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 ((الرحمن الرحيم  هللابسم  ))
 
 
 

 
 

علو  نرهوواب ةلوامو  نالتحواد   حرصًا من ديوان  نررااةوا نرلار وا
ديا وماضاع ا وعهايا موه وا عار وا وبة وا موا مانا وا نرت وابنس نرلتفوابعا موا جنررااب ا ةكل 

ةلزيود مون  مجاالس نرتدا ق ونالستفادة من نرتقه اس ونالسار ب نرحديثا موا نججواا نرلووال نررااب وا
مون  مه لقوا موا كرو  2015رعوال  وضع خ ت  نرفوهايا إر ديان  هذن نر ونرجادة، مقد ةادب نرفاعل ا

 :وكلا يلا من خالل تهف ذ خ    نرتشغ ل ا سترنت ج ا نإل نألهدنفنررؤيا ونرلولا ونرق م رتحق ق 
 

 
 

جووواا باووابا موهووا مت وواب يتلتووع  يعوود ديووان  نررااةووا نرلار ووا نالتحوواد 
رح وواد ونالسووتقالل ي فوووم مووا نرلحاملووا علوو  نرلووال نرعووال وبمووع كفوواوة  دنو نألجوووزة نرلشوولارا ةا

براابتوو  ويعلوول علوو  نرلشووابكا نرفعارووا مووا محابطووا نرففوواد وت   ووق م وواد  نرشووفام ا ونرلفوواورا 
 .ا وكفب ثقا نإلطرنف نرلتعاملا مع  ونرقانعد ونرلعاي ر ما مجاالس نررااةا نرلار 

 
 

 
  

ديان  مؤسفوووا دسوووتابيا مفوووتقلا تتلتوووع ة وووالح اس مار وووا و دنبيوووا، نرووو  
لابس نررااةا نرالحقا عل  نرجواس نرخاضعا رراابت  ونرلتعلقا ةوددنبة نرلوال نرعوال ةاإلضواما إرو  ي

تكفل برااةا نألدنو يةارقاجا  و  املابسا نررااةا عل  إجرنونس نرتعاادنس ومق نرحدود نرلرساما رو
 ة ونرفاعل ا ونالات اديا و بدنو نرر   ةشأ  نر  اجواس نرلار وا رلجوواس نرخاضوعاومق معاي ر نركفاو

 شابة نرفه ا رلجواس كنس نرعالاا.ونرل رلرااةا 

 يـاالـرؤ

 المهمة

 القيم



 

(2 - 25( 

 

 
خدموا نر ووارل نرعوال ةلوا يؤصول  و يؤسوون مكورة    نروديان  هواع ن نرشووعب يفوع  نروديان  ر

 ووا ونألماجووا ونرل وودنا ا ونرشووفام ا علوو  نرلووال نرعووال ،نالسووتقالر ا ونرح اديووا ونرلاضوواع ا ونرلوه
                                                                                                                                                                                               .ونرلفاورا ونرتانصل ونالجفتاح 

 
 من  2015نج لق ديان  نررااةا نرلار ا نالتحاد  ما وضع  هدنف خ ت  رعال     

 نروديان   هودنفنرتوا حوددس  نرلعودل 2011( رفوها 31( مون نرقواجا  باوم )نررنةعوانرلادة )
 :واد تلحابس  هدنف نرخ ا ما نآلتا

اوة سوواو نرت وورف وضوولا  كفوو  ونرت ووذير   و:نرحفوواع علوو  نرلووال نرعووال موون نرووودب  وال ➢
 0 من خالل نرترك ز عل  تدا ق نإلدنبنس نرخاضعا رراابت  نستخدنم 

ثاج ووا : ضوولا  نسووتقالر ا نرووديان  وتووامر ءووروا نرلفوواورا ةاعت ووابي  علوو  سوول ا بااب ووا  ➢
و ظواب ماناجا نرديان  كرام ونحد ضلن ماناجا نردورا وهذن بودوبي يوؤد  إرو   نرلفواهلا 

 0ونستقرنبي  ما نستقالر ا نالات اد ودعم جلاي  

مؤهول  ةلوال ت اير كفاوة نرجواس نرخاضعا رلرااةا من خالل تعزيز وبمود نروديان   :ثارثا ➢
 ورتهل وا نرقودبة نرلؤسفوات ا فوم موا تيعلل عل  تقديم خدماس بااب ا كنس جادة عار ا 

 إبساو مهوج ا بااب ا ومق نرلعاي ر ونألعرنف نرلوه ا .

ا ق نرلفوووتهدة علووو  نرلعووواي ر نرلحل وووا ونردور وووا بنةعوووا : جشووور  جللوووا نرلحاسووو ا ونرتووود  ➢
ونرلحاسوو ا  نس نرخاضووعا رراابتوو وتحفوو ن نرقانعوود ونرلعوواي ر نرقابلووا رلت   ووق علوو  نإلدنب 

 0من خالل تعزيز خ ا نرعلل نررااباةشكل مفتلر 

نرخابج ا وهذن يلور من خالل  نألطرنفخامفا: تفع ل دوب نرجواا نرراابا و ثري عل   ➢
نرلختلفا ونرتانصل مع  نإلعالج انرلاناع  وعل   جانعوانررااب ا ةلختلف جشر نرتقابير 

رتفل ط نرضاو ما نرلحامل نرلهللاس نرلوه ا ونردور ا ونرلشابكا ما معار اتوا نرلختلفا 
 نردور ا عل  تجرطا نرديان  ما مجال نرعلل نرراابا .

موووع مفوووتاء نألدنو : ت ووواير موهتوووا نرلحاسووو ا ونرتووودا ق ونروووهلم نرلحاسووو  ا وب سادسوووا ➢
جوانة  إجشواومون خوالل  رلجوواس نرخاضوعا رلرااةوا رلو ئواس نررااب وا و نرلحاس ا ونرراابا

 0 رلركز تدبي ا متخ ص

 2015أهداف خطة العمل في ديوان الرقابة المالية االتحادي لعام
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نرتهل لووا نرلفووتلر ومقووا  نإلصووالح: سواةعا  ➢
رلفووتجدنس نرلوورف وطلوووا يضوولن نرو كل وووا 

يفوم ما تعزيز مفتقل  إدنب  نرلثل  رهلال 
نر ووالح اس ونرلفووؤور اس ةشووكل ونضوول وتووام ر اانعوود بسووم خ وواا  و انرلوووابنس نإلدنبيوو

رلواظفا نروديان   نألدنوجلوال رتق و م  و جشواوب اجاس متكاملا ومحدثا ومقوا رلووال نروديان  
 تحف زيا . نسةدجرنومرمق 

وموق  نألدنوتقوايم   سولا نرحديثا موا نرتودا ق ح وم توم نعتلواد  نألسار بنعتلاد ثامها":  ➢
 0نرلخاطر  إر نرتدا ق نرلفتهد   سلا نعتلاد  نر رنمج ونرف اساس مضال عن

 
 

تهقفم نإلجرنونس نرالاما رتهف ذ نرخ ا إر  جاع ن     
مووون نإلجووورنونس نألول مهووووا يتعلوووق ةارووودون ر نررااب وووا 
ونرثاجا يتعلق بدن رة نرشوؤو  نرفه وا ونردبنسواس مضوال 
عن نتخاك نإلجرنونس نرالاما  رتهف ذ كاما نرلوال نرتوا 

