسة وزارة التربية في  لرابعةالمنطقة ا

 ضع  اجراءات متابعة التجاوزات على مشاريع الماء المنطقة الخامسة 

 وسوء الواقع الصحي في مستشفيات محافظة واسطرداءة  

 االبنية المدرسية بين الحاجة والطموح /ديوانية  المنطقة السادسة 

 اءخطة تقويم األد
ـــــديوان إلنقـــــا  )          ـــــاد اســـــلوب 12خطـــــط ال ـــــويم االداء باعتم ـــــر يف مقـــــال تق ( تقري

يف مختلــــف  (سياســــات7ال ــــرامج والسياســــات وىلع مســــتوى افقــــي حيــــث تــــم تحديــــد )
الــــو ارات لتقــــويم االداء فيهــــا وفــــ  اســــلوب حــــديث معتمــــد يف ذلــــ  وان تنقــــز الــــدوائر 

ــــــدعم  ــــــارير ســــــاندة ل ــــــة يف املحافظــــــات تق ــــــ  السياســــــات يف الرقابي ــــــ  تل تنفي
 -املحافظات  افة و ما مدرج يف ادناه :

 

 عنوان التقرير             اسم الدائرة 

  سياسة مصرفي الرافدين والرشيد في التسويق المصرفي التمويل والتوزيع 
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ســـــــياســـــــة الهيئة العراقية للســـــــيطرة على المصـــــــادر المشـــــــعة في  الحكم المركزي 
  لمصادر المشعة والمسجلة لدى الهيئة التفتيش والرقابة على ا

ســــــياســــــة معايير ضــــــمان الجودة واالعتماد االكاديمي للجامعات  الخدمات العامة 
  العراقية 

 سياسات الدولة في تفعيل دور القطاع المختلط  الشركات 

ســــــياســــــة وزارة الصــــــناعة والمعادن في توفير مادة الزيت النباتي  الصناعي
 طاقة التموينية لت طية احتياجات الب

ســـــــياســـــــة وزارة االتصـــــــاالت في معالجة اخفاقات امرار ســـــــعات  الزراعة والتعمير 
  االنترنيت عبر الكابل  البري والبحري(

تقويم اداء ســــــــــــياســــــــــــة امانة ب داد في معالجة تراكم النفايات في  النشا  االجتماعي 
  ب داد 

 لمياه الثقيلة قبل المعالجة تلوث مياه االنهار جراء تصري  ا المنطقة الثانية 

 قلة مواقع الطمر الصحي واثره على البيئة  ة الثالثة المنطق

ضع  اجراءات متابعة المحطات االهلية المشيدة من قبل شركة  المنطقة الرابعة
 توزيع المنتوجات النفطية 

  سياسة بلدية الكوت في تحسين الواقع البيئي في مدينة الكوت المنطقة الخامسة 

ن قبل وزارة التربية لرفع كفاءة التدريسين في عدم وجود سياسة م المنطقة السادسة
 الدراسة االعدادية 

 خطة قسم تقويم األداء
ــــــية ىلع ــــــة التخصص ــــــا للرقاب ــــــويم األداء التخصصــــــي خطت ــــــم تق ــــــدم قس اإلدارات  ق

ــــام  ــــة  لع ــــدقي  2018الخاضــــعة للرقاب ــــة والت ــــر الرقاب ــــع  دوائ ــــتم التنســــي  م ــــد  ن ي  بع
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( تقريـــر خـــالل الســـنة  مـــا تـــم 56بشـــان اإلدارات التـــي ســـيتم تقـــويم  دائهـــا ب جمـــالي )
ــــن عــــددها ) ــــدقي  حيــــث بل ــــة تعــــ ر الت ــــة يف حال ( 63تحديــــد عــــدد مــــن اإلدارات ال ديل

ا  تتضـــــمن النشـــــاطات للهيئـــــات املتخصصـــــة تقريـــــر وفـــــ  الكشـــــوفات املرفقـــــة طيـــــ
 روائية ال يئية ،النفطية (.بالشؤون )الصحية ،الهندسية،التربية ،الزراعية واال

      

 خطة قسم التدريب 
ــــــة لعــــــام         ــــــا التدري ي ــــــديوان خطت ــــــاد ىلع 2018اعــــــد ال ــــــا  باالعتم ــــــ  طي مرف

