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 كلمة رئيس الديوان ...

ان الوصووووووووووووووا اقا ا الووواج الرلووواتر ال موى  يعدلووون المور     ا العوووديووود    ا  ور 

ا الوواج الرلوواتر اعاعم د ع مللعووب    اهرج موو ا ا  ور ان يكون لووديوو  امللمووة ملاملرةرف  د دملر 

رؤية  وجلة ملتصوووووووور همو  لللد  ا يووووووولي ال و يصووووووواو الي  ملمو احدا  الفارق  د حياف 

 املواه  .

مللعحقيق الع ووا ب ه ن  ووا مو  عووا      وارد مل ووا هدمن اليوو     اموودا  ي وون ان 

للووا    امللويوواع العمووب الرلوواتر ملالغووايوواع ال   تكون لوودي ووا رؤيووة ايووووووووووووومواتي يووة  ع و     ا

نهووود  اقا تحقيقلوووا     اا ايوووووووووووووة موووار الدوووالووواع املل يوووة لع فيووو  امل وووووووووووووووار   املو وووووووووووووو وووة 

 للوصوا اقا الغاياع املن ودف.

    القيب ا اومريووة للم امووة الوودملليووة لاجل ف العليووا للرلوواهووة املوواليووة 
ي
ملا سووووووووووووواووا ووا

اع العا ة لملالعوج 2022-2017  اتي ية للسووو واعدتها ا يووومو ملاعحايووواة نا هعويووواو  مل 

يووووووووووووواو  جا ع ا  دة راهو لاجل ف العليا للرلاهة املالية ملاعحايووووووووووووواة نا  للم امة العربية 

    ايوووووووووووووعقرا  دليق  2022-2018ا يووووووووووووومواتي ية لديوان الرلاهة املالية ا تحادو 
ي
  دلقا

   ا مدو  
ي
ا مدا  ا يوووووووموات ية للم امة لايئع  الدا لية ملصووووووواحيات  القاهوهية مليوووووووائرا

  رماا ا ه اجاع مل واجلة العحدياع  د ت في  ا  دة 
ي
   ا للمضووووووووووووول  لد ا

ي
الدمللية ملايماها

 ة.قالساهيمواتي ية للس واع ا  

ان هلورف كب الدموحاع ملا مدا  ملالغاياع لب يك  همع ا    تحليب الكفا اع   

 ي  يم لون هقدووة ا رتزوواج ا ملقا لعحقيق الب وووووووووووووريووة ملا   واع املل يووة العوواليووة للعووا ل ن الوو

 ملا 
ي
ا مدا  الرئيسووووووية ملالفر ية ململ وووووو  امل ووووووار   الع في ية  د لالن ها ب ان يكون   اليا

 هر ن ان يكون  لي  جلاجها الرلاتر للس واع ا  مس القاد ة.
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 عحة    ديوان الرلاهة املالية ا تحادو

 للمادة )
ً
، يعد الديوان من مؤســـــــــ ـــــــــات الدولة 2005( من دســـــــــتور جمهورية العراق ل ـــــــــ ة 100وفقا

 احدى الهيئات امل تقلة. احدىالدستورية وهو 

 اســــــتااا هها االهاي العريك ان يءون جال من الهاكرة املؤســــــ ــــــاتية ين وعلى مدى اكثر من ثمان
ً
عاما

(، 17، وما رافقة من وضــب بةية قانونية تمتلب باملرســول امللءم رق  )1927للدولة العراقية م ه تاســه ــة ســ ة 

 بمراحل تاور جالت مواكبة مل ــــــــــــتجدات بهئة
ً
( ل ــــــــــــ ة 42العمل وهيءلية الدولة، فءان القانون رق  ) مرورا

 للدستور املؤقب الهي نص على تأسهس سلاة للرقابة املالية،الهي  1968
ً
( 194رق  )وانين والق جال انعءاسا

 القوانين عن يمتايالهي و  )املعّدل(، 2011( ل ـــــ ة 31قانون رق  )خرها وا 1990( ل ـــــ ة 6رق  )، 1980ل ـــــ ة 

 . املالية املخالفة في االداري  التحقيك صالحية بم ح ال ابقة
 

 ورقابة ســــــــــــابقة رقابة يمارس التوقيب حيث فمن عملة الديوان بها يمارس التي الرقابة صــــــــــــور  تت واو 

 ورقابة املالية والرقابة االلتزال رقابة اهمها من ولعل صـــــــــورها تت وا الرقابم الةشـــــــــا  طبيعة حيث ومن الحقة

وتعد املهمة االساسية والرئه ية لعمل الديوان اعداد التقارير الرقابية وبمختلف انواعها وتوصيلها الى  االدال

اصـــــحاا املكـــــااا تال ـــــلاة التشـــــرةعية الســـــتخدامها توســـــيلة للرقابة على ال ـــــلاة الت فيهية، وهه  االخيرة 

 ت ــــتخدل التقارير الرقابية تأداة للرقابة على الويارات ااحءومي
ً
ة، ويأتم هها ضــــمن االطار العال للمهمة ايضــــا

لتعايا ااحوكمة االيدة ااحفاظ على املال العال من الهدر او التبهير او ســــول التكــــر  الرئه ــــية للديوان في 

 من خالل امل اهمة في نظامية استخدال املوارد العامة وملكيتها.
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال ظال الدستوري في العراق )رس  توضيحي(
 

الليئاع 

املسعقلة

ديوان الرلاهة 

املالية ا تحادو

ال اام 

الديعورو

السلدة 

القضائية

السلدة 

الة ر عية

السلدة 

الع في ية
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 مل الريالة الرؤيا

 

 

 امللمة

 لالطار التشرةعي امؤس ة م تقلة تمارس انواا الرق
ً
بات التالث )مالية ، التزال، تقوي  ادال( وفقا

 املرسول لها، للم اهمة في تحقيك ادال حءومم اكثر فاعلية و شفافية.

 

الرلاهة املالية

رلاهة ملتدليق حساهاع مل  اهاع ا الاع ا  ا عة للرلاهة

رلاهة ا لم ام

 ن العحقق    يا ة العصر   د ا  واا العا ة ملفا لية تدايق القواه

ملا هامة ملالععليماع

رلاهة ا دا 

رلاهة تقويب ا دا  للالاع ا  ا عة للرلاهة 

اه اج ا ماا رلاهية  وةقة ملفق 

املالية  عاي و ا جل ف العليا للرلاهة
يمة ملاعحاياة لعقديب  سامماع ل

ين  د ه ا   ريساع فعالة تسع 

د   مدا  الع مية املسعدا ة به
.احدا  فارق  د حياف املواه 

احموا  ملتم    سعدام هالعمب 

الرلاتر ملدملر ريادو  د  زافحة
اع الفساد ملتع ي  الن امة هالقد

.العام

يال
لر

ا
ووووووووووووو

ووووووووووووو
ووووووووووووو

ة

ؤي
لر

ا
ووووووووووووو

ووووووووووووو
ووووووووووووو

وووووو
ا
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  القيب

 من تون الديوان عين الشـــــــــــــعع على املال العال فقد تب   قي  
ً
واالســـــــــــــتقاللية واالحترا  النزاهة اناالقا

 ي بهد  احداث الفارق في حياة املواطن.  نهامل

 ان التزام ا بمعايير املوضوعية واخالقيات امله ة هي بوابة استتمار ثقة اصحاا املكااا"."  الن امة ❖

"ان اســـتقالليت ا الت ظيمية واالدارية ضـــمن االطر الدســـتورية ســـيجعل عمل ا الرقابم  ا يوووعقالية  ❖

 " الضغو  ااخارجيةعن  وبم أىمنهي 

وامل هليــات ااحــديتــة في التــدقيك نــا ب من  واملحليــة ان التزام ــا بــاملعــايير الــدوليــة" املل يووة ملا حموا  ❖

 طموح ا في الوصول الى اعلى درجات االحترا  املنهي "

 

 

 

 

 

  

 

 

الن امووووووووووووووووووووووووووووووة

ا يعقالية

ملا حموا املل ية

 واه وووووووووووواف املووووووووووووووور حيوووووووووووارق فوووووووووووووووووووالفدا  ووووووووووووووووواح
 



 6  2022 - 2018 استراتيجية ديوان الرقابة المالية االتحادي جمهورية العراق

  الويائب

واحد في املواينة العامة للدولة هو وســــــــيلة لغاية ان ســــــــعي الديوان امل ــــــــتمر الى جعل مواينتة رق  

 في القيال بةشاطاتة.
ً
 اكثر عمقا

تعد الغاية االولى والوسيلة االه  للوصول الى ادال منهي متميز من خالل استتمار  فاملوارد الب رية

 امءانيات العاملين وتاويرها بما يواكع اخر امل تجدات في مجال امله ة.

لت مية الااقات   املوارد املاليةمن الضـــــــروري توفر فولغرض الوصـــــــول الى اســـــــتتمار  شـــــــري واعد 

 عن البشرية 
ً
)بءافة انواعها املكتبية وااللكترونية والف ية( لتمكين العاملين من  املوارد املاديةتوفير فضال

 ادال مهامه  باالودة والدقة املالوبة.

 

 

 

 

 

  

 

ةاملوارد البشري املوارد املالية املوارد املادية
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 2022-2018 ا يمواتيجد اع دط

ـــين في  ــ ـــعي لتعايا النزاهة في القااا العال واعتماد امل هليات ااحديتة في التدقيك  مب مواكبة اجرالات التح ـ ــ ان ال ـ

جودة االعمال الرقابية امل فهة، هي الرؤى الاموحة التي يرول الديوان ال ــــــــــــــير على هداها لاخمس ســــــــــــــ وات القادمة وت  

هايتها املتلى تحقيك قيمة مضــــــــــــــافة للديوان في محياة الداخلي وااخار ي وبما صــــــــــــــياهتها في صــــــــــــــورة اهدا  اســــــــــــــتراتيجية 

 ي عكس في احداث اثر ايجابم في حياة املواطن.

وت  صــــــــــــــياهة اهدا  فرعية مت اهمة مب تل هد  رئهرــــــــــــــوي لتترج  بدورها الى مشــــــــــــــارةب وخا  عمل اخهين ب ظر 

تحديات تارة و عوامل تشـــليب من ئة العمل ال ـــائدة بءل ما تحملة االعتبار الاموح الالمت اهي ملا نامل ان نكـــل الية، وبه

 تارة اخرى.

امل ظمــة العربيــة وجــال تكــــــــــــــةيف هــه  االهــدا  وفك االولويــات التي ي ــــــــــــــعى ال هــا الــديوان بــالت ــاه  مب رؤى واهــدا  

ـــــبــة امل ظمـــة الـــدوليـــة لالجهاة العليـــا و  لالجهاة العليـــا للرقـــابـــة املـــاليـــة واملحـــاســــــــــــــبـــة )االرابوســــــــــــــــاي( ــ ــ ــ للرقـــابـــة املـــاليـــة واملحـــاســـ

 )االنتوساي( تم تأتم في ن ك واحد ومتءامل وقادر على االستجابة للتوقعات العاملية واالقليمية لل  وات املقبلة.