 ا نرديان  خابج خ ا علل  . يكلف بو
 

تعتلوووووووود نرو ئوووووووواس   ❖
 سوووووووولا  نررااب ووووووووا 

نرتدا ق نرحوديم موا 
تحديووووووووود نألهل وووووووووا 
نرهف  ا رلعهاصور نرخاضوعا رلرااةوا وتحديود حجوم نرع هوا نسوتهادًن إرو  دبجوا نرخ ور رلحود 
من نآلثاب نرفل  ا نرهاتجا عن تل  نرلخواطر ونرلحاملوا عل ووا موا  دجو  مفوتاء ملكون 

من خالل تحديد تل  نرلخاطر وتحل لوا وا اسوا وترت  ووا وموق نألورايواس ونرتعامول  وكر 
مع نستخدنل نرتاث ق  ل  كر  ما نرتخ  ط رلعلل نرراابامعوا حفب  هل توا ونالعتلاد ع

 .نرر   نرفها نرلحايد ةار  اجاس رلجواس نرخاضعا رلرااةا  بدنوومن ثم  روذي نرلرنحل
م مووون خالرووووا إخضوووا  نإلدنبنس نرتوووا دنو نرشوووامل ونرجز وووا يوووتنعتلووواد خ وووا رتقوووايم نأل  ❖

نإلدنبة و ثرها ما نالات اد  هل ا تحددها نردون ر نررااب ا ومق برجامج امها يعتلد عل  
 . تهفذ ومقًا رللهوج ا نرلتفق عل وا ما تقايم نألدنو نرعرناا 

 ملاس.نعتلاد  سلا  نرتدا ق نرلتقاطع ب ن نإلدنبنس ما نرلركز ونرلحا ❖
ا نرلحاملاس ووضع خ ا م ل ا رذر  نعتلاد  سلا  نرزيابنس نرل دنج ا ردون ر نرديان  م ❖

. 

الخطة أساليب تنفيذ 

 الرقابية

من  األساليب الواجب أتباعها

 قبل الدوائر الرقابية 

دائرة   الخطوات الواجب إتباعها من قبل

 ؤون الفنية والدراساتالش
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 نرتاث ق نركامل ألدرا نرعلل نرراابا . ❖

تقديم نرلقترحاس ةشأ  معارجا نرلشاال ونر عاطاس نرلعروضا من ا ل نرو ئواس نررااب وا  ❖
 ونرجواس نرخاضعا رلرااةا .

 

 اب ا ومتاةعا تهف ذها.نرخ ا نررا  عدند   ❖

 

 .وتحديثوا ومقًا رلفتجدنس نرعلل  نرتدا قبرنمج  و عدندت اير  ❖

 
مون  ونألهودنفبرنمج نرتدا ق نرلتخ  ا ونرخاصا ةلا يؤمن نججاا نرلوال  و عدندت اير  ❖

 تل  نر رنمج وتل  نرتا تفاعد ما كشف حاالس نرغش ونرففاد .

 
جوواس نرخاضوعا رلرااةوا ومقوًا رلحواالس نرلعروضوا تقديم نرعا  نرفها رلودون ر نررااب وا ورل ❖

 من ا لولا .

 

إعدند تقابير وانبيا تتضلن  هم نرلالحلاس نررااب ا ترمع إر  نرااير نرلعها مضاًل عون  ❖
 إعدند تقابير م ل ا وصاال إلعدند نرتقرير نرفها .

 

نرووديان   إعوودند نر حووال ونردبنسوواس مووا نرلجوواالس نرفه ووا ونرلحاسوو  ا كنس نرعالاووا ةعلوول ❖
 وجشاطات .

 
( وهووووا موووون نر وووورنمج نرحديثووووا EDMSبرجووووامج نألبءووووفا نالركتروج ووووا ) دعووووم وت وووواير ❖

 نالركتروج ا رلاثا ق. ونرلفتخدما ما مجال نألبءفا ونإلدنبة

 

 .نرتدا ق ةاستخدنل نرحاسا    سلا ةاعتلاد مانصلا إعدند جلم وطرنمج تدا ق ا  ❖

 

نرلوؤتلرنس نردور وا ونرهودونس موا نرودوبنس و يان  رلشابكا مهتفو ا نرودخ ا تدبي  ا   عدند ❖
 ومتاةعا تهف ذها .إااما وبش علل ةغ ا جشر نرثقاما نررااب ا مع نرعلل ا 

 
نررااب وووا نردور وووا ونرلهللووواس نردور وووا وطلوووا يوووؤمن جقووول نرلعرموووا  نألجووووزةنرتانصووول موووع  ❖

 ونرتجاب  وت ادل نرخ رنس .
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ؤو  نرلار ووا ونرلحاسوو  ا مضوواًل عوون ترجلووا ترجلووا نرلقوواالس ونركتووب كنس نرعالاووا ةارشوو ❖
 نرلرنسالس نرتا ترد رلديان  من نرلهللاس نردور ا وة رها.

 

 ل ومقا رل  اجاس نرلار ا نر ادبة.جتا ج نرتحل ل نرلارا رشركاس نرق ا  نرعا ❖

 
تقووديم نردبنسوواس اانعوود ب اجوواس حووال جتووا ج تهف ووذ نرلاناجووا نرجابيووا ونالسووتثلابيا و   جشوواو ❖

 .ةشأجوانألور ا 

 

 تشغ ل مهلاما نر ريد نالركتروجا نردنخل ا ) نالجترنج ت (. ❖

 
نررااب ا وتأم ن نرتعريو  نرلحلوا رلقانعود نردور وا وطلوا  ونألدرات اير نرقانعد نرلحاس  ا  ❖

 يفول علل ا ت   قوا ما وناع نرلوها . 

 
 

 
 
 

 
رراوابا مون خوالل تار ووا نحتفوا  كلوف نرعلول نته لق خ ا هذي نردن رة من مواموا نرلتلثلا ما 

كلوا  تهف ذ نرلاناجا نرلخ  ا رلديان  ، وتاايع نرلانبد نر شريا ومقًا الحت اجاس نرودون ر نررااب وا
وتهف ذ نرلواناجت ن نرجابيوا ونالسوتثلابيا رلوديان  وتحديود جفوب نالججواا م ووا ونججواا   عدندتتار  

جوواس نرلار ووا نرفووهايا رلووديان  ونركشوواماس  نر  ا و عوودندونرلار ووا  نإلدنبيوواومتاةعووا كامووا نرجانجووب 
 .  نرللحقا بوا 

 
 

 
 

 و بودنوونرتعل لواس  ونألجللواتتلثل خ ا هذي نردن رة ما تقديم نرلشابة نرقاجاج ا ودبنسا نرقوانج ن 
  موالونرتعل لواس نرلعروضوا علو  نروديان  وتلثول نروديان   ونألجللواما مشوروعاس نرقوانج ن نرر   

 نإلجوورنونسونتخوواك  نإلدنب  نرتحق ووق  إجوورنونساالس يلهحوووا ب وو ن نرووديان  ومتاةعووا نرلحوواام باكوو
 نرالاما ما ءأج  ومتاةعا ت ف ا نرلخارفاس نرلار ا نرلشخ ا ما نرتقابير نررااب ا 