ـــــــل 63752) ـــــــي تمث ـــــــب وه ـــــــوم /رقي ـــــــة ال10(ي ـــــــات املتاح ـــــــن الطاق ـــــــة %م  الغ
ــــــديوان تضــــــمنت 636631) ــــــة داخــــــل وخــــــارج ال ــــــة دورات تدري ي ــــــب يف اقام (يوم/رقي

 -الية :املحاور الت
 ال رامج والدورات التدري ية التي تقام داخل الديوان                                                                - 1

 الدورات التعريفية -        
 الدورات التأهيلية   -ب       

              الدورة التأهيلية لوظيفة رقيب مالي                                - وال   
 الدورة التأهيلية لوظيفة رقيب مالي  قدم                                          -ثانيًا
 قابة املالية                       الدورة التأهيلية لوظيفة معاون رئيس هيئة الر -ثالثًا
                      الدورة التأهيلية لوظيفة رئيس هيئة الرقابة املالية           -رابعًا

 الدورة التأهيلية لوظيفة رئيس هيئة  قدم                                      –خامسًا 
                                           الدورات التطويرية                         -جـ 

  وال  : محور دورات الرقابة والتدقي                        
 انيًا : محور دورات املحاس ة                          ث

 ثالثًا : محور دورات اإلدارة                              
 رابعًا: محور دورات القانونية

 الدورات اإلدارية خامسًا: محور
 سادسًا: محور دورات تدريب متدرب

 محور دورات التدقي  املستند للمخاطر  – سابعًا 
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ـــًا:  ـــة ثامن ـــر ة املوظف ـــت امل ـــيم وق ـــ ل تنظ ـــة وس ـــارات الحياتي ـــوير امله ـــة لتط دورات تدري ي
 بين العمل واألسرة

جهــــزة تاســــعا: محــــور الــــدورات املتخصصــــة والتطويريــــة يف مقــــال الحاســــ ات وصــــيانة األ
 االلكترونية

 عاشرا : محور دورات اللغة االنكليزية 
                                                         برامج التدريب يف مواقع العمل -2

 برنامج تدريب العاملين القدد يف مقرات الهيئة                                         –         
 دريب طل ة املعهد العالي للدراسات املحاس ية واملالية                        برنامج ت –ب       
     

 لدراسية وورش العمل                                                                                    اللقاءات والحلقات ا-3 
                           يف   املشار ة يف الدورات وال رامج التدري ية املقامة -4 
                                                    القهات التدري ية العراقية خارج الديوان - 5 
ــــام /  -  ــــران لع ــــارج الع ــــدريب خ ــــب الت ــــة يف مكات ــــدورات التدري ي ــــة لل ــــة املقترح الخط

2018                       
حـــة للقـــاءات العلميـــة والتدري يـــة )املنظمـــات الدوليـــة( خـــارج العـــران الخطـــة املقتر -ب 

                                                                      2018لعام / 
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ـــات   ـــداد واملحافظ ـــة يف بغ ـــدوائر الرقابي ـــين ال ـــي  ب ـــا  بالتنس ـــد االنق ـــد مواعي ـــم تحدي ت
 وتحديد  س قيات التدقي .

اعتمــــاد م ــــد  املرونــــة يف  عــــداد الخطــــة وتو يــــع اإلعمــــال بمــــا يــــتالءم مــــع حقــــم  
ـــ ـــات الرقابي ـــوا ن الطاق ـــ  الت ـــة تحقي ـــة ومحاول ـــة الرقابي ـــادر الهيئ ـــدقي  و  ـــة للت ة الال م

 لغر  انقا  املهام يف التوقيتات املحددة لها .  قانبيف ه ا ال
ـــعوبات       ـــديات والص ـــن التحـــديات التح ـــا م ـــادي جمل ـــة االتح ـــة املالي ـــوان الرقاب ـــا دي يواج

 والصعوبات والتي يمكن تصنيفها ال  نوعين :ـ 

 النوع األول:
 تحديات خارجية تتمثل يف:

املاليــــة يف الوقــــت املحــــدد حيــــث  عــــدم تقــــديم اإلدارات الخاضــــعة للرقابــــة بياناتهــــا .1
ــــة  ــــدم لغاي ــــم تق ــــي ل ــــة الت ــــابات الختامي ــــدد الحس ــــن ع ــــاب 568) 31/12/2017بل ( حس

ختـــامي يمثـــل  بيانـــات ماليـــة إلدارات رئيســـية مو عـــة وفقـــا للســـنوات والـــو ارات  مـــا 
 (.2م )موضح يف الكشف رق

 . ضعف بعض الكوادر االدارية واملالية يف االدارات الخاضعة للرقابة .2
عــــدم اســــتخدام االتمتــــا بالعمــــل يف االدارات الخاضــــعة للرقابــــة ممــــا يــــنعكس يف  .3

 عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة يمكن االعتماد عليها يف العمل .
ــــة بشــــكل عــــدم اســــتقرار الوضــــع السياســــي واالقتصــــادي وضــــعف التخصيصــــ .4 ات املالي

 عام وانعكاسا ىلع اداء الهيئات الرقابية .
ـــــأخر يف ا .5 ـــــة الت ـــــة ملعالق ـــــراءات الال م ـــــاذ اإلج ـــــديوان واتخ ـــــارير ال ـــــة ىلع تق إلجاب

 املخالفات.
.التحــــديات التــــي يواجههــــا الرقيــــب ذاتــــا نتيقــــة الكشــــف عــــن حــــاالت الفســــاد اإلداري   4

ـــر ـــ  اإلدارات األم ـــودة يف تل ـــات املوج ـــل  واملخالف ـــا يكف ـــاء بم ـــم الرق  ـــب دع ـــ ي يتطل ال
 من الرقيب .الحفاظ ىلع سالمة وحيادية واستقاللية وا
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 .العمل ىلع محاربة الفساد . 5
 .رفع  فاءة  داء األجهزة املشمولة بالرقابة . 6
ــــاره عــــين  7 ــــديوان باعت  ــــع ال ــــة م ــــة املتعامل ــــة والخارجي ــــة األطــــراف الداخلي . ســــب ثق

 ىلع املال العام .الشعب  
 . الستمرار يف تحقي  التواصل الدولي .8
 وت ادل الخ رات مع القهات الخارجية واملنظمات الدولية ..تعزيز  واصر التعاون   9

 .عدم استقاللية الديوان وفقا ملا اقره قانونا  10
ـــا  11 ـــة مم ـــات الرقابي ـــات للهيئ ـــرة التكليف ـــ  ىلع  ث ـــا  ذل ـــة وانعك ـــات الرقابي ـــدد القه .تع

 نسب االنقا  يف خطة العمل الرقابي .يؤدي ال  انخفا  

 النوع الثاني : 
 لية تتمثل يف : تحديات داخ

 خل  بيئا رقابية تمتا  بكفاءة وجودة عالية يف التدقي  والعمل الرقابي . .1
تطــــوير القابليــــات والكفــــاءات للرق ــــاء مــــن خــــالل إشــــرا هم يف دورات تدري يــــة داخــــل  .2

 وخارج العران .
ــــ ليل الصــــعوبات .3 ــــة مســــتلزمات  ت ــــوفير  اف ــــا وت ــــب يف  داء مهام ــــي تواجــــا الرقي الت

 لرقابي .العمل ا
 توفير املشورة والدعم الفني للرقيب . .4
متابعــــة تصــــفية املالحظـــــات الرقابيــــة واملخالفـــــات املاليــــة املكتشـــــفة يف اإلدارات  .5

 الخاضعة للرقابة .
ــــا  لع .6 ــــا  أس ــــتقالل واعتماده ــــة واالس ــــاهيم الحيادي ــــز مف ــــز تعزي ــــديوان وتعزي ــــل ال م

 ه ه املفاهيم لدى موظفي الديوان .
 االعالم بشان دور الديوان الرقابي . .7
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 علومات االتصال م

يمكــــنكم ارســــال رســــالة باســــتخدام  ديــــوان الرقابــــة املاليــــة االتحــــاديللتواصــــل مــــع إدارة 
  : احدى الوسائل ادناه

 الرقابة املالية االتحاديديوان 
info@fbsa.gov.iq]] 

Haifa Street,Iraq, Baghdad]] 
www.fbsa.gov.iq 

 