  -وكما موضا في املخا  ادنا :

 

 اادئ تع ي  

الن امة ملال فافية

تع ي   زاهة 

الديوان  د  حيد 

ا عماد امل هاياع

الرلاهة ا حدي ة  د
مل العدليق

 مان العمي   

ملا اودف  د العمب 
الرلاتر

ت مية القدراع 

املريساتية

تع ي   زاهة   امة 

ا ربوياو  م  
الاليب ا هعوياو



 8  2022 - 2018 استراتيجية ديوان الرقابة المالية االتحادي جمهورية العراق

 ا يمواتيجد ا ملا نتع ي   اادئ الن امة ملال فافية  اللد 

فقط هد القادرف   ا  ووومان املسوووا لة ملال وووفافية العالية املل ية ىاع نان ا جل ف الرلاهية املسوووعقلة مل 

 ملا حورمة الرشيدف ملا يعخدام السليب للماا العام .

تركيز  ،املواطن عن بـــال يـــابـــة وظيفتـــة من املهـــال املحوريـــة لالهـــاي االعلى للرقـــابـــة بـــاعتبـــار  يمـــارس

اســـــــــــــاس منهي دقيك بما يف ـــــــــــــوي في  هاية جهود  للمحافظة على املال العال وخلك قيمة حقيقة لعملة على 

ومن هـــها امل الك حـــاول ديوان الرقـــابـــة  .املاـــا  الى تحقيك مبـــادك ااحوكمـــة االيـــدة )االدارة الرشـــــــــــــيـــدة(

املالية االتحادي مواكبة التوجهات العامة على امل ــــتوى الوط ي والدولي الرامية الى تعايا النزاهة ومءافحة 

 في  ل  الف ـــــــاد وعكس هه  التوجهات في  ل
ً
يات عملة املم هلة وخااة االســـــــتراتيجية وال ـــــــ وية م القا

 2011( ل ـــــــــــــ ـــة 31من الكـــــــــــــالحيـــات املم وحـــة لـــة وااللتزامـــات املترتبـــة عليـــة بموجـــع قـــانونـــة ال ـــافـــه رق  )

)املعـــدل( واملعـــايير الـــدوليـــة الكــــــــــــــــادرة عن امل ظمـــة الـــدوليـــة ل جهاة العليـــا للرقـــابـــة املـــاليـــة واملحـــاســـــــــــــبــــة 

 عن االستراتيجية الوط ية ملءافحة الف اد ))االنتوساي
ً
 (.2022-2016(، فضال

يخص الديوان كجهاي  ا ملا وســــهت  ترجمة هه  الرؤى الاموحة للديوان على م ــــتويين متواييين 

ترســـــــــــــيا وتعايا اســـــــــــــس النزاهة فية باســـــــــــــاليع وم هليات عديدة م ها اداة التقيي  الهاتم  من خاللرقابم 

والهي يخص املؤســـــــــــ ـــــــــــات ااحءومية ااخاضـــــــــــعة  ال ا ريءون اناالقة للم ـــــــــــتوى للنزاهة )االنتوســـــــــــةب( ل

 م هــا مؤشـــــــــــــرات تقيي  النزاهــة
ً
، وبرنــاما االنفــاق العــال للرقــابــة والــهي ســـــــــــــيابك م هليــات حــديتــة ايضــــــــــــــا

 . وامل ائلة املالية

 لالميب  عــد تاوير اليــة لةشـــــــــــــر نتــائا ومخرجــات العمــل الرقــابم وفك 
ً
اعلى وتــل  لــ  ســـــــــــــيءون متــاحــا

 معايير الشفافية.

 -ومن هها امل الك جالت مشارةب ت فيه هها الهد  على ال حو االتم:  

 في النزاهة تءامل م توى  لتعايا( االنتوسةب) للنزاهة الهاتم التقيي  تقرير توصيات ت فيه متا عة .1

 .الديوان
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 اطار) تابيك خاللمن  بها يحتهى م ظمة الديوان يءون  االصـــــــــالح االداري وال ـــــــــعي امل ـــــــــتمر بان .2

 االنتوساي. م ظمة عن الكادر( العليا الرقابة اجهاة ادال قياس

لتحديد نقا  الضعف واملخاطر  مشروا )مؤشرات قياس النزاهة في املؤس ات ااحءومية( ت فيه .3

املحتملـــة التي قـــد تتعرض النتهـــاتـــات النزاهـــة في تلـــ  االهـــات، وبـــالتـــالي امل ـــــــــــــــاعـــدة في دع  جهود 

 د من خالل اتباا م هج النزاهة االيجابم )امل هج الوقائم(.مءافحة الف ا

 والقوة الضــــــــــــعف مواطن لتقيي  عمل تإطار PEFA املالية وامل ــــــــــــائلة العال اإلنفاق برناما اعتماد .4

مية املؤشرات استخدال خالل من ع ها واإلبالغ PFM العامة املالية اإلدارة ضمن
ّ
 األدال. لقياس الك

 بارها من اه  مخرجات عمل الديوان.التقارير الكادرة باعتتاوير   لية لةشر  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عابعة ت في  

توصياع تقرير 
العقييب ال اتر 

للن امة 

(ا هعوينت)

اهار )تدايق 

لياس ادا  اجل ف 
( الرلاهة العليا

الصادر    

  امة 

ا هعوياو

ت في    رملع 

 رشراع لياس 
الن امة  د 

املريساع 

ا حكو ية

ا عماد هرها ج 

اإلهفاق العام 
يةملاملسائلة املال

مل   آلية لن ر 

رفالعقارير الصاد

تع ي   اادئ 

الن امة 
ملال فافية
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 اللد  ا يمواتيجد ال ا ر نتع ي   زاهة الديوان  د  حيد  

 ، 
ً
 ودوليــــا

ً
 واقليميــــا

ً
ودور  الوط ي في رفب )من امله  جــــها االهتمــــال ملءــــانــــة االهــــاي االعلى للرقــــابــــة وط يــــا

االســتتمار في مجال التواصــل مب اصــحاا و مكــداقية ااحءومة من خالل التركيز على اســتقالليتة من جهة 

 .(املكااا من جهة اخرى 

يتالب املواطن ومجلس ال واا وااحءومــــــة وم ظمــــــات امللتمب املــــــدنم وامل ظمــــــات الــــــدوليــــــة من 

  و مكداقية
ً
يؤدي مهامة في تدقيك وتقيي  استخدال وصر  االموال  الديوان كجهاي رقابم ان يءون صوتا

العـامـة وت فيـه المراما ااحءوميـة، لتقـدي  توصـــــــــــــيـات ب ـالة ألجرال التح ـــــــــــــه ـات من شــــــــــــــا هـا  تعايا  االدال 

 ااحءومم وتح ين امل ائلة والشفافية.

ركا في خاتة ولءم يءون الديوان على قدر امل ـــــــؤولية للمهال امللقاة على عاتقة لها فقد ارتاك ان ي

لتحقيك  االســــتراتيجية على اصــــحاا املكــــااا وادواره  املختلفة التي من شــــا ها ان تءون الداع  وامل اصــــر

، حيث ســـــــــــيعمل لاحكـــــــــــول على الدع  والتأييد من مجلس ال واا بأهمية مبد  االهدا  التي ي ـــــــــــعى ال ها

 اللية املالية واالدارية  للديوان االســــــــــتق
ً
افضــــــــــل لقيمة وم افب االهاي الرقابم وهها بدور  ســــــــــيضــــــــــمن فهما

 إليكال نتائا التدقيك الى االمهور بءل حيادية وشفافية . 
ً
 وضمانا

 مب تل من لة صـــــــــلة 
ً
 مت اهما

ً
 من الديوان بان االهاي الرقابم الفاعل يجع ان يءون شـــــــــريءا

ً
وايمانا

تراتيجية للتواصــــــــل مب بالعمل الهي يمارســــــــة، لها فقد عمد الى البدل بوضــــــــب االطر الرئه ــــــــية لوضــــــــب  اســــــــ

اصــحاا املكــااا، بما ســيتيح للديوان قدرة اكمر ومجال اوســب في التعريف بأنشــاتة وت ــلي  الضــول على 

انجاياتة ويؤمن اســــــــتتمار افضــــــــل الفرع املتاحة وتوطيد عالقات رســــــــمية مب املانحين وعالقات ث ائية مب 

صـــــل االعالمم،  وفتح نافهة االلكترونية الشـــــرتال و ل  من خالل عدة مشـــــارةب م ها اســـــتحداث ق ـــــ  للتوا

 الستاالا الراي العال  شان التقارير املةشورة وانجايات الديوان.
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 االهدا  الفرعية

 تدعي  االستقالل املالي واالداري للديوان. .1

ارسال استراتيجية للتواصل مب اصحاا املكااا واملتمتلة بال لاات )التشرةعية والت فيهية  .2

 وفك اسس موضوعية.واملواطن واالعالل والقضائية( 

 تعايا اواصر التعاون مب االجهاة الرقابية الاميلة وامل ظمات امله ية واالهات املانحة. .3

 

 

 

 

 

 

 

تد يب 

ا يعقاا 

املاقد ملا دارو 

اريا  

ايمواتي ية 

للعواصب    

اصحاب 

املصا ح

الععاملن    

ا جل ف الرلاهية 

ال  يلة ملا الاع 

املاهحة

تع ي   زاهة 

الديوان  د 

 حيد 
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 اللد  ا يمواتيجد ال الث نا عماد ا يالين ملامل هاياع ا حدي ة  د الرلاهة ملالعدليق 

قيمــة الهود املراجعــة واملتــا عــة لتحقيك اهــدا   )من اولويــات االهــاي االعلى للرقــابــة تقــدي  م ــــــــــــــاهمــات

 الت مية امل تدامة وتعايا عمليات التدقيك املالي وتقوي  االدال ل نشاة ااحءومية(

بالتوافك مب التوجهات العاملية لالم  املتحدة وم ظمة االنتوســـــــــــــاي ي ـــــــــــــعى الديوان للتركيز خالل 

التي تت ظر من االجهاة الرقابية تقدي  م ــــاهمات  ال ــــ وات القادمة على ال ــــير على خات هه  التوجهات

، وقـــد اعتمر الـــديوان من 2030قيمـــة الهود املراجعـــة واملتـــا عـــة الوط يـــة الهـــدا  الت ميـــة امل ـــــــــــــتـــدامـــة  

اولوياتة للفترة القادمة تقيي  اســــــتعداد االنظمة الوط ية لالبالغ عن تقدل ســــــير العمل تجا  انجاي اهدا  

 عن التوســـــب في تابيك   ه  عمليات تدقيك االدال للمراما ااحءومية الت مويةالت مية امل ـــــتدامة ، وف
ً
فضـــــال

وهها االمر  ي تتبب بالضرورة ان تءون ه اك مواكبة جدية ل ساليع ، م هج التدقيك امل ت د على املخاطر

التركيز على وامل هليــات ااحــديتــة في التــدقيك ومؤامتهــا مب بهئــة العمــل في العراق، وفي هــها االــانــع ســـــــــــــهت  

وضــــــــــب دليل محلي لتدقيك اهدا  الت مية امل ــــــــــتدامة، وال ــــــــــعي الى ضــــــــــمان تدقيك اعلى جودة من خالل 

 مب املعايير الدولية.
ً
 تابيك معايير التدقيك الدولية وموائمة االنظمة املحاسبية املعتمدة حاليا

 

 االهدا  الفرعية

 االدال وفك احداث االساليع وامل هليات املعتمدة.اصدار تقارير البيانات املالية وتقارير تقوي   .1

تقيي  االســـــــــــــتراتيجيــــــات وااخا  ااحءوميــــــة لت فيــــــه التزامــــــات العراق في تحقيك اهــــــدا  الت ميــــــة  .2

 .امل تدامة

تابيك معـــايير التـــدقيك الكـــــــــــــــادرة عن امل ظمـــة الـــدوليـــة ل جهاة العليـــا للرقـــابـــة املـــاليـــة واملحـــاســـــــــــــبـــة  .3

 )االنتوساي(.