 الدائرة االدارية والمالية 

 الدائرة القانونية 
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نرجوواس  إجاةواستتلثل خ ا هذي نردن رة ما متاةعا ت ف ا نرلالحلاس نروانبدة مون خوالل متاةعوا 
نرتقرير نرفها  ونرتقابير نردوبيا ونرتهف ق مع مجلون نرلعواي ر  و صدنبا نرديان  نرخاضعا ررااة

نرالاموا رتعزيوز جوادة  نإلجورنونسنرلحاس  ا ونررااب ا ومتاةعا تهف ذ نرقرنبنس نر ادبة عهو  ونتخواك 
ما  نإلدنب  نرتحق ق  إجرنونساح ت ن نرلاضاع ا ونرشكل ا ومتاةعا هرلتقابير نررااب ا من نر نألدنو

نرلخارفاس نرلار ا نرانبدة ما نرتقابير نررااب ا مضاًل عن تقديم تقابير م ل ا تتضلن جتا ج جادة 
رضولا   نر ادبة عن نرو ئاس نررااب ا موا نروديان  نرلكتشفا ما نرتقابير نررااب ا ونألخ او نألدنو

  جادة نرعلل نرراابا .

 
  مفاه م مدخالس نرخ ا 

-س نرخ ا ةاالتا :تتلثل مدخال  

 نردون ر نررااب ا ما نرديان   و1

 عدد نرعامل ن  و 2
 نرخاضعا رلرااةا  نإلدنبنس و3   
  يال/با ب دما ما نججاا نرعلل ووحدة ا اسوانر اااس نر شريا نرلفتخو 4   

 
 نردون ر نررااب ا ما نرديان  ـ1

 

  -تلثل نردون ر نررااب ا ما نرديان  :ت ❖

 -يا ما ةغدند :نردون ر نرلركز 

في  المف اهيم والمصطلحات المعتمدة  إيضاحات بشان الخطة و 
 أعدادها

 مدخالس نرخ ا

 دائرة التدقيق والمتابعة  
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  علووال نررااةووا ونرتوودا ق موون خووالل نروودن رة  تتووار  -نرتلايوول ونرتاايووع :دن وورة توودا ق جشوواا  (1
) وانبة نرلار ووا ، وانبة  بووونرخاضوعا رراابتوووا ونرتووا تتلثول  نإلدنبنس علوو ( ه ئوا بااب ووا 15)

ااةوا ونرتودا ق نرر   علوال تقوال ةلووال و نرتجابة ، وانبة نرتخ  ط ،نر هو  نرلركوز  نرعرناوا ( 
 نإلدنبنسموا ةغودند ونرتهفو ق موع دون ور نرتودا ق موا نرلحاملواس ةشوا  مورو   نإلدنبنسعل  

 . نرلذكابة

تتووار  نروودن رة  علووال نررااةووا ونرتوودا ق موون خووالل   -نرحكووم نرلركووز  :دن وورة توودا ق جشوواا  (2
نرر اسو ا ، وانبة )نرودون ر  ونرتا تتلثل بو( ه ئا بااب ا عل  نإلدنبنس نرخاضعا رراابتوا 11)

ه ئووا ،  نألعلوو ، مجلوون نرقضوواو ، وانبة نرعوودل ، وانبة نروودما  نرخابج ووا ، وانبة نردنخل ووا  
موا  نإلدنبنستقال ةلوال و  علال نررااةا ونرتدا ق عل  ( ،ه ئا نالستثلاب نراطه انرف احا 

 . بةنرلذكا  نإلدنبنسةغدند ونرتهف ق مع دون ر نرتدا ق ما نرلحاملاس ةشا  مرو  

تتووار  نروودن رة  علووال نررااةووا ونرتوودا ق موون خووالل  -:نرخوودماس نرعامووا دن وورة توودا ق جشوواا  (3
) وانبة نرتعلوو م نرعووارا ونرتووا تتلثوول بووو ( ه ئووا بااب ووا علوو  نإلدنبنس نرخاضووعا رراابتوووا 15)

نرلكاتووووووب ، ، نرعلووووووال ونرتكهاراج وووووواونر حووووووم نرعللووووووا ، وانبة نرترط ووووووا ، وانبة نر ووووووحا 
 نإلدنبنستقووال ةلوووال و  علووال نررااةووا ونرتوودا ق علوو  ( صووهاديق نرتعلوو م نرعوواراستشابيا،نال

 . نرلذكابة نإلدنبنسما ةغدند ونرتهف ق مع دون ر نرتدا ق ما نرلحاملاس ةشا  مرو  

تتووار  نروودن رة  علووال نررااةووا ونرتوودا ق موون خووالل   -نرزبنعووا ونرتعل وور :دن وورة توودا ق جشوواا  (4
 ونألعلاب نإلسكا ) وانبة ونرتا تتلثل بو دنبنس نرخاضعا رراابتوا ( ه ئا بااب ا عل  نإل11)

تقوووال ةلووووال و  ، وانبة نرلوووانبد نرلا  وووا (،وانبة نرهقووول ، وانبة نالت ووواالس ، وانبة نرزبنعوووا 
ما ةغدند ونرتهف ق مع دون ر نرتدا ق ما نرلحاملواس  نإلدنبنس علال نررااةا ونرتدا ق عل  

 . ذكابةنرل نإلدنبنسةشا  مرو  

( 9تتوار  نرودن رة  علوال نررااةوا ونرتودا ق مون خوالل  ) -: -نرشوركاس :دن رة تدا ق جشواا  (5
) وانبة نرشوو ا  ونررياضووا ونرتووا تتلثوول بووو ه ئووا بااب ووا علوو  نإلدنبنس نرخاضووعا رراابتوووا 

ن دونويو ،وانبة نروجرة ونرلوجرين،نألحلرنرلجها نالورل  ا،نرلجها نر ابنرل  ا،جلع ا نروالل ،
مؤسفوووواس ، ءووووركاس نرق ووووا  نرلخووووتلط ،نإلجفا نبة نر  ئووووا ، وانبة حقووووا  ، وا  نألواوووواف

تقوووال ةلووووال و  علوووال ( ونرهقاةووواس نرجلع ووواس ونالتحوووادنس ونرلهللووواسنرلجتلوووع نرلووودجا ،)
ما ةغدند ونرتهف ق مع دون ر نرتدا ق موا نرلحاملواس ةشوا   نإلدنبنسنررااةا ونرتدا ق عل  

 . بةنرلذكا  نإلدنبنسمرو  

( 14تتووار  نروودن رة  علووال نررااةووا ونرتوودا ق موون خووالل  ) -نر ووهاعا :دن وورة توودا ق جشوواا  (6
) وانبة نركورطاو ، وانبة نرهفط ، ونرتا تتلثل بو ه ئا بااب ا عل  نإلدنبنس نرخاضعا رراابتوا 

 موا ةغودند نإلدنبنستقوال ةلووال و  علوال نررااةوا ونرتودا ق علو  (  ونرلعواد  وانبة نر هاعا
 .نرلذكابة نإلدنبنسونرتهف ق مع دون ر نرتدا ق ما نرلحاملاس ةشا  مرو  
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( 8تتار  نردن رة  علال نررااةا ونرتدا ق من خالل  ) -:دن رة تدا ق نرهشاا نالجتلاعا :_  (7
ةغودند ، وانبة نرثقاموا ،   ماجواونرتوا تتلثول بوو )ه ئا بااب ا عل  نإلدنبنس نرخاضعا رراابتوا 