 بما يتالئ  مب املعايير الدولية. ةاملحاسبي ةنظمتكييف اال   .4

 

تقييب ا يمواتي ياع 

ا حكو ية  لعحقيق 

امدا  الع مية املسعدا ة

اصدار تقارير الاياهاع 

املالية ملتقارير تقويب 

ا دا  ملفق احد  

ا يالين ملامل هاياع 

املععمدف

تكييف ا هامة 

اعحايبية هما يعائب   

املعاي و الدمللية

تدايق  عاي و العدليق 

الصادرف      امة 

(ا هعوياو)
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 اللد  ا يمواتيجد الراب  ن مان العم   ملا اودف  د العمب الرلاتر 

 عد من املقومات االساسية ملكداقية االهاي االعلى للرقابة املالية واملحاسبة(تالرقابة )ان جودة اعمال 

من االعمـال االســــــــــــــاســـــــــــــيـة للـديوان توفير قيمـة وفوائـد ملواط يـة من خالل اجرال عمليـات رقـابـة عـاليــة 

االودة وفقا ملعايير االودة الكـــــــــــــادرة عن م ظمة االنتوســـــــــــــاي، ولها ســـــــــــــو  تركا ااخاة االســـــــــــــتراتيجية 

خالل اعتماد لل  وات القادمة على دع  موظفم الديوان في هها االانع، وسهت  ترجمة هه  امل اعي من 

نظال لرقابة االودة الشـــــــــــاملة على تافة انشـــــــــــاة الديوان التي من خاللها يت  تحقيك احتياجات وتوقعات 

اهدا  الديوان بأكفأ الارق واقلها تءلفة لضمان استخدال  متل للااقات املتاحة، ويرافك  ل  و امللتمب 

 وم 
ً
 .   ها دليل الرقيع املاليادخال التحديتات الاليمة على االدلة املعمول بها حاليا

وفي اطــــار تحفيز االبــــداا املنهي والفكري ودع  االفءــــار ااخالقــــة لــــدى موظفم الــــديوان ســـــــــــــهت  ت ظي  

 م ابقات للبحوث وفك ضواب  تحدد مجاالت ومواضيب هه  امل ابقات.

 االهدا  الفرعية

 وتقيي  العمل. الشاملة اعتماد نظال رقابة االودة .1

 املالي بما يتالئ  وامل هليات ااحديتة في االودة الشاملة.تحديث دليل الرقيع  .2

 ت ظي  م ابقة للبحوث بمشاركة موظفم الديوان .3
 

 

 

ا عماد هاام رلاهة ا اودف ملتقييب العمب

تحديث دليب الرلين املاقد

ت ايب  ساهقة للاحو 
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  اللد  ا يمواتيجد ا  ا س نت مية القدراع املريساتية 

)لءم نحكـــــــــــل على ادال اكثر مه ية وفاعلية وعمليات تدقيك اكثر شـــــــــــفافية يجع ان ي ـــــــــــعى االهاي االعلى 

 املالية واملحاسبة باستمرار لت مية قدراتة(للرقابة 

ويتالع  العدوير املريسل ان ب ال القدرات املؤس اتية يعتمد على ثالث م تويات االول يشمل 

 ملالعدوير امل ال فه  البهئة التي يعمل ف ها الديوان واالستجابة للتحديات التي يفرضها الواقب الراهن، 

لت فيه مهامة ودع  م ت بية في اجرال عمليات  الديوانوةشمل تقوية ال ظ  واالجرالات التي ي تخدمها 

 .  العاملينويركا على فه  املهارات وااخمرة الاليمة من قبل  العدوير املنه التدقيك، 

 ويمكن القول ان ااخاة االستراتيجية للديوان اعتمدت هه  امل تويات التالث تاساس رصين

)من خالل رفده    سعوى  وظفر الديوانللوصول الى التح ه ات املةشودة في بهئة العمل سوال على 

وتدريبه  على احدث واه  االساليع ااحديتة في التدقيك وال عي اخلك مدربين ومه ري معايير من خالل 

 سعوى (، و على IDIوساي اشراك اكمر عدد ممكن في براما التدريع الدولية التي ت ظمها مبادرة ت مية االنت

)من خالل االستفادة من خمرات ومهارات موظفم الديوان ااحاصلين   وظفر ا الاع ا  ا عة للعدليق

على شهادات تدريع دولية في الدورات التدريبية ملوظفم تل  االهات لايادة معرفته  واطالعه  على احدث 

تالبات اللوج تية لهل  واملتمتلة في استكمال امل تجدات في مجالي التدقيك واملحاسبة،  عد تهيئة امل

 اجرالات انشال املركا التدريبي(. 

 االهدا  الفرعية

 ت مية قدرات العاملين في الديوان ورفده  بأه  واحدث االساليع في التدقيك. .1

 استكمال اجرالات انشال مركا تدريبي في الديوان. .2

 للرقابة.ت مية قدرات العاملين في االهات ااخاضعة  .3
 

 

ت مية لدراع العا ل ن  د الديوان 

ايعكماا اجرا اع ا  ا   رر  تدريب 

ت مية لدراع العا ل ن  د ا الاع ا  ا عة للرلاهة
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الععاملن امل موك 

ملتاادا ا   واع

ه ن ا ضا  

امل امة 

الععاملن ملتاادا 

املعلو اع ه ن 

امل امة العربية 
ملالاليب ا هعوياو 

ايعقداب 

املاهح ن 
لعع ي   صادر 

العمويب 

ا عماد ايلوب 

العدليق الععامل ر  
ةلع في   لام رلاهي

اللد  ا يووووووووومواتيجد السوووووووووادس نتع ي   زاهة امل امة العربية لبجل ف العليا للرلاهة  وووووووووم  

 الاليب ا هعوياو  هأ عاار العراق الرئيس الع في و للم امة العربية للسنع ن القاد ة.

 بـديوان الرقـابـة املـاليـة االتحـادي رئـاســـــــــــــة املكتـع الت فيـهي للم ظمـة العربيـة 
ً
ت ـــــــــــــل  العراق ممتال

، و لــ  خالل اجتمــاا 2019-2017ل جهاة العليــا للرقــابــة املــاليــة واملحــاســـــــــــــبــة )االربوســــــــــــــاي( لل ـــــــــــــ وات 

عربية باالمهورية االمعية العامة في دورتها التانية عشـــــــــــــر الهي عقد في مقر االمانة العامة للم ظمة ال

 .2016تشرين االول/خالل شهر التون ية 

 لالهد االســـــت  ائم الهي بهلة الديوان على مر ال ـــــ وات امل كـــــرمة 
ً
ويأتم هها االنجاي الكبير تتويجا

لدع  وتاوير اســـــــــلوبة الرقابم وقدراتة امله ية بكـــــــــفة م ـــــــــتمرة وفاعلة وتواصـــــــــلة مب االجهاة الرقابية في 

 ميـــة وتاوير افـــاق التعـــاون واالســـــــــــــتفـــادة من التجـــارا وااخمرات في تـــافـــة امللـــاالت، امل اقـــة العربيـــة لت

وخاصــة في امللاالت  ات الاا ب الف ي واملنهي تامللال الرقابم، تل  ل  في اطار م ظماتم محدد التوجهات 

 .واالهدا 

العمــل  وبــاســـــــــــــتالل الــديوان رئــاســــــــــــــة املكتــع الت فيــهي فقــد بــد ت مرحلــة جــديــدة تتالــع املايــد من

الدؤوا على م ـــــــــــــتوى جميب االجهاة االعضـــــــــــــال لتوســـــــــــــيب افاق التعاون مب امل ظمات االقليمية واالهات 

املانحة وفك رؤى واتجاهات مشـــــــــتركة لتبادل ااخمرات والتجارا اســـــــــاســـــــــها الفه  الواضـــــــــا والتشـــــــــخيص 

وتعايا النزاهة   ـــــــــــــتدامةالدقيك لالحتياجات امله ية والف ية واملواضـــــــــــــيب  ات االهتمال العاملم تالت مية امل

 املؤس اتية.

 االهدا  الفرعية

 فتح ق وات للتعاون املشترك وتبادل ااخمرات والتجارا بين اعضال امل ظمة. .1

 فتح ق وات التعاون وتبادل املعلومات بين امل ظمة العربية واقالي  االنتوساي االخرى. .2

 استقااا املانحين لتعايا مكادر التمويل . .3

التــدقيك التعــاونم لت فيــه مهــال رقــابيــة  ات هــد  مشـــــــــــــترك مب االجهاة الرقــابيــة اعتمــاد اســـــــــــــلوا  .4

 الاميلة سوال في اقلي  االربوساي او االقالي  االخرى لالنتوساي.
 

 

 

 

 

 

 

 

تع ي   زاهة 

 امل امة العربية
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 ا مدا  ا يمواتي ية مل الفر ية ملياب ت في ما

 الن امة ملال فافيةتع ي   اادئ اللد  ا يمواتيجد/ 

 

 

.د الديوانلعع ي   سعوى تزا ب الن امة  ( ا هعوينت) عابعة ت في  توصياع تقرير العقييب ال اتر للن امة 

-:    اا ا جرا اع ا تية

.ت كيب فريق  مب لو   الياع  مب لع في  العوصياع

.تصميب ايعمارف تحليب اع اهر اعحيدة بعمب الديوان•

.ا ادف تدايق امل هاية   ا احد ا  دة الديوان•

اهوووار )ايوووقا صوووا  ا دارو  ووو   ووواا الع اووويب ملالسووو د املسوووعمر هوووان يكوووون الوووديوان   اموووة يحعووو ى بهوووا ملالعموووب   وووا تد

.الصادر      امة ا هعوياو( لياس ادا  اجل ف الرلاهة العليا

-:    اا ا جرا اع ا تية

.ت كيب فريق  مب العقييب ملالا ة ملرش  مب مل لععريف العا ل ن ها هار ملريفية تدايق •

د  اجورا  العحسوي اع رف  تقرير تفصي د هنعائج العقييب  او ن فيو  هقوال القووف ملالضوعف املورةرف  ود ادا  الوديوانع بهو•

.ملالموا  ا حلوا املقموحة للعدوير

 و  لود تععور  لعحديود هقوال الضوعف ملاع واهر اعحعملوة ال(  رشراع لياس الن اموة  ود املريسواع ا حكو يوة)  رملع ت في 
ن امووة ا ي وواتر  هتهاكوواع الن امووة  وود تلوو، ا الوواعع ملبالعوواقد املسووا دف  وود د ووب جلووود  زافحووة الفسوواد  وو   وواا اتاوواع  وو ه  ال

(.امل ه  الولائر)

-:    اا ا جرا اع ا تية

مل   دليب  اص هعدايق  رشراع الن امة املريساتية  د ا الاع ا  ا عة للرلاهة •

 عوووووارف تو يووووة  ووووووظفر الووووديوان هالووووودليب بعووووود الووووراراع مل ووووووظفر ا الووووواع ا  ا ووووعة ملال ووووو  يوووووعكون  ووووم  العي وووووة اع•

.للعدايق الع ريب 

كإهوووار  موووب لعقيووويب  وووواه  الضوووعف ملالقووووف  وووم  اإلدارف املاليوووة  PEFAا عمووواد هرهوووا ج اإلهفووواق العوووام ملاملسوووائلة املاليوووة

مي  لقياس األدا  PFMالعا ة 
 
.ملاإلهاغ  نها     اا ايعخدام  رشراع الك

-:    اا ا جرا اع ا تية

. تحديد ملتكييف املرشراع الواردف هال وها ج هما يعائب    الايئة العرالية•

لة املاليوووة كإهوووار إلا وووة ملرش ملدملراع تدريبيوووة للعوووا ل ن للعو يوووة ملالعووودرين   وووا تدايوووق هرهوووا ج ا هفووواق العوووام ملاملسوووائ•

.لعقييب  واه  القوف ملالضعف  م  ا دارف  املالية

مل   آلية لن ر العقارير الصادرف ها عاارما    امب  خرجاع  مب الديوانع 

-:    اا ا جرا اع ا تية

.ا داد  سودف امللية  لية   ر العقارير ملا ما لا   ا دملائر العدليق  يعداع الرأو ب أنها•

.تقديب ا لية هنس تها النهائية لغر  ا لرار    لاب   لس الرلاهة املالية ا تحادو•

اللد  

 الفرعد

اللد  

 الفرعد

اللد  

 الفرعد

للد  ا

 الفرعد

اللد  

 الفرعد
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 ا مدا  ا يمواتي ية مل الفر ية ملياب ت في ما

 تع ي   زاهة الديوان  د  حيد اللد  ا يمواتيجد/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.تد يب ا يعقاا املاقد ملا دارو للديوان

-:    اا ا جرا اع ا تية

.تح يد الد ب ملالعاييد      لس ال واب للوصوا الزا ب اقا  ا يعقالية ا دارية  ملاملالية •

ملفوووق ايوووس م ملاملوووواه  ملا  وووا (الة ووور عية ملالع في يوووة ملالقضوووائية)اريوووا  ايووومواتي ية للعواصوووب  ووو  اصوووحاب املصوووا ح 

. و و ية

-:    اا ا جرا اع ا تية

4

..مل   ملا عماد ايمواتي ية العواصب املقموحة    اصحاب املصا ح•

.ايعحدا  لسب العواصب•

ايعحدا  هاف ف للععر    ا الرأو العام ب أن العقارير املن ورف•

.تع ي  املاصر الععاملن ملالعواصب    ا جل ف الرلاهية ال  يلة ملامل اماع املل ية ملا الاع املاهحة

-:    اا ا جرا اع ا تية

ملقووووواهاع ا يوووووععاهة هخ وووووواع ا جلووووو ف الرلاهيوووووة الرصوووووي ة لعع يووووو   ل يوووووة ملاحمووووووا  العوووووا ل ن  ووووود الوووووديوان  ووووو   ووووواا ا•

.ملاللقا اع الفيدملية ملاع اهااع الريمية

 امووووواع العواصوووووب  ووووو   ووووواا امل ووووواررة  ووووود   عمعووووواع املماريوووووة املسوووووعحدةة  ووووو  لاوووووب  اوووووادرف ت ميوووووة ا هعويووووواو ملامل•

.ا لليمية اع صصة لعاادا ا را  ملا   واع

اهاع ىاع الصولة اهرام   رراع تفامب ملالععواملن امل وموك  و  امل امواع اإللليميوة ملا جلو ف الرلاهيوة ال  يلوة  ود الن و•

. هالعمب الرلاتر

اللد  

 الفرعد

اللد  

 الفرعد

اللد  

 الفرعد



 18  2022 - 2018 استراتيجية ديوان الرقابة المالية االتحادي جمهورية العراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا مدا  ا يمواتي ية مل الفر ية ملياب ت في ما

 اللد  ا يمواتيجد/ ا عماد ا يالين ملامل هاياع ا حدي ة  د الرلاهة

.اصدار تقارير الاياهاع املالية ملتقارير تقويب ا دا  ملفق احد  ا يالين ملامل هاياع املععمدف 

-:    اا ا جرا اع ا تية

 دا ع توودليق الاياهوواع املاليووةع تقووويب ا)ا هوواغ  وو  امووب املاحاوواع الرلاهيووة الووواردف  وود تقووارير الصووادرف  وو  الووديوان •

.اقا اصحاب املصا ح املع ي ن( الكمومل ر مل  وما    ا هواع ا  رى    العقارير 

.لةالعوي   د تدايق   ه  العدليق املسة د   ا اع اهر ملاهاغ هعائج العدليق للالاع ىاع العا•

د   وواا العوودليق ت ووكيب فوورق  مووب للم وواررة  وود ال وووا ج العدريبيووة امل  وو  الا تهووا  وو  لاووب ا يويوواو ملاليورمليوواو  وو•
.ا لكمومل ر

 وووو   وووواا .ا ةتقيوووويب ا يوووومواتي ياع ملا  دووووط ا حكو يووووة لع فيوووو  الم ا وووواع العووووراق  وووود تحقيووووق اموووودا  الع ميووووة املسووووعد

-:ا جرا اع ا تية

 .مل   دليب  ح د لعدليق امدا  الع مية املسعدا ة•

لا  ووود ا  دوووة تضوووم ن ا  دوووط السووو وية  حوووور  ووواص هالرلاهوووة   وووا القضوووايا املععلقوووة هالع ميوووة املسوووعدا ة ملا عزايووو•

د ملا ا ئور الس وية يوا      اا  ملياع تقوويب ا دا  لل ووا ج ملالسيايواع امل  و   واا  مليواع تقوويب ا دا  الك و

.لاعض ا داراع ا  ا عة للرلاهة

ميووووة املسووووعدا ة  قوووود دملراع تعريفيووووة ملتدويريووووة مل ةسووووب  الووووديوان لعدوووووير لوووودرااهب ملجعللووووب ار ووووو ملعوووود همفوووواميب الع •

.2030ملا مدا  ال   تب تب يها  اا  رتمر ا  ب املعحدف لعام 

.ا يعفادف    ا   واع لدى ا جل ف الرلاهية ال  يلة  ااشرف امل هالععاملن    امل اماع الدمللية•

.(وياوا هع)تدايق  عاي و العدليق الصادرف    امل امة الدمللية لبجل ف العليا للرلاهة املالية ملاعحاياة 

-:    اا ا جرا اع ا تية

.ا داد دليب رلاهة ا لم ام•

.تحديث دليب رلاهة ا دا •

.تكييف ا هامة اعحايبية هما يعائب    املعاي و الدمللية

-:    اا ا جرا اع ا تية

.تعديب ال اام اعحايب  ملفق املعاي و الدمللية•

.  ر ملتعميب ال اام  هصيغع  ا اديدف•

.الا ة دملراع تعريفية لعدايق ال اام بعد الععديب•

اللد  

 الفرعد

اللد  

 الفرعد

اللد  

 الفرعد

اللد  

 الفرعد
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 ا مدا  ا يمواتي ية مل الفر ية ملياب ت في ما

  مان العم   ملا اودف  د العمب الرلاتراللد  ا يمواتيجد/ 

 

 

.ا عماد هاام رلاهة ا اودف ال ا لة ملتقييب العمب

-:    اا ا جرا اع ا تية

.ت كيب فريق لغر  مل   دليب هاام رلاهة ا اودف ال ا لة•

.  ر ملتعميب الدليب   ا دملائر الديوان كافة•

.الا ة دملراع تدريبية للعو ية هالدليب•

.ةتحديث دليب الرلين املاقد هما يعائب ملامل هاياع ا حدي ة  د العدليق ملايلوب  مان ا اودف ال ا ل

-:    اا ا جرا اع ا تية

.ا مام  سودف الدليب هصيغع  املعدلة   ا دملائر العدليق  يعداع الرأو•

. ر   س ة الدليب النهائية   را  ا لرار    لاب   لس الرلاهة املالية ا تحادو•

دي ووة  وود العمووب ت اوويب  سوواهقة للاحووو  املعوودف  وو  لاووب  وووظفر الووديوان ملع علووف املوا ووي  ىاع الصوولة هامل هايوواع ا ح

الرلاتر ملاملمارياع الفض ا  د ا اواهن العملية

-:    اا ا جرا اع ا تية

.مل    واهط ملشرملل للم اررة  د املساهقة ملت ايب توليعااها مل و و ااها•

اللد  

 الفرعد

اللد  

 الفرعد

اللد  

 الفرعد
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 ا مدا  ا يمواتي ية مل الفر ية ملياب ت في ما

 القدراع املريساتيةت مية اللد  ا يمواتيجد/ 

 

.ت مية لدراع العا ل ن  د الديوان ملرفدمب هأمب ملاحد  امل هاياع ملا يالين  د العدليق

-:    اا ا جرا اع ا تية

ولوجيووا املعلو وواع الا ووة دملراع تدريبيووة ملتدويريووة  وود كافووة اعاووا ع الرلاهيووة ملاعحايووبية ملالقاهوهيووة ملا داريووة ملتك •

.مل  وما

.ايعكماا اجرا اع ا  ا   رر  تدريب   د الديوان

-:    اا ا جرا اع ا تية

ة الاج ووة ملاهيئوووة تويوووي  القا وواع الدرايوووي)اهيئووة الويووائب املاديوووة ملاملسووعل  اع املاديوووة ملالب وورية إللا وووة املرروو    ووب •

(.الويائب ا يضاحية

.ت مية لدراع العا ل ن  د ا الاع ا  ا عة للرلاهة

-:    اا ا جرا اع ا تية

. ا الديوانالا ة دملراع تدريبية ملتدويرية  د كافة اعاا ع هاشرا  املدرب ن مل يسرس املعاي و الدمللية  د م•

اللد  

 الفرعد

اللد  

 الفرعد

اللد  

 الفرعد
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 ا مدا  ا يمواتي ية مل الفر ية ملياب ت في ما

 تع ي   زاهة ا ربوياو اللد  ا يمواتيجد/ 

 

 

.فعن ل واع للععاملن امل موك ملتاادا الع ارب ملا   واع ه ن ا  ضا   د امل امة

-:    اا ا جرا اع ا تية

 عوووووائج حضوووووور اللقوووووا اع ملال ووووودملاع العلميوووووة ملامل ووووواررة  ووووود املووووورتمراع ملا جعما ووووواع ا لليميوووووة مل ووووور  الع وووووارب ملال•

.املعحققة

.  ر الاحو   د اعااع الدمللية•

.فعن ل واع الععاملن ملتاادا املعلو اع ه ن امل امة العربية ملالاليب ا هعوياو ا  رى 

-:    اا ا جرا اع ا تية

. امل اررة  د امللعقياع ملاملرتمراع الدمللية مل ر  الع ارب ملال عائج املعحققة•

.ترجمة املن وراع العلمية ملاملعاي و اعحايبية ملالرلاهية هاللغع ن العربية ملا هزل  ية•