نرعاموووا ، محاملوووا ةغووودند ، وانبة نرعلووول ونرشوووؤو  نالجتلاع وووا ،  ونألءوووغال وانبة نر لووودياس
 نإلدنبنسنررااةوا ونرتودا ق علو   و علوال( تقوال ةلووال ،نسوتثلاب ةغودندمجلن محاملا ةغدند

 نرلذكابة . نإلدنبنسما نرلحاملاس ةشأ  مرو   ما ةغدند ونرتهف ق مع دون ر نرتدا ق

 

 

  -:بو  نرتا تتلثلتا تعلل ةارتهف ق مع دون رجا ما ةغدند و ونررلحاملاس ندون رجا ما   ما ❖

 
و ه ئا بااب ا  ( 7تضم نردن رة )و  نرلاصل مديهاها ما مقر  -: نألور نرله قا دن رة تدا ق  (1

تقال ةأعلال نررااةا ونرتدا ق عل  نرودون ر نرر  فو ا و  مفؤورا عن ج ا  محاملا نرلاصل
 . ق مع نردون ر نرلركزيا ما ةغدند ونرفرع ا ما نرلحاملا ومن خالل نرتهف

و  (ه ئووا بااب ووا 18تضووم ) نر  وورةمحاملووا مووا  مقرهووا -:نرله قووا نرثاج ووادن وورة توودا ق  (2
تقال ةأعلال نررااةوا ونرتودا ق و  (ك  ااب، م فا  ،  مفؤورا عن ج ا  محاملاس )نر  رة

نرووودون ر  وموون خوووالل نرتهفوو ق موووعاس  جفوووا علوو  نرووودون ر نرر  فوو ا ونرفرع وووا مووا نرلحاملووو
مديريت ن رلرااةوا نالورو  موا محاملوا م فوا  ونرثاج وا موا ويت ع نردن رة  نرلركزيا ما ةغدند
 .محاملا ك  ااب 

و مفوؤورا (ه ئا بااب وا  19تضم )ا نرحلا مديهما  مقرها -:نرله قا نرثارثا دن رة تدا ق  (3
 ق علو  نرودون ر عن ج ا  محاملاس )حلا ، كرطالو ، ججف ( وتقال ةأعلال نررااةوا ونرتودا

 نرر  ف ا ونرفرع ا ما نرلحاملاس  جفا ومن خوالل نرتهفو ق موع نرودون ر نرلركزيوا موا ةغودند
 . نرهجفونرثاج ا ما محاملا  كرطالوويت ع نردن رة مديريت ن رلرااةا نالور  ما محاملا 

   

مفوؤورا و  ( ه ئوا بااب وا 10تضوم )  كركا  مديهاا مقره -:نرله قا نررنةعا دن رة تدا ق  (4
( وتقال ةأعلال نررااةا ونرتدا ق عل  نردون ر  صالح نردين،  كركا  عن ج ا  محاملاس )

 نرر  ف ا ونرفرع ا ما نرلحاملاس  جفا ومن خوالل نرتهفو ق موع نرودون ر نرلركزيوا موا ةغودند
 .    ما محاملا صالح نردين  ويت ع نردن رة مديريا رلرااةا

و  (ه ئوووا بااب وووا 13تضوووم )  ةغووودندمحاملوووا  مقرهوووا -: نرله قوووا نرخامفوووادن ووورة تووودا ق  (5
( وتقال ةأعلال نررااةا ونرتدا ق عل   ونسط ، ديار ، نالج اب)عن ج ا  محاملاس مفؤورا

نردون ر نرر  ف ا ونرفرع ا ما نرلحاملاس  جفا ومن خالل نرتهف ق مع نردون ر نرلركزيوا موا 
موا محاملوا ونسوط ونرثاج وا موا محاملوا  نألورو ويت ع نردن رة ثالل موديرياس رلرااةوا  ةغدند

 .نالج اب ونرثارثا ما محاملا ديار   
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و  ( ه ئووا بااب ووا 10تضووم )  نرديانج ووا مديهووا مقرهووا -: نرله قووا نرفادسووادن وورة توودا ق  (6
تقوال ةأعلوال نررااةوا ونرتودا ق علو  و ( نرلثهو  ، )نرديانج وا مفؤورا عن ج ا  محاملاس

نرلحاملووا وموون خووالل نرتهفوو ق مووع نروودون ر نرلركزيووا مووا نروودون ر نرر  فوو ا ونرفرع ووا مووا 
  .ويت ع نردن رة مديريا رلرااةا ما محاملا نرلثه    ةغدند

 -عدد نرعامل ن :و 2
  هتفوب مون كاموا نالخت اصواس نرلوه وا( م 2688يعلل هذن نرديان  ةاالعتلواد علو  )

، نرلعلامات وا ، نر   وا  ) نالات اديا ، نرلحاس  ا ، نالدنبيا ، نرقاجاج ا ، نإلح وا  ا
 كواألتامااع ن عل  نرودون ر نررااب وا ومقور نروديان  ، نروهدس ا ، نرزبنع ا ، نر  ئ ا (

 . ةعد نست عاد نرتفر 
 

 العدد الدوائر الرقابية ومقر الديوان ت

 93 دائرة تدقيق النشاط االجتماعي  1

 دائرة تدقيق نشاط التمويل والتوزيع 2

218 

 

 

 133 تدقيق نشاط الحكم المركزي دائرة 3

 190 دائرة تدقيق نشاط الخدمات العامة 4

 184 دائرة تدقيق النشاط الصناعي 5

 139 دائرة تدقيق نشاط الشركات 6

 174 دائرة تدقيق نشاط الزراعة والتعمير 7

 103 دائرة تدقيق المنطقة األولى 8

 186 دائرة تدقيق المنطقة الثانية 9

 309 دقيق المنطقة الثالثةدائرة ت 10

 113 دائرة تدقيق المنطقة الرابعة 11

 165 دائرة تدقيق المنطقة الخامسة 12
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 دائرة تدقيق المنطقة السادسة 13

119 

 

 

 قسم تقويم االداء 14
68 

 

 مقر الديوان 15
494 

 

 2688 المجموع 

 

  
  -نرخاضعا رلرااةا : نإلدنبنسو 3
موون خووالل نرو ئوواس   علاروووادون ر نررااب ووا ونرتووا تلووابس نروووهووا تلثوول ج ووا          

  -كاألتا:وها نررااب ا 
تشوولل مجلوون نرهووان  ، مجلوون نروواابنو ، ونروودون ر نرر اسوو ا ، نرر  فوو ا وهوووا  نإلدنبنس  -":أوال

 (نرتاةعوا رووا ونردون ر نرحكام ا نرلديرياس  )مرناز نراانبنس ، دون ر ة ر نرلرت  ا باانبة 
ونرتووا تهتووووا ونرللارووا مركزيوووا ةشخ وو ا معهايوووا ونسووتقالل موووارا و دنب  ع نرتووا تتلتووو

ونرتوا   دنبة(306ونر وار  عوددها) إعلوالتقريور جتوا ج  و حفاةاتوا نرفهايا ب  اجاس مار ا 
  .2014خالل نرفها  %100بهف ا  رتدا قواخ ط روا نرديان  