.رفد املرر  العدريب  للم امة العربية هاملدرب ن ا حاصل ن   ا شلاداع  درب دملقد•

.ايعقداب املاهح ن لعع ي   صادر العمويب املاقد

-:    اا ا جرا اع ا تية

يووووووووة توجيووووووو  امعموووووووام املوووووووواهح ن ملامل امووووووواع املمولوووووووة  وووووووو   ووووووواا اللقووووووووا اع ملاملووووووورتمراع الدملليوووووووة ملا لليميووووووووة اقوووووووا الرؤ •

.ا يمواتي ية للم امة ملامل ار   املقموحة للع في 

ا   وووود اللوووويب ت فيوووو   مليوووواع توووودليق  تعووووامل ر  وووو  ا جلوووو ف الرلاهيووووة ال  يلووووة  وووود ت فيوووو   لووووام رلاهيووووة ىاع موووود    ووووموك يووووو 

ا ربوياو امل ا لاليب ا  رى لاهعوياو

-:    اا ا جرا اع ا تية

لب حوودملد  وو   وواا ت فيوو   لموواع رلاهيووة تعاملهيووة هوو ن دملا ا  ضووا   وود امل امووة الوو ي  تووربد( IDI)امل وواررة  وود هرهووا ج •

.  مورة  اصة  د   اا ت في  امدا  الع مية املسعدا ة

عاوا ع ىاع العنسيق    ا  اهة العا ة للم امة لغر  صيا ة   رراع تفامب    ا لواليب ا  ورى لاهعويواو  ود ا•

. الصلة هالعمب الرلاتر

اللد  

 الفرعد

اللد  

 الفرعد

اللد  

 الفرعد

اللد  

 الفرعد



 22  2022 - 2018 استراتيجية ديوان الرقابة المالية االتحادي جمهورية العراق

  2018-2022 صفوفة ت في  ا  دة ا يمواتي ية للديوان ن
 

  رشراع ت في  ا  دة ا الة امل ف ف را اعووووووا ج ا فق ال  ن  اللد  الفرعد اللد  الرئيسل  ع

ـــادك  1 ــ ــ ــــبــ ــ ــ ـــــا مـ ــ ـــــايــ ــ ـــعــ ــ ــ تــ

 النزاهة والشفافية

ــــيـــات  (1-1) ــ ــ ــ ــ متـــا عـــة ت فيـــه توصــ

ـــــهاتــــم  تــــقــــريــــر الــــتــــقــــيــــيــــ  الــ

 للنزاهة

ـــر   2018-2022 ــــات تـــــقـــــريــ ــــيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه تـــــوصــ تـــــ ـــــفـــــيــ

 -االنتوسةب املتمتلة باالتم:

ـــــة للنزاهة  -  ــ ــ ــ ـــــياســ ــ ــ ــ ـــــب ســ ــ ــ ــ وضــ

ـــــر  ــ ــ ــ ــــاصـــ ـــــدما جميب الع ـــ تــ

ـــــة  ـــزاهـــ ــ ـــــنـــ ــ ـــــالـ ــ ـــــة بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاصــ ــ ــــخــ ــ ااــ

ـــــديــوان فــي  املــوجــودة فــي الــ

 مكتوا.اطار 

دائرة الشؤون الف ية 

 والدراسات

 صياهة سياسة للنزاهة في الديوان .

تكــــمي  اســــتمارة لتحليل  -ا

ـــل  املخـــــاطر املحياـــــة  عمــ

 الديوان.

دائرة الشؤون الف ية 

 والدراسات

اعـــــداد نمو م اســــــــــــــتمـــــارة لتحليـــــل املخـــــاطر  -

ـــامـــــة على دوائر  التـــــدقيك لبيـــــان الراي  واعمــ

ـــــة لالقرار من قبل  ــ مجلس الرقابة قبل عرضـــ

 املالية.

عقــــد اجتمــــاعــــات تــــداوليــــة  -م

ــــواا  ــ ــ ــــ ـ ــ ــ ـــس الـ ــ ــ ـــلــ ــ ــ ــــجــ ــ ــ ــــب مـ ــ ــ مـ

والالان المرملانية واالمانة 

ـــات  ــ ــ ــ ـــــهـــ ــ ــ ــــلـــ ــ ــ ــ ـــــة وااــ ــ ــ ـــامـــ ــ ــ ــ ـــعـــ ــ ــ ــ الـــ

ــعة للرقابة لغرض  ــ ااخاضـــ

ـــــيـب  ــ ــ ــ ــ الــوقــو  عــلــى املــواضــ

ــــيـــــة التي يجـــــع  ــ ــ ــ ــ ـــــاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االسـ

ـــال  ــ ــــ ــ ـــــا اثــ ـــــهــ ــــ ـ ـــلــ ــ ـــز عـ ــ ـــيـ ــ ـــركـ ــ ـــتـ ــ الـ

ـــــع اهميتها  ــ التدقيك وح ـــ

 لتل  االهات.

ادارة الديوان + فريك 

 التواصل

 االجتماعات امل عقدة.عدد  -

ـــــة على  - ـــــدقيك مبةيــ ـــــل للتــ ـــــة عمــ ــــب خاــ ــ ــ ــ ــ وضــ

ـــعـــــة للتـــــدقيك  ــ ــ ــ ــ احتيـــــاجـــــات االهـــــات ااخـــــاضـــ

 وح ع اهميتها وتأثيرها .
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  رشراع ت في  ا  دة ا الة امل ف ف را اعووووووا ج ا فق ال  ن  اللد  الفرعد اللد  الرئيسل  ع

ـــوك  -د ــ ـــلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة ســ ـــــدونــ ــــب مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وضـ

 الكترونية.

 

دائرة الشؤون الف ية 

 والدراسات + دوائر الديوان

ـــــل دائــــرة  - ـــــة مــــن قــــبــ ـــــدونــ ــــودة املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداد م ـ اعــ

على الشـــــــــــؤون الف ية والدراســـــــــــات واعمامها 

ـــــهـــــا  ــ ــ ــ دوائر التـــــدقيك لبيـــــان الراي قبـــــل عرضــ

ـــة  ــ ـــــاليــ ـــــة املــ ـــــابــ ـــــل مجلس الرقــ لإلقرار من قبــ

 االتحادي.

عـــدد املخـــالفـــات ااحـــاصــــــــــــــلـــة وفك مـــا ورد في  -

 املدونة.

ـــة  -ه ــ ـــــادة تـــاـــبـــيـــك مـــ ـــهـــلـــيــ اعــ

ـــد  ــ ـــى احــ ـــــب عــــلـ ـــةــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االنــــتــــوســ

 انشاة الديوان

دائرة الشؤون الف ية 

والدراسات  + دوائر الديوان 

 املع ية بالةشا 

اصــــدار تقرير عن نتائا تقيي  النزاهة للةشــــا  

 الهي سهت  تحديد .

االداري من خالل  االصالح(  1-2)

ـــعي الت ظي  ــ ـــــتمر وال ــ  امل ــ

 م ظمـــة الـــديوان يءون  بـــان

ـــــهى ـــــا يحتــ ـــــل على  بهــ والعمــ

ــــاس ـــار قــيـــ ــ  ادال تــاــبــيــك اطــ

ـــــة اجـــــهـــــاة ـــــابــ ـــا  الـــــرقــ ــ ــــيــ ـــلـ ـــعــ الــ

ـــــادر) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة عـــــن الكـ ــــمــ ـــظـ ــــ ــ  مـ

 .االنتوساي(

 التقيي .تشكيل فريك عمل  - 2018

ـــــراك عـــدد من املوظفين  - ــ ــ ــ اشـــ

في الـــــدورة التـــــدريبيـــــة املامب 

ـــــة  ـــــل امل ظمــ ـــــا من قبــ ــــدهــ عقـــ

العربيــة بــالتعــاون مب مبــادرة 

ـــــاي لتابيك  ــ ــ ــ ــ ــ ت ميــــة االنتوســ

 اطار القياس.

ـــال  - ــ ـــــه مهـ ــــال الفريك بت فيـ قيــ

 التقيي  وفك ما جال في االطار.

اعــداد تقرير بةتــائا التقيي   -

ــــوة  ــــقـــ ــــا  الـــ ــــقـــ ـــــة نـــ ــــيــ ـــــن فـــ ـــــيــ ــــبــ مـــ

ـــعــف املــؤثــر  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل والضـــ ة فــي عــمــ

 الديوان.

تشكيل فريك مشترك من 

دائرة الشؤون الف ية 

والدراسات + دوائر التدقيك 

 املع ية

تقدي  تقرير  عن نتائا التقيي  الديوان وفك  -

 ( .SAIPMFاطار ) 
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  رشراع ت في  ا  دة ا الة امل ف ف را اعووووووا ج ا فق ال  ن  اللد  الفرعد اللد  الرئيسل  ع

ت فيه مشـــــــــروا مؤشـــــــــرات  (  1-3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــيـــــــاس الـــــــ ــــي  ــــــــ ــ ـــــة فـ ااهــ

 .املؤس ات ااحءومية

ـــــكيل فريك مع ي بأعداد  - 2018-2022 ــ ــ تشــ

ـــــاس  ـــــرات  قــــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل مــــؤشــ دلــــيــ

 النزاهة.

ـــل  - ــ ــــيــ ـــــدلــ ــــودة الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداد م ـ اعــ

املقترح وعرضها على مجلس 

 الرقابة للمكادقة.

ـــــديــــوان  - ـــــة مــــوظــــفــــم الــ تــــوعــــيــ

ـــعــة للرقــابــة  ــ ــ ــ ــ واالهــات ااخــاضـــ

ـــة  ــ ــــيــ ـــلــ ــــمـــ ــــولــــــيــــــن عــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مــــــن املشـ

 التابيك التجريبي للدليل.

التابيك الفعلي للمؤشـــــرات  -

 الواردة بالدليل.

دائرة الشؤون الف ية 

قابة مجلس الر  +والدراسات

 املالية االتحادي

 اصدار دليل مؤشرات قياس النزاهة.-

عدد الدورات املقامة للتوعية بدليل مؤشرات -

 قياس النزاهة .

عـــــــدد التقـــــــارير الكــــــــــــــــــــادرة عن نتـــــــائا تابيك -

 املؤشرات .

 

 

ـــاق ( 1-4) ــ ـــامــا االنــفــ ــ ـــــاد بــرنــ اعــتــمــ

ـــة  ـــــاللـــــة املـــــاليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العـــــال وامل ـ

PEFA. 

 تشـكيل فريك ت ا  بة مهمة - 2018-2019

تكييف املؤشــــــــــــــرات الواردة 

ـــــا يــتــالئــ  مــب  ـــامــا بــمــ ــ ـــــالــمــرنــ بــ

 البهئة العراقية.

التوعيـة والتـدريـع للعـاملين  -

ـــــديــــوان عــــلــــى تــــاــــبــــيــــك  فــــي الــ

 املؤشرات وفك الدليل املعد

تشكيل فريك مشترك من 

دائرة تدقيك نشا  التمويل 

التويةب و اعضال من دوائر 

التدقيك املع ية + دائرة 

 الشؤون الف ية والدراسات

اصدار دليل ملؤشرات االنفاق العال وامل اللة -

 .PEFAاملالية الـ 

عــــــدد الــــــدورات والورا التــــــدريبيــــــة املقــــــامـــــة  -

 لغرض التوعية والتدريع على تابيك الدليل.

وضـــــــب  لية لةشـــــــر التقارير (  1-5)

 .الكادرة

ـــة - 2018 ــــودة اوليـــــة ألليــ ــ ــ ــ ــ اعـــــداد م ــ

نشــــــــــــــر التقـــارير واعمـــامهـــا على 

ـــــدقـــيـــك  ــــتـــاـــالا دوائـــر الـــتــ ــ ــ ــ ــ ــ الســ

 الراي  شا ها.

دائرة الشؤون الف ية 

والدراسات+ الدائرة 

القانونية+ فريك التواصل+ 

 دوائر التدقيك

الكــــــــــــادرة عن اصــــــــــــدار  لية لةشــــــــــــر التقارير  -

 الديوان بءافة انواعها.

عـــــدد التقـــــارير التي ت  نشــــــــــــــرهـــــا وفك االليــــة  -

 املحدثة.
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  رشراع ت في  ا  دة ا الة امل ف ف را اعووووووا ج ا فق ال  ن  اللد  الفرعد اللد  الرئيسل  ع

ــــودة االليــــة  عــــد - ــ ــ ــ ــ تعــــديــــل م ــ

ـــات  االخـــــه بمالحظـــــات ومقترحــ

الـــــــدوائـــر الـــرقـــــــابـــيـــــــة واقـــرارهـــــــا 

ـــل  ــ ـــــة من قبـ ـــــائيـ ـــــا ال هـ ـــــيغتهـ ــ ــ ــ بكـــ

ـــــة  ــــيــ ــ ـــــالـ ـــــة املــ ـــــابــ ـــــرقــ ـــس الــ ــ ـــلــ ــ ــــجــ ــ مـ

 االتحادي.

تعايا مءـــانـــة الـــديوان  2

 في محياة

ــــالي 2-1) ـــــتقالل املـ ــ ــ ــ ــــدعي  االســـ ( تـ

 واالداري للديوان

ـــيد الدع  والتأييد من - 2018-2022 ــ ــ ــ ــ تحشـــ

مجلس ال واا للوصــــــــــــــول الى 

 االستقاللية املالية واالدارية.

عدد اللقالات مب اعضـــال الالان املتخكـــكــة - الديوانادارة 

 في مجلس ال واا متل الال ة املالية.

ـــــل  - ــــيــ ـــعــ ــــفـــ ــــتــ ــــات لــ ــــيـــ ـــراح الــ اقــــــتـــ

ـــــتقالليـة وااحيـاديـة وفك  ــ ــ ــ االســـ

 املعايير الدولية واعالن ليما.

قيال الفريك بوضـــب مشـــروا  -

لتعديل قانون الديوان ال افه 

وفك املقترحـــــــات والرؤى التي 

ـــــديــوان تــعــاي اســـــــــــــــتــقــاللــيـــــــة  الــ

 وحياديتة

الال ة املشءلة بموجع 

( في 21405االمر الديوانم )

3/10/2017 

 + الدائرة القانونية

 

 

 

 

ـــــرةعي مل ــ واد قانون الديوان ال افه التعديل التشـ

 بما يعاي االستقاللية املالية واالدارية .

( ارســــــــــــــــــــال اســــــــــــــــــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــــة 2-2)

ـــاا  ــــحـــ ــ ــ ــ ــ ـــــل مب اصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ للتواصــ

ـــس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــك اسـ ـــا وفــ ــ ــــااــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املكــ

 موضوعية

تشــكيل فريك لوضــب م ــودة  - 2018-2021

ـــــل مب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتراتيجيـــــة التواصـ ــ ــ ــ ــ الســـ

 اصحاا املكااا.

ـــتراتيجية املقترحة - ــ ــ ــ ــ اقرار االسـ

ـــل  ــ ـــــة من قبـ ـــــائيـ ـــــا ال هـ ـــــيغتهـ ــ ــ ــ بكـــ

تشكيل فريك مشترك مب 

دوائر التدقيك املع ية + 

دائرة الشؤون الف ية 

 والدراسات + فريك التواصل

ـــحاا - ــ ــ ــ ــ ـــــل مب اصــ ــ ــ ــ ـــتراتيجية للتواصــ ــ ــ ــ ــ ـــــب اســ ــ ــ ــ وضــ

ـــــل معه   ـــامــ ــ ـــــهين يتعــ ـــين الــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــااا الرئه ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املكـ

 الديوان.

قــامــة للتوعيـــة والتعريف عــدد ورا العمـــل امل-

 باالستراتيجية املوضوعة.
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  رشراع ت في  ا  دة ا الة امل ف ف را اعووووووا ج ا فق ال  ن  اللد  الفرعد اللد  الرئيسل  ع

ـــــة  ــــيــ ــ ـــــالـ ـــــة املــ ـــــابــ ـــــرقــ ـــس الــ ــ ـــلــ ــ ــــجــ ــ مـ

 االتحادي.

اقــــــامــــــة ورا عمــــــل للتوعيــــــة -

ـــــااا  ـــــحاا املكــ والتعريف باصــ

 واهمية التواصل

ـــل - ــ ــ ـــ  للتواصـ ــ ــ ـــــتحداث ق ـ ــ اسـ

 مب اصحاا املكااا.

ـــــتحداث نافهة الكترونية - ــ ــ ــ اســـ

ـــــان  ــ ــــتاالا الراي العال  شــ ــ الســـ

 التقارير املةشورة .

ـــــل وتحـــديـــد مهـــامـــة - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  التواصــ ــ ــ ــ ــ ـــكيـــل ق ـــ ــ ــ ــ ــ تشـــ

 وواجباتة .

عــــدد الرســـــــــــــــــائــــل االلكترونيــــة الواردة ضـــــــــــــمن -

ال ــــــافــــــهة االلكترونيــــــة لقيــــــاس رضـــــــــــــــــــا املواطن 

ومجاالت التح ـــين املقترحة بما يعاي من قيمة 

وم افب االهاي الرقابم في احداث فارق في حياة 

 ن.املواط

( تـــعـــايـــا اواصــــــــــــــــر الـــتـــعـــــــاون 2-3)

ـــــل مــــب االجــــهــــاة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والــــتــــواصـ

ـــــة  ــ ــ ـــلـ ــ ــ ــ ــــيـ ــ ــ ـــــامــ ــ ــ ـــــة الـ ــ ــ ـــــيـ ــ ــ ـــــابـ ــ ــ ـــــرقـ ــ ــ الـ

وامل ظمات امله ية واالهات 

 املانحة

ـــــتعـــــانـــــة بخمرات االجهاة - 2018-2022 ــ ــ ــ االســـ

ـــــة لتعايا  ـــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الرصـ ـــــابيــ الرقــ

ـــــاملين في  ـــــة واحترا  العــ مه يــ

ـــــالات  ـــــديوان من خالل اللقــ الــ

ـــــد او  ـــعـــ ــ ـــــن  ـــ ـــــرة و عـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاشــ ــــبـــ ــ املــ

 املخاطبات الرسمية

 ادارة الديوان+

دائرة الشؤون الف ية 

 والدراسات

عــــدد اللقــــالات املقــــامــــة بين الــــديوان وااخمرال -

من االجهاة الرقــابيــة الاميلــة وتــأثيرهــا على دع  

 مه ية واحترا  العاملين.

عـــدد الـــدورات التـــدريبـــة املقـــامـــة بـــالتعـــاون مب -

 ( .IDIمبادرة ت مية االنتوساي )

انحـة متـل الب   عـدد اللقـالات مب االهـات املـ-

 الدولي وما اثمر ع ها من مجاالت تعاون.
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  رشراع ت في  ا  دة ا الة امل ف ف را اعووووووا ج ا فق ال  ن  اللد  الفرعد اللد  الرئيسل  ع

ـــاركة  ــ ـــــل من خالل املشــ التواصــ

فــــي مــــجــــتــــمــــعـــــــات املــــمـــــــارســــــــــــــــــــة 

امل ــــــــــــــتحـــدثـــة من قبـــل مبـــادرة 

ـــات  ــ ــــمــ ــ ــــظـ ــ ـــــ ـ ـــــاي واملــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوســ ــ ـــــتـ االنــ

االقـــــــلـــــــيـــــــمـــــــيـــــــة لـــــــتـــــــبـــــــادل االرال 

 وااخمرات

املشاركين في الدورات 

 التدريبية من دوائر الديوان

ـــاركين في الديوان - ــ ــ ــ ــ )ممن ت  ايفاده  عدد املشـ

في الـــدورات التـــدريبيـــة املقـــامـــة من قبـــل مبـــادرة 

ـــــاي وامل ظمــات االقليميــة( التي  ــ ــ ــ ــ ت ميــة االنتوســـ

ــــــا هـــــا على تبـــــادل  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل اعضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدت في تواصــ اعتمـ

ااــــخــــمــــرات واالرال فــــي مــــجــــتــــمــــعـــــــات املــــمـــــــارســــــــــــــــــــة 

ـــارتات في  ــ ــ ـــــتحدثة ومدى انعءاس هه  املشــ ــ امل ــ

ـــــاليــع ااحــديتــة في  ــ ــ ــ ــ ـــــه ــات واالســ ــ ــ ــ ادخــال التح ـــ

 قابم.العمل الر 

ابرال مـــهكرات تفـــاه  وتعـــاون 

ـــات  ــ ــــمـــ ــ ـــظــ ــ ــ ــــ ـ ــ ــــب املــ ــ ـــرك مــ ــ ـــــتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشــ

ـــــة  ـــــابيـ ـــــة واالجهاة الرقـ االقليميـ

ـــــاطـــــات  ات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاميلـــــة في الةشـ

 الكلة بالعمل الرقابم

ادارة الديوان + دائرة 

 الشؤون الف ية والدراسات

ــــوعــاتهــا - ــ ــ ــ ــ عــدد مــهكرات التفــاه  املمرمــة وموضــ

 واثرها في استخدال اساليع جديدة في الرقابة.