ةشخ و ا معهايوا ونسوتقالل مووارا  لتوعنرتوا تت نإلدنبنسوهوا  نألخورء نرر  فو ا  نإلدنبنس  -ثانياا":
تقريوور جتووا ج حفوواةاتوا نرفووهايا ب  اجوواس مار ووا  و تهتوووا ونرتووا  ونرللارووا كنت ووا و دنب  
ءووركاس نرق ووا  نرلخووتلط ونرلكاتووب " يضاتشوولل  كلووا،   دنبة(983ونر ووار  عووددها) إعلووال

  .نالستشابيا وصهاديق نرتعل م نرعارا ، نرجلع اس ، نالتحادنس ، نرلهللاس 
 

 نرر  ف ا نرتا يكا  تلايلووا عون طريوق رألدنبنسنرفرع ا وها نراحدنس نرتاةعا  إلدنبنسن  -ثالثا":
ونرتوا  إدنبة(2682ونر وار  عوددها)وتهتوا جتا ج نرتدا ق م ووا بتقريور دوب   نإلدنبنستل  

نروودن رة  إمكاج ووا% مووون ج ووا  نرعلوول حفووب 33 ال تقوول عوون يخ ووط روووا بهفوو ا إ يجووب 
  .خالل ثالل سهانس(  %100بهف ا )عل  ن  يتم تغ  توا  نررااب ا
 نر اااس نررااب وواو 4

  وهووا  (يال/با ووب)وحووودة ا اسوووا ويق وود بوووا نأليووال نرلتاحووا رعلوول نررا ووب نرلووارا و     
( 7يوال نرعلول ) إ ةاعت واب رلف ول  ( يوال / با وب57 و )( يال/با وب رلفوها 231تفواو  )

  .ساعا
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( يال علل و وحوودة ا اسووا 231× )خ  ا وهووا تلثل عودد نرعامل ن نرلتاح نر ااا نرل  -":أوال
وحفووب نألوان  نرترج ح ووا )نرتووا تووم نألءووابة نر وووا مووا نروودر ل نألسترءوواد   يال/با ووب 

يلثول نر ااواس نرلتااووووع وجادهوا ونرتوا ةلاج ووا ) نرلرمق ط وا ( وهوذن  وألعدند نرخ ا( 
 . تحدد نرلوال نرلخ ط نججااها

 
نر ااواس نرل لاطوا وهووا نر ااواس نرتوا تحتاجووا نرو ئوا معوووال"الججاا موامووا نرل لاطووا   -ثانيا":

مووا ةعوو  نرلخ  ووا نر ااوواس تجوواوا تاوود  وهووذي نر ااوواس ونرلحووددة ومقا"رقوواجا  نرووديان 
 0ما نر ااا وجوواد عجزملا يؤءر  نألح ا 

 
  هودنفوحفوب  نررااب وا نرودن رة  جلوارا الموو ألدنو (نرلتاحوا) انرلخ  و تواا  نر ااواس  -:ثالثا 

  -ما:نرلتلثلا وموال نرديان  وحفب نركشاماس نرلرمقا 
 
 نرتوودا ق  رلفووتهد  رل  اجوواس نرلار ووا موووال توودا ق نرلشووروع ا وتلثوول نرااووت نرووالال الججوواا  -1

 نررااب ووا ( موون إجلووارا نر ااوواس%33ح ووم حووددس جفوو ا )نرو ئووا خووالل نرفووها  ابووو انرلكلفوو
 ألدنو هذي نرلولا .

 

موووال تقووايم نألدنو وتلثوول نرااووت نرووالال رتقووايم  دنو نإلدنبنس نرخاضووعا ررااةووا نرووديان  ومووق  -2
لعوودة مفوو قا روووذن نرغوورب رلتحقووق موون موودء ماعل ووا وكفوواوة ونات وواديا نسووتخدنل نرخ ووا نر

هوا تلثول نرلال نرعال ونرلانبد نر شريا ونالات اديا ومق مؤءرنس ومعاي ر علل وا مدبوسوا و 
 .نررااب ا ( من  جلارا نر اااس%45ما جف ت  )

 
نرلوووال نرت ايريووا وتلثوول نر ااوواس نرتووا يخ  وووا ب وو ن نرو ئووا رت ايووور كووادبي موون ح ووم   -3

 إ ا  ويه غووا و رنمج نرلتاحوووابج  ضوولن نرووووووخ  لدنخوووول نرق وور   مووا نروودوبنس سووانو إءوورناوم
  . نرفهاخالل  نر اااس نرلخ  ا % من10التتجاوا جف توا 

 
ومديرياس نررااةا موا وتتلثل ةار اااس نرلخ  ا ما مقرنس نردون ر نررااب ا  نإلدنبيانرلوال  -4

نرلوال نالستشابيا وهوا تتلثول ة ااوا ب و ن نرو ئوا (. ما %9نرلحاملاس وها تلثل جف ا )
  ( من  جلارا نر اااس .%1ويخ ط ألدنو هذي نرلوال بهف ا )ح رن 

 نروودن رة،موودير عووال    رلخ  وور، معوواوابا وتتلثوول ةار ااوواس نرلخ  ووا ) موووال إدنبة نرعلوول نرراوو -5
 .( من إجلارا نر اااس %2مدير نررااةا ما نرلحاملاس (وها تلثل جف ا ) نرتهف ق،مدير 
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دن رة نرشؤو  نرفه ا ونردبنساس  نرهان ،تم تهل م خ ا ساجدة ) مكتب ب  ن نرديان ، مكاتب  -6
نرلرمقوووا  ( ،دن ووورة نرتووودا ق ونرلتاةعوووا ،نرووودن رة نرقاجاج وووا ا،دن ووورة نرشوووؤو  نإلدنبيوووا ونرلار ووو

 ( 3ط ا"نركشف بام )

 
 

 مفاه م مخرجاس نرخ ا
 نإلدنبنسنررااةوا ونرتوودا ق مووا  إعلووالةارتقووابير نررااب وا نرهاتجووا عون مخرجوواس نرخ وا تتلثول      

  -كاألتا:نرخاضعا رلرااةا وها 
 
رلفها نرلار وا  ونألخرء  نرر  ف ا نإلدنبنسل مخرجاس يلثو  نر  اجاس نرلار ابااب ا حال  بيراتق (1)

لار ا رفهانس ساةقا متأخرة نر  اجاس بااب ا عن نر تقابير وكذر  31/12/2014نرلهتو ا ما 
  .ما ح هوا رم تقدل من ا ل نإلدنبنس نرخاضعا رلرااةا

 
  ونألخرء. نرر  ف ا عن نإلدنبنس إعلالتقريوور جتا ج   (2)

 
 ت ش ا.نرزيابنس نرتفتقرير  (3)

 
تقابير جتا ج تدا ق نرعقاد واد تم نرتخ  ط روا ما ضاو نرعقاد نرلقدما نر  نروديان  خوالل   (4)

 .2015و2014نرعال 

 
  لجز وا   دنوتم تحديدي ما نرخ ا نرفهايا سانو كا  تقرير تقوايم   دنو نرذ تقرير تقايم   (5)

  نرلهعقدة 2012(رفها 11ما مجلن نررااةا ما نرجلفا ) إارنبيءامل حفب ما يتم 

 
 نرتخ   ا.ما مجال نررااةا  نألدنوتقرير تخ  ا يلثل تقابير افم تقايم   (6)

 
دبنسواس معودة   ومع هوا  ةدعلوال نرو ئواس جت جا تكل وف  خرء تلثل    تقابير   خرء تقابير   (7)

 ونرفوووفر نإليفوووادتقووابير تووودا ق اووان م   و  و تقوووابير رجووا   و جتوووا ج توودا ق موووهل ةحووال و 
 وة رها. رلدبجاس نرخاصا
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تقوووابير م ووول ا وموووا جوايوووا نرعوووال ي ووودب تقريووور سوووها  ةكاموووا   بطعووواي ووودب هوووذن نروووديان   (8)
نرر اساس نرثالثا ) مجلون نرهوان   إر نرلالحلاس نرتا رم يتم ت ف توا وترسل هذي نرتقابير 

 .، ب اسا نرجلوابيا ، مجلن نراابنو ( ونر  نرلجا  نر ررلاج ا نرلعه ا 
 
 

     
 
مهتفووب علوو  ب س  *(2194)علوو   عتلووادالاة 2015ديان  الججوواا نرعلوول نرراووابا رعووال خ ووط نروو 

( يووال /با ووب مووا حوو ن بلغووت نر ااوواس نررااب ووا 571982نرعلوول ح ووم بلغووت طااوواتوم نرلخ  ووا )
% ( واود توم تاايوع هوذي نر ااواس الججواا  16(يال /با ب    بهفو ا عجوز) 661883نرل لاطا )

 وكاالتا نرلعدل  2011( رفها 31( موون ااجاجوو  بام )4نرلادة ) موال نرديان  نرتا حددتوا

جف توا إر   نر ااا نرلخ  ا لوالنر
 نإلجلارا

 %35 199527 تدا ق نرلشروع ا

 %46 263206 تقايم نألدنو

 %10 57190 موال ت ايريا

 %1 5834 موال نستشابيا

 %6 36853 موال إدنبيا

 %2 9372 إدنبة نرعلل نرراابا

 %100 571982 رلجلا ن
 *يلثلا  نردون ر نررااب ا ةاستثهاو نرلقر       

 ات الرق ابيةالطاق 

 خط  ة عمل ال  ديوان السنوية للفترة من

 31/12/2015ولغاية   1/1/2015
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ردون ر نررااب ا مقط ح م  تم م ول طااواس نرلووال نررااب وا تلثل طاااس ن نر اااس نررااب ا هذي
رلقر نرديان  وعرضوت موا خ وا سواجدة رخ وا نرعلول نرراوابا تلثلوت ةارلووال نإلدنبيوا ونرفه وا 

 .يا ركاما مكاتب و افال نرديان  ونرت ايريا ونالستشاب 
 نرل لاطا نر اااس   

ستهادن رتاج واس مجلن نررااةا نرلار ا اامت نرودون ر نررااب وا ةدعوادة نرهلور موا نحتفوا   ن   
نر اااس نرل لاطا رو ع  مون نإلدنبنس نرر  فو ا نرخاضوعا رراابتووا وموق عودد سواعاس نرعلول 

واوود  نالعت وواب حجووم نإلدنبة وجشوواطوا لووربه خووذينننرل ووروما معووال مووا توودا ق هووذي نإلدنبنس 
حفب نردون ر نررااب ا  انرديان  مااع إلجلارا(يال /با ب 661883بلغت نر اااس نرل لاطا )

 .نرعجز نرتخ   ا عل  مفتاء كل دن رة إان وا ومؤءر 

 نرل لاطانر ااا  نر ااا نرلخ  ا نردن رة
  و جف ا نرعجز
 نرفا  %

 %21 29372 24350 ا نرهشاا نالجتلاع    

 _ 56693 56693 نرتلايل ونرتاايع

 %15 41111 35608 م نرلركز  ونرحك

 _ 50088 50088 نرخدماس نرعاما 

 %4 36272 34792 اسووونرشرك
 %5 50791 48543 اووونر هاع

 %5 47437 45202 نرزبنعا ونرتعل ر 
 %4 27790 26630  ونألورنرله قا 

 %130 118620 51511 اونرله قا نرثاج 
 %1 81196 80551 اونرله قا نرثارث

 (%4) 28343 29346 اونرله قا نررنةع

 %3 43296 42026 نرله قا نرخامفا
 %14 34853 30621 نرله قا نرفادسا 

 _ 16021 16021 نألدنوايم وتق
 %16 661883 571982 نرلجلا 
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ب  فووو ا بهفووو ا  إدنبة(1292مجلوووا  )ب  فووو ا مووون   دنبة(1047خ وووط نروووديان  رتووودا ق )
ب  فوو ا ونرووذ   إدنبة(306نرر  فوو ا نرحكام ووا نرلخ ووط توودا قوا ) نإلدنبنس%(ح ووم بلوو  عوودد 81)

 (موا حو ن%100نرر  ف ا نرخاضعا رلرااةوا    بهفو ا تودا ق بلغوت ) نإلدنبنسعدد  إجلارايلثل 
بهفوو ا  إدنبة(986لووا  )ملارووا كنت ووا موون مج  خوورء ب  فوو ا  إدنبة(741خ ووط نرووديان  رتوودا ق )

عوال  إحودنلتاةعا رواانبة نر وهاعا وجلع واس مودمرة ةعود  إدنبنس(ونرفر  يلثل %75تخ  ط بلغت)
 رم يتم نرتخ  ط رتدا قوا 2003

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

( إدنبة خاضووعا رلرااةووا  2682( إدنبة مرع ووا موون مجلووا  )993خ ووط نرووديان  رتوودا ق )         
( ح م تخضع هذي نإلدنبنس إر  خ ا دوبيا تؤد  إر  تدا ق %37بهف ا مخ ط بلغت )

 نإلدنبنس كاما خالل ثالل سهانس .
 

  
 
 

تفاصوو ل نرتقووابير نرلخ ووط   دجوواي( تقريوورًن   7751خ  ووت نروودون ر نررااب ووا الججوواا ) •
 0نججااي 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 نإلدنبنس نرخاضعا رلرااةا

 نإلدنبنس نرفرع ا  

نإلدنبنس نرر  ف ا /    
 نرحكام ا ونألخرء 

نرعلووووووووول مخرجووووووووواس 
 نرراابانرر 
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نرعدد نرلخ ط نججااي  جا  نرتقرير
 2015رلفها/

 817 *حفا  ختاما مدوب 

 1060 حفا  ختاما

 921  علال جتقرير جتا 

 479   تقرير دوب 

 345 تقايم  دنو

 472 ايابنس تفت ش ا

 3473 عقاد

 184 تقابير  خرء 

 7751 نرلجلا 

 
مهووووا 2015ختووواما كلوووا مث وووت موووا خ وووا (حفوووا  817نرحفووواةاس نرختام وووا نرلووودوبة )بلغوووت *
 (حفوا  ختواما رودون ر تلايول كنتوا ماضوحا تفاصو ل588(حفا  ختاما ردون ر حكام ا و)229)

كمااااا  اااا  تفاصوووو ل كروووو  مووووا نرجوووودول  دجوووواي 31/12/2014لووووا مووووا نرلاقوووو  موووون نججااهووووا ك