ـــــع  3 ـــــاليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاد االسـ اعتمــ

وامل هليــــات ااحــــديتــــة 

 في الرقابة

( اصـــــــــــــــــدار تقــــارير البيــــانــــات 3-1)

املـــــــالـــيـــــــة وتـــقـــــــاريـــر تـــقـــويـــ  االدال 

وهــيــرهـــــــا مــن االنــواا االخــرى مــن 

التقــارير وفك احـدث االســـــــــــــــاليـع 

 وامل هليات املعتمدة

ـــــات اهــــ  عــــن االبــــالغ 2018-2022 ـــظــ  املــــالحـ

ـــــة ـــــابــيــ  تــقـــــــاريــر فــي الــواردة الــرقــ

ــــات) ـــــانـــ ـــــة، الــــبــــيــ ـــــالــــيــ  تــــقــــويــــ  املــ

ـــــك االدال، ــــيــ ــ ـــــدقـ ـــم تــ ــ ـــرونــ ــ ـــــتــ ـــكــ ــ  الــ

ـــــا ـــرهــ ـــى(  الــــتــــقـــــــاريــــر مــــن وهــــيـ  الـ

 .يناملع ي املكااا اصحاا

دوائر التدقيك + دائرة 

 الشؤون الف ية والدراسات

 عدد تقارير البيانات املالية الكادرة. -

 عدد تقارير تقوي  االدال الكادرة. -

 .عدد تقارير التدقيك االلكترونم -

 الكادرة.وهيرها من التقارير  -

 مـــ ـــهـــج تـــاـــبـــيـــك فـــي الـــتـــوســـــــــــــــــب   

 املخاطر على امل ــت د التدقيك

 لالهـــات التـــدقيك نتـــائا وابالغ

 .العالقة  ات

عدد التقارير الكـــادرة لإلبالغ عن نتائا تابيك  دوائر التدقيك 

 امل هج .
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  رشراع ت في  ا  دة ا الة امل ف ف را اعووووووا ج ا فق ال  ن  اللد  الفرعد اللد  الرئيسل  ع

ـــــكيلت  ــ ـــاركة عمل فرق  شـ ــ ــ  للمشـ

 املــامــب الــتـــــــدريــبــيـــــــة الــمــرامــا فــي

ـــاي قبل من اقامتها ــ ــ ــ ــ ــ ـــوسـ ــ ــ ــ ــ  االســـ

 التدقيك مجال في واليوروساي

 .االلكترونم

 ادارة الديوان

 

عدد املشــــــــارتات في اللقالات والمراما التدريبية 

 املامب اقامتها

ـــات 3-2)   ــ ـــتــراتــيــجــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ( تــقــيــيــ  االســـ

وااخا  ااحءومية لت فيه 

التزامـــات العراق في تـــدقيك 

 اهدا  الت مية امل تدامة

ــــب دليــــل محلي لتــــدقيك  - 2018-2022 ــ ــ ــ ــ وضــ

 الت مية امل تدامة.اهدا  

 

تشكيل فريك من دائرة 

الشؤون الف ية والدراسات 

ودوائر التدقيك لوضب 

 م ودة الدليل

+ مجلس الرقابة املالية 

 االتحادي

 اصدار واعتماد دليل الت مية امل تدامة

ــــ وية  - ــ ــ ــ ــ ـــــمين ااخا  ال ــ ــ ــ ــ تضـــ

محور خـــــــاع بـــــــالرقـــــــابـــــــة على 

 اهدا  الت مية امل تدامة.

الف ية دائرة الشؤون 

 والدراسات + دوائر التدقيك

عـــدد التقـــارير الكـــــــــــــــــادرة واملتعلقـــة بـــاألهـــدا  

الرئه ــــــــــــــيـــــة والفرعيـــــة الواردة في اج ـــــدة االم  

 .2030-2015املتحدة للت مية امل تدامة 

عــــــــقــــــــد دورات تــــــــعــــــــريــــــــفــــــــيــــــــة  -

ـــــديوان  ـــبي الــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مل ت ـــ وتاويريــ

لتاوير قــدراته  وييــادة الوعي 

 بأهدا  الت مية امل تدامة.

دائرة الشؤون الف ية 

 والدراسات + الفريك املشءل

عـــــــدد الـــــــدورات املــقـــــــامـــــــة فــي مــجـــــــال الــتــوعــيـــــــة 

ـــــات  ـــــة وامل هليــ ــــدامــ ــــتـــ ــ ــ ــ ــ ـــــة امل ــ ـــــدا  الت ميــ ــــأهــ ــ بـ

 امل تخدمة في تدقيك تل  االهدا  .

ـــتفادة من ااخمرات لدى  - ــ االســـ

ـــــة ـــــة الــــامــــيــــلــ ـــــابــــيــ  االجــــهــــاة الــــرقــ

مــــبـــــــاشـــــــــــــــــرة او بـــــــالــــتــــعـــــــاون مــــب 

 امل ظمات الدولية.

عــــدد اللقــــالات وال ــــدوات والورا ااخــــاصـــــــــــــــــة  الديوانادارة 

 او 
ً
بالت مية امل ــــــــــتدامة ســــــــــوال تانب حضــــــــــوريا

 عمر االنترنب.
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  رشراع ت في  ا  دة ا الة امل ف ف را اعووووووا ج ا فق ال  ن  اللد  الفرعد اللد  الرئيسل  ع

ـــــدقيـك 3-3) ـــــاييـر التــ ( تاـبـيـك معــ

الكـــــــــــــــــــــادرة عـــــــن مـــــــ ـــــــظـــــــمـــــــة 

 االنتوساي

اعــــداد م ــــــــــــــودة  دليــــل رقــــابــــة  2018-2022

االلتزال، وتقـــديمـــة لإلقرار من 

قبــــــل مجلس الرقــــــابــــــة املــــــاليـــــة 

 االتحادي

دائرة الشؤون الف ية 

والدراسات + مه ري معايير 

رقابة االلتزال + مجلس 

 الرقابة املالية االتحادي

اعتمـاد الـدليـل واعمـامـة للتابيك على دوائر  -

 التدقيك.

 عدد التقارير الكادرة وفك الدليل. -

تحـــــــديـــــــث دليـــــــل رقـــــــابـــــــة االدال  2018-2022

ـــل  ــ ـــــة لـــإلقـــرار مـــن قـــبــ ـــــديـــمــ وتـــقــ

ـــــة  ــــيــ ــ ـــــالـ ـــــة املــ ـــــابــ ـــــرقــ ـــس الــ ــ ـــلــ ــ ــــجــ ــ مـ

 االتحادي

مه ري معايير االدال + 

مجلس الرقابة املالية 

 االتحادي

 عدد التقارير الكادرة وفك الدليل املحدث. -

(تكييف االنظمة املحاســبية 3-4)

 ما يتالئ  مب املعايير الدولية   

ـــبي  - 2018-2021 ــ ــ ــ ــ تعـــديـــل ال ظـــال املحـــاســ

 للمعـــــايير الـــــدوليـــــة في 
ً
وفقـــــا

ـــــدقـــيـــك،  ـــــة والـــتــ ــــبــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاســـ املـــحــ

 
ً
 للمكادقة علية.تمهيديا

ـــال  - ــ ـــظــ ـــ  الـــــ ــ ـــعـــــمـــــيــ ـــــر وتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نشـ

ـــة  ــ ـــغـــــتــ ــــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبـــــي بكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاســ املـــــحــ

 االديدة.

اقـــــــامـــــــة دورات تـــــعـــــريـــــفـــــيـــــــة  -

ـــبي  ــ ــ ــ ــ لتابيك ال ظـال املحـاســ

 املعدل

الال ة املشءلة لتعديل 

ال ظال املحاسبي + مجلس 

الرقابة املالية االتحادي+ 

دائرة الشؤون الف ية 

 والدراسات

 اصدار ال ظال املحاسبي املعدل ونشر .-

ـــــة لــلــتــعــريــف بــتــاــبــيــك عـــــــدد الـــــــدور - ـــامــ ــ ات املــقــ

 ال ظال املحاسبي املعدل.

ـــز  4 ــ ــ ـــيـ ــ ــ ـــــمـ ــ ـــــتـ ــ ـــــان الــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ضــ

ـــل  ــ ـــعــــمــ ـــي الـ وااــــلــــودة فـ

 الرقابم

( اعتماد نظال رقابة االودة 4-1)

 الشاملة وتقيي  العمل

ـــــب  - 2021 -2019 ــ ــ ـــــكيل فريك لغرض وضـ ــ ــ تشـ

ــــودة  ــ ــ ــــلــ ــ ــ ــــال ااــ ــ ــ ـــظــ ــ ــ ـــــل نـــ ــ ــــيـــ ــ ــ دلــ

 الشاملة.

ـــــر وتعمي  الــــــدليــــــل على  - ــ ــ ــ نشـــ

ـــة  ــ ـــافـــ ــ ـــــك تـــ ــــيـــ ــ ـــــدقــ ــــتـــ ــ ـــــر الــ دوائـــ

دائرة الشؤون الف ية 

والدراسات + دوائر التدقيك 

+  مجلس الرقابة املالية 

 االتحادي

 اعتماد دليل االودة الشاملة .اصدار و -

عـــــــدد الـــــــدورات املــقـــــــامـــــــة لــلــتــوعــيـــــــة وتــاــبــيــك -

 الدليل.
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  رشراع ت في  ا  دة ا الة امل ف ف را اعووووووا ج ا فق ال  ن  اللد  الفرعد اللد  الرئيسل  ع

ـــالا  ــ ــ ــ ــ ـــاــ ــ ــ ــ ــ ــــتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ارا ـــــــــــــهـــــــــــــ  الســ

 ومالحظاته .

ــــودة الدليل وفك  - ــ ــ ــ ــ تعديل م ــ

املــــــــــالحــــــــــظــــــــــات ووضـــــــــــــــــــــــعـــــــــة 

 
ً
بكــــــــــــــيغتـــة ال هـــائيـــة تمهيـــدا

القـــرار  مـــن قـــبـــــــل مـــجـــلـــس 

 الرقابة املالية االتحادي.

اقــــــــامــــــــة دورات تــــــــدريــــــــبــــــــيــــــــة  -

 للتوعية للدليل .

( تحديث دليل الرقيع املالي 4-2)

ـــات  ــ ـــــا يـــتـــالئـــ  واملـــ ـــهـــلـــيــ بـــمــ

 ااحديتة في التدقيك 

ـــل  - 2018 ــ ـــــدلــيــ ــــودة  الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــال م ـ اعــمـــ

املحدثة على دوائر التدقيك 

 الستاالا ارا ه .

عرض نسخة الدليل ال هائية  -

ـــل الهــراض  ــ االقــرار مــن قــبــ

ـــة  ــ ـــــالـــيــ ـــــة املــ ـــــابــ مـــجـــلـــس الـــرقــ

 االتحادي.

دائرة الشؤون الف ية 

والدراسات + دوائر التدقيك 

+ مجلس الرقابة املالية 

 االتحادي

ـــــدار الـدليـل املحـدث واعمـامـة للت فيـه من  ــ ــ ــ ــ اصــ

 قبل دوائر التدقيك.

ـــــابقـــة للبحوث 4-3) ــ ــ ــ ــ ــ ( ت ظي  م ـ

ـــــل مــوظــفــم  ــــدة مــن قــبــ املــعـــ

الديوان وملختلف املواضيب 

ـــات  ـــامل هليــ ـــلـــــة بـ ــ ــ ــ ــ  ات الكـــ

 ااحديتة في العمل الرقابم

وضـــــــــــــــــب ضـــــــــــــــــوابــــ  وشـــــــــــــــــرو   2018-2021

للمشاركة في امل ابقة وت ظي  

 توقيتاتها وموضوعاتها.

دائرة الشؤون الف ية 

 والدراسات + دوائر التدقيك

ـــــابقة  - ــ ــ ــ ـــاركة في م ـــ ــ ــ ــ ــ ــــواب  للمشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــدار ضــ ــ ــ ــ اصـــ

 .2019البحوث املقرر اقامتها عال 

 عدد البحوث املقدمة. -

 تقيي  البحوث املقدمة. نتائا -

تـــــــــ ـــــــــمـــــــــيـــــــــة الـــــــــقـــــــــدرات  5

 املؤس اتية

( ت ميـــة قـــدرات العـــاملين في 5-1)

الـــــــديـــوان ورفـــــــدهـــ  بـــــــأهـــ  

اقــــــــــامــــــــــة دورات تــــــــــدريــــــــــبــــــــــيــــــــــة  2018-2022

ــــوان  ـــــديـ ـــــل الــ ـــــة داخــ ــــويـــــريــ ــــاـ وتـ

دائرة الشؤون الف ية 

 والدراسات + املركا التدريبي

عدد الدورات املقامة مب بيان تخكــــــــــــكــــــــــــاتها  -

 .داخل وخارم العراق املختلفة
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  رشراع ت في  ا  دة ا الة امل ف ف را اعووووووا ج ا فق ال  ن  اللد  الفرعد اللد  الرئيسل  ع

ـــــات  ــ ــ ــــيـ ــ ــ ــــلــ ــ ــ ـــهــ ــ ــ ــ ــــ ـ ــ ــ ــــدث املــ ــ ــ واحــ

 واالساليع في التدقيك 

وخـــارجـــة فضــــــــــــــال عن التعـــاون 

مب امل ظمــات امله يــة واالهــات 

ـــــة فـــي  ـــــانـــحــ ـــاالت املــ ــ ـــــة املـــلــ ـــافــ ــ تــ

ـــــة  ــــيــ ــ ـــبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاسـ ــــحــ ــ ـــــة واملـ ــــيــ ــ ـــــابـ ـــــرقــ الــ

والـــــــــــــقـــــــــــــانـــــــــــــونـــــــــــــيـــــــــــــة واالداريــــــــــــة 

 وتك ولوجيا املعلومات وهيرها.