31/12/2014 

 الدوائر الرقابية 
الحسابات الت  

 وأعيدتقدمت 
الحسابات الت  
 قيد االنجاز 

الحسابات الت  لم 
 تقدم 

 المجموع

 39 4 24 11 التمويل والتوزيع

 73 13 27 33 الحكم المركزي

 40 7 31 5 الخدمات العامة 

 77 16 41 20 والتعمير الزراعة 
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 72 34 14 24 الشركات 

 168 45 76 47 الصناع 

 43 2 27 14 النشاط االجتماع 

 27 12 12 3 المنطقة االولى 

 62 11 33 18 المنطقة الثانية 

 15 1 14 0 المنطقة الثالثة

 20 10 9 1 المنطقة الرابعة

 41 15 14 12 المنطقة الخامسة

 4 1 3 0 المنطقة السادسة 

 681 171 325 185 المجموع

ونر ارغووا 31/12/2014نرلترنالووا كلووا مووا  سنججوواا نرحفوواةاوعهوود مقابجووا نرلاقوو  موون 
حفوا   817ونر ارغوا  مع ماتم نرتخ  ط رو  مون ا ول نرودون ر نررااب واحفا  ختاما 681

 ا س ابو تأء رونرتا تم حفا  ختاما 136نر ار  عددها فروااس نرتار ا نرظورس ختاما 
 0 إان وا

 2015وما مثبت    خطة 31/12/2014الفروقات    الحسابات الختامية المتراكمة بين الموقف من االنجاز كما 

 الدوائر الرقابية 
الموقف من 
 االنجاز

الحسابات حسب 
 2015الخطة 

 الفروقات  أسباب الفرق

   0 39 39 التمويل والتوزيع
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   0 73 73 الحكم المركزي

   0 40 40 امة الخدمات الع

 +4 81 77 الزراعة والتعمير 

تمثل حسابات  ترة نتيجة 
 اإلدارات صل بعض  أولدمج 

و قا" لقانون وزارة الزراعة 
 10رقم 

 +23 95 72 الشركات 

حسابات جمعيات  تمثل17
ةخط إلى أضيفتواتحادات     

 حسابات الشركة  2015)6)
التكنولوجيا للمقاوالت للفترة 

2013-2008من   

   0 168 168 الصناع 

   0 43 43 النشاط االجتماع 

 +10 37 27  األولىالمنطقة 
اعتمدت خطة العام السابق 
تنفيذا لتوجيهات مجلس 

 الرقابة 

 +6 68 62 المنطقة الثانية 
 أضيفتاتحادات وجمعيات 

 2015خطة  إلى

 +37 52 15 المنطقة الثالثة
اتحادات وجمعيات وصناديق 

خطة  إلى أضيفتومكاتب 
2015 

   0 20 20 المنطقة الرابعة

+57 98 41 المنطقة الخامسة  
اتحادات وجمعيات وصناديق  

خطة  إلى أضيفتومكاتب 
2015 

 -1 3 4 المنطقة السادسة 
بيانات صحة القادسية لعام 

لم تقدم لم يتم 2013
 خطيط لها تال

613 817 681 المجموع  0 
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عاموا رلجلوون نرواابنو خ ووط نروديان  رتوودا ق نرعقوواد نسوتهادًن إروو  تاج وواس نألماجووا نر •

( مل وووا  ديهووواب ، ح وووم بلووو  عووودد نرعقووواد نرلخ وووط   150نرتوووا تزيووود م ارغووووا عووون )
(  عقوود ح ووم تووم تحديوود  عوودند نرتقووابير مووا ضوواو تقووابير نرعقوواد  3473 توودا قوا )

 . 2014نرانبدة إر  نرديان  رتدا قوا خالل عال  

 

تقريوور ضوولن نرتقووابير نألخوورء ح ووم    نرووديان  يكلووف  (184خ ووط نرووديان  رتوودا ق ) •
ب ع  نرلوال نرتدا ق ا خابج نرخ ا اد تتضلن تدا ق نرلهل  و نررونتب  و تكل فواس 

 وموال خاصا .

 
 

 
 

واوود خ ووط نرووديان   2015-2012رلفووهانس  نألدنورتقووايم  إسووترنت ج اخ ووا   عوودندتووم           
ة وور  نألدنوماسوو تم توودويري موون تقووابير تقووايم اما إروو  نضوو2015رتقووايم  دنو نإلدنبنس رلفووها 

تهفذ خالل    عل  % من إجلارا نر اااس 46ةاستغالل جف ا ، 2014نرلهجزة خالل نرفها  
  دن ووانرتوا سو تم تقوايم  نإلدنبنسح م بل  عدد نرف ل ن نرثارم ونررنةع من نرفها ا د نر حم 

مترنام من تقايم  مضال عن ما (1بام) فكلا ماضل ما كش  دنبة( 287 )2015خالل نرعال 
( تقريووووووور رلعوووووووال 102و)2012( تقريووووووور رلعوووووووال 52تشووووووولل )تقريووووووورن" ( 358بلووووووو  )  دنو

 (2كلا ماضل ما كشف بام) 2014(تقريرن"رلعال 204و)2013
 
 
 

اوودل افووم تقووايم نألدنو نرتخ  ووا خ توو  رلرااةووا نرتخ  وو ا علوو  نإلدنبنس نرخاضووعا      
نرتووا عوود    يووتم نرتهفوو ق مووع  دون وور نررااةووا ونرتوودا ق ةشووا  نإلدنبنس ة 2015رلرااةووا  رعووال 

كلا توم تحديود عودد مون نإلدنبنس نر ديلوا تقرير خالل نرفها  (43)س تم تقايم  دن وا ةدجلارا 
تتضولن ( تقريور وموق نركشواماس نرلرمقوا ط وا" 18ما حارا تعذب نرتودا ق ح وم بلو  عوددها )

شووووووؤو  )نر ووووووح ا ،نروهدسوووووو ا،نرترط ا ،نرزبنع ووووووا نرهشوووووواطاس رلو ئوووووواس نرلتخ  ووووووا ةار
 .(،نرهف  ا ونالبون  ا،نر  ئ ا 

 
 
 

 خ ا تقايم نألدنو

 خ وووا افوووم تقوووايم نألدنو
 نرتخ  ا
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 وفق البرامج والسياسات  األداءخطة تقويم 

نرلهعقووووودة موووووا 2014(رفوووووها 34) تاج وووووواس مجلووووون نررااةوووووا موووووا نرجلفوووووا إرووووو تهف وووووذن" 
مقووود  رل وورنمج ونرف اسوواس نألدنوخ ووا ت   ق ووا رووودر ل تقووايم   اوورنبونرلتضوولها 24/7/2014

(بووورنمج رلف اسووواس نرحكام وووا موووا ةغووودند 5)  دنوتقوووايم 2015تضووولهت خ وووا نروووديان  رلعوووال 
 ونرلحاملاس مقد تلثلت هذي نر رنمج ما :

 خ ا نرلشابيع ومتاةعتوا   ارنبدوب مجارن نرلحاملاس ما  -1
 نر ااا نركورطا  ا   جتاجتدجا   وذ  بس اسا تذ -2

  نألخ رفتف د س اسا تاايع مفردنس نر  ااا نرتلايه ا نرل -3

وتخ وو ط نرتجو ووز رلووا ارطووت جفاكيتوو   نألدويوواس اسووا وانبة نر ووحا م لووا يخووص  -4
 وة ر نر ارل ةعد مانس مدت  

 نرلدبس ا  نألبه اس اسا وانبة نرترط ا م لا يخص  -5

 