ـــاركين من موظفم الديوان في هه   - ــ ــ ــ ــ ــ عدد املشـ

 الدورات.

ـــــتكمال اجرالات ( 5-2) ــ ت فيه اســـ

انشــــــــــــــــــــال مــركــا تـــــــدريــبــي فــي 

 الديوان

ــــتلامــات املــاديــة  - 2018-2022 ــ ــ ــ ــ تهيئــة امل ــ

ـــرة  والبشـــــرية للغرض مباشــ

املركا بــــــأعمــــــالــــــة لتــــــدريــــــع 

ـــات  موظفم الــــديوان واالهـ

ـــــة فــي  ـــــابــ ـــــة لــلــرقــ ـــعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاضــ ااــخـــ

ـــبي  ــ ــ ــ ــ مجـاالت العمـل املحـاســ

 والرقابم.

اســــــــــــتتمار املوارد البشــــــــــــرية  -

من املدربين ااحاصلين على 

ـــــهــاد ــ ــ ــ ات تــدريــع معتمــدة شـــ

 عن مه ــــــــــــري 
ً
 فضــــــــــــال

ً
دوليا

معايير االنتوساي للرقابات 

التالث )املــــــاليــــــة، االلتزال ، 

 االدال(.

دائرة الشؤون الف ية 

والدراسات + الدائرة 

 االدارية واملالية

عدد الدورات املقامة من قبل املركا التدريبي  -

. 

عدد املشــــــــــــاركين في الدورات التدريبية وورا  -

ـــ ـــــل مـــــن مـــــوظــ ـــعـــــمــ ـــــات الــ ـــــديـــــوان وااـــــلـــــهــ فـــــم الــ

 ااخاضعة للرقابة

( ت ميـــة قـــدرات العـــاملين في 5-3)

 االهات ااخاضعة للرقابة

اقــــــــــامــــــــــة دورات تــــــــــدريــــــــــبــــــــــيــــــــــة  2018-2022

ـــاالت  ــ ـــــة امللـ ـــافـ ــ ـــــة في تـ وتاويريـ

بـــاشــــــــــــــرا  املـــدربين ومه ــــــــــــــري 

دائرة الشؤون الف ية 

 والدراسات +

 املركا التدريبي

الدورات املقامة من قبل املركا التدريبي عدد -

. 
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  رشراع ت في  ا  دة ا الة امل ف ف را اعووووووا ج ا فق ال  ن  اللد  الفرعد اللد  الرئيسل  ع

ـــــها  ـــي هــ ـــــة فـــ ــــيــ ـــــدولــ ـــر الــ ـــــايــــــيـــ ـــعــ املـــ

 الديوان

عدد املشــــــــــــــاركين في الدورات التدريبية وورا -

العمل من موظفم الديوان واالهات ااخاضــعة 

 للرقابة

ـــة  6 ــ ــ ــ ــ ـــــانـ ــ ــ ــ ـــــءـ ــ ــ ــ ـــــا مـ ــ ــ ــ ـــــايـ ــ ــ ــ ـــعـ ــ ــ ــ ــ تـ

االربوســـــــــــاي لل ـــــــــــةتين 

 القادمتين

( فــــــتــــــح قــــــ ــــــوات لــــــلــــــتــــــعـــــــاون 6-1)

املشــــــــــــــترك وتبــادل التجــارا 

ـــــال في  ــ ــ ــ ــ وااخمرات بين االعضـ

 امل ظمة

حضــــــــــــــور اللقـــــالات وال ـــــدوات  2018-2022

ـــي  ــ ـــــة فــ ـــاركــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة واملشـ ــــيــ ــ ــــمـ ــ ـــلـ ــ ـــعــ ــ الــ

ـــات  ــ ـــــاعــ ــــمــ ــ ـــــتـ ـــــرات واالجــ ــــمــ ــ ــــؤتـ ــ املـ

ـــــائـــا  ـــــة وعـــرض الـــ ـــتــ االقـــلـــيـــمـــيــ

 املتحققة

ادارة الديوان  بالتة يك مب 

االمانة العامة للم ظمة 

 العربية

 

عدد اللقالات وال دوات العلمية واملؤتمرات  -

 التي شارك ف ها الديوان.

 املقدمة.عدد اوراق العمل والبحوث  -

 

 

ـــــر الــــبــــحــــوث فــــي املــــلــــالت  ــ ــ ــ ــ ــ نشــ

 الدولية

دوائر الديوان  بالتة يك مب 

االمانة العامة للم ظمة 

 العربية

عـــــدد البحوث التي ت  ارســـــــــــــــــــالهـــــا للةشــــــــــــــر في  -

 امللالت الدولية.

 متا عة عدد البحوث املةشورة.-

( فـــــــتـــــــح قـــــــ ـــــــوات الـــــــتـــــــعـــــــاون 6-2)

ــــات بــــيــــن  ـــلــــومـــ ـــعـ ـــــادل املـ وتــــبــ

ـــــة  ـــــة العربيــ ـــــالي  امل ظمــ واقــ

 االنتوساي االخرى 

ـــــات  2018-2022 ــــيــ ــــقـــ ــــتـــ ـــلـــ ــ ـــي املــ ــ ـــــة فــ ـــاركــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املشـ

ـــــة وعــرض  ـــــدولــيــ واملــؤتــمــرات الــ

 ال تائا املتحققة

ادارة الديوان بالتة يك مب 

االمانة العامة للم ظمة 

 العربية

ــــدة والــتــي  ــــات واملــؤتــمــرات املــ ــعــقـــ ـــــدد املــلــتــقــيـــ عــ

 شارك ف ها الديوان.

ترجمــــــة املةشــــــــــــــورات العلميــــــة 

ـــبية والرقابية واملعايير  ــ ــ ــ املحاسـ

 باللغتين العربية واالنءليزية

دائرة الشؤون الف ية 

والدراسات   بالتة يك مب 

االمانة العامة للم ظمة 

 العربية

عـــــــدد املةشــــــــــــــورات العلميـــــــة واملعـــــــايير التي ت  

 ترجتمها

رفـــد املركا التـــدريبي للم ظمـــة 

العربيــــــة بــــــاملــــــدربين ومه ــــــــــــــري 

شــهادة املعايير ااحاصــلين على 

مدرا او مه ـــــــر دولي ب ال على 

 طلبه 

ادارة الديوان بالتة يك مب 

االمانة العامة للم ظمة 

 العربية

عدد املدربين وامله ـــرين الهين شـــارتوا في القال 

 املحاضرات باملركا التدريبي للم ظمة العربية
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  رشراع ت في  ا  دة ا الة امل ف ف را اعووووووا ج ا فق ال  ن  اللد  الفرعد اللد  الرئيسل  ع

( استقااا املانحين لتعايا 6-3)

 مكادر التمويل املالي

ـــــة  2018-2022 ـــن تـــــوجـــــيــ ـــــانـــــحـــــيــ ــــال املــ اهـــــتـــــمـــ

ـــــة من خالل  ــــات املمولــ امل ظمـــ

اللقــــالات واملؤتمرات الــــدوليــــة 

واالقــــــــلــــــــيــــــــمــــــــيــــــــة الــــــــى الــــــــرؤيــــــــة 

ـــة  ــ ـــــة لـــلـــمـــ ـــظـــمــ ـــــتـــراتـــيـــجـــيــ ــ ــ ــ ــ ــ االســ

واملشــــــــــــــــــارةب املقترحـــــة للت فيـــــه 

وقكـــص ال جاح على م ـــتوى 

ـــــة واالجـــهـــاة  ـــــة الـــعـــربـــيــ املـــ ـــظـــمــ

 االعضال

ادارة الديوان + اعضال 

املللس الت فيهي للم ظمة 

ك مب االمانة العربية  بالتة ي

 العامة للم ظمة العربية

عـدد المراما التـدريبيـة التي ت  تمويلهـا من قبـل 

ـــــال في امل ظمــــة  ــ ــ ــ ــ ــ املــــانحين وعــــدد االجهاة االعضــ

 امل تفيدة م ها.

ـــــدقــيــك 6-4) ــــات تــ ـــــه عــمــلــيـــ ( تــ ــفــيــ

تعاونم مب االجهاة الرقابية 

ـــال  ــ ـــــه مــهــ ـــــة فــي تــ ــفــيــ الــامــيــلــ

رقابية  ات هد  مشـــــــــترك 

ســـــوال في اقلي  االرابوســــاي 

او االقــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــ  االخــــــــــــرى 

                                                                                                  لالنتوساي                                                                                                            

( من IDIاملشاركة في برناما الـــ) 2018-2022

خالل ت فيــــــه مهمــــــات رقــــــابيــــــة 

تعــاونيــة بين الــدول االعضـــــــــــــــال 

ـــة  ــ ـــــدود دوليــ ــــهين ترباه  حــ الـــ

ـــــة في مجــــال  ــ ــ ــ ــ ــ ـــتركــــة خــــاصــ ــ ــ ــ ــ مشـــ

ـــــة  ــــيــ ــــمــ ــــ ــ ــــتــ ـــــدا  الــ ـــــه اهــ ــــيــ ــــفــ ــــ ــ تــ

  تدامة.امل

ادارة الديوان باعتبار  رئهس 

املللس الت فيهي بالتة يك 

مب االمانة العامة للم ظمة 

العربية  + الدول االعضال في 

 امل ظمة

ـــهة  ــ ـــــاونــــم املــــ ــــفــ ـــعــ ـــــدقــــيــــك الــــتـ ـــــاالت الــــتــ ـــــدد حــ عــ

ـــــال في امل ظمــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيك مب االجهاة االعضــ ــ ــ ــ بــــالتة ـــ

 العربية.

ـــــيك مب االمـــانـــة العـــامـــة  ــ ــ ــ التة ـــ

ـــــة  ـــــة الـــعـــربـــيــ لـــغـــرض لـــلـــمـــ ـــظـــمــ

ــــيـــاهـــة مـــهكرات تفـــاه  مب  ــ ــ ــ ــ صــ

االقالي  االخرى لالنتوســــاي في 

ــــلة بالعمل  ــ ــ امللاالت  ات  الكـ

 الرقابم .

ادارة الديوان بالتة يك مب 

االمانة العامة للم ظمة 

 العربية

 عدد مهكرات التفاه  التي ت  توقيعها. -

 