ح م خ  ت نردون ر نررااب ا من خالل تشك ل مر  علل مركزيا ما ةغدند تضوم موا 
نرلفول   جرنو ق ما نرلحاملاس تتار  هذي نرفر  عضايتوا مهفق ن من دون ر نرتدا

تقريوور  ألعدندتقووابير سوواجدة وصوواال" ةدعوودندوتاج وو  نرفوور  نرفرع ووا  نألور وواونردبنسووا 
 ركل س اسا من تل  نرف اساس   دنوتقايم 

 
 

 نرلخاطر  إر نرلفتهد   سلا ومق نرتدا ق خ ا 
(نرلهعقووودة موووا 53ا )جووواو موووا اووورنب مجلووون نررااةوووا نرلتخوووذ موووا نرجلفووو اتهف وووذن رلووو 

رلاحوودنس نرخاضووعا رراابتوووا  نألاوولبتقووديم نروودون ر نسووم علوو   نرقاضوو ا13/10/2014
ب اجاتوا ضلن صالح ا مجلن نررااةا مقد بءحت نرودون ر  إصدنبونرتا تقع صالح ا 

نرلخواطر خوالل   سولا نعتلواد موهوج نرتودا ق وموق  ألةورنب  دجواينرلدبجا  نإلدنبنس
 0 2015نرعال 

 

 المشمولة بالتدقيق المستند للمخاطر  اإلدارات ر الرقابية الدوائ

 31/12/2014وزارة الثقا ة للسنة المالية المنتهية  نرهشاا نالجتلاعا 

  شركة التامين الوطنية  نرتلايل ونرتاايع

 مديرية الجنسية العامة  نرحكم نرلركز  
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 دائرة مدينة الطب  نرخدماس نرعاما 

 عات االلكترونية /قطاع مختلط شركة الصنا نرشركاس

 الصناع   واإلنشاءالشركة العامة للتصميم  نر هاعا

 وزارة الموارد المائية  نرزبنعا ونرتعل ر 

  األمنيةمتوقفة بسبب الظروف  نرله قا نألور 

 الجنوبية /البصرة  األسمدةالشركة العامة لصناعة  نرله قا نرثاج ا

 مة للصناعات الميكانيكية الشركة العا نرله قا نرثارثا

 محا ظة النجف االشرف  نرله قا نرثارثا

 مديرية بلدية كربالء  نرله قا نرثارثا

 المديرية العامة للتربية    محا ظة كركوك  نرله قا نررنةعا

 شركة واسط للصناعات النسيجية  نرله قا نرخامفا

 هيئة استثمار الديوانية  نرله قا نرفادسا 

 
 

  الحظات عامة بشان الخطةم     
 

وتحديود ونرلحاملواس تم تحديد مانع ود نالججواا ةارتهفو ق بو ن نرودون ر نررااب وا موا ةغودند  ❖
 نرتدا ق.  س ق اس

 
نعتلوواد م وود  نرلروجووا مووا  عوودند نرخ ووا وتاايووع نإلعلووال ةلووا يووتالول مووع حجووم نر ااوواس  ❖

 حق ق نرتانا  ما هذن نرجاجب نررااب ا نرالاما رلتدا ق وكادب نرو ئا نررااب ا ومحاورا ت

 رغرب نججاا نرلوال ما نرتاا تاس نرلحددة روا .     
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 نرتحدياس ونر عاطاس 
يانج  ديان  نررااةا نرلار ا نالتحاد  جلل  مون نرتحودياس ونر وعاطاس ونرتوا يلكون ت وه فوا 

 جاع ن :و نر  
 :النوع األول

 تتلثل ما:تحدياس خابج ا 
نرخاضعا رلرااةا ب اجاتوا نرلار ا ما نرااوت نرلحودد ح وم بلو  عودد عدل تقديم نإلدنبنس  .1

 حفوا  ختواما يلثول  (171) 31/12/2014نرحفواةاس نرختام وا نرتوا روم تقودل رغايوا 
نءورجا رووا موا نرلاقو  ونرواانبنس كلوا  ومقا رلفهانس دنبنس ب  ف ا مااعامار ا إلب اجاس 

 0من نالججاا نجفا"

نرفاخها ملا يهعكن عل  تهف ذ خ وا علول نروديان  موا  ما نرلحاملاس نألمهانرلرف  .2
مووا كوول موون )نرلاصوول ونالج وواب وديووار  وصووالح  نألدنومجووال توودا ق نرلشووروع ا وتقووايم 

 نردين(

 0نرتأخر ما نإلجاةا عل  تقابير نرديان  ونتخاك نإلجرنونس نرالاما رلعارجا نرلخارفاس .3

 كفاوة نالستخدنل . نرحفاع عل  نرلال نرعال من نرودب ونرت ذير وضلا  .4
 

 نرتحوووودياس نرتووووا يانجووووووا نررا ووووب كنتوووو  جت جووووا نركشووووف عوووون حوووواالس نرففوووواد نإلدنب    
دعوم نررا واو ةلوا يكفول نرحفواع ونرلخارفاس نرلاجادة ما تل  نإلدنبنس نألمر نرذ  يت لوب 

 ونستقالر ا ونمن نررا ب .عل  سالما وح اديا 

 نرعلل عل  محابطا نرففاد .0 5
 وة  دنو نألجوزة نرلشلارا ةاررااةا .بمع كفا0 6
افووب ثقووا نألطوورنف نردنخل ووا ونرخابج ووا نرلتعاملووا مووع نرووديان  ةاعت ووابي عوو ن نرشووعب   0 7

 عل  نرلال نرعال .
 تحق ق نرتانصل نردورا .نالستلرنب ما 0 8
 تعزيز  ونصر نرتعاو  وت ادل نرخ رنس مع نرجواس نرخابج ا ونرلهللاس نردور ا . 09

 
 
 
 
 
 

 :  النوع الثاني
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 تحدياس دنخل ا تتلثل ما : 
 خلق ب ئ  بااب ا تلتاا ةكفاوة وجادة عار ا ما نرتدا ق ونرعلل نرراابا . .1
موا دوبنس تدبي  وا دنخول  إءورناومت اير نرقابل اس ونركفواونس رلرا واو مون خوالل  .2

 وخابج نرعرن  .

مفووتلزماس  تووذر ل نر ووعاطاس نرتووا تانجوو  نررا ووب مووا  دنو مواموو  وتووام ر كامووا .3
 نرعلل نرراابا .

 تام ر نرلشابة ونردعم نرفها رلرا ب . .4

متاةعووا ت ووف ا نرلالحلوواس نررااب ووا ونرلخارفوواس نرلار ووا نرلكتشووفا مووا نإلدنبنس  .5
 نرخاضعا رلرااةا .

تعزيز مفاه م نرح اديا ونالستقالل ونعتلادها كأسواس رعلول نروديان  وتعزيوز هوذي  .6
 نرلفاه م ردء ماظفا نرديان  .

 

 
 

  2015للسنة  أدائهاالمخطط تقويم  باإلدارات إحصائية( 1كشف رقم )

 الدوائر الرقابية 
و ق خطة  اإلداراتعدد 

2015 
و ق البرامج  أدائهاالمقوم 

 والسياسات 
 المجموع

 6 1 5 التمويل والتوزيع 

 9   9 الحكم المركزي 

 8 2 6 الخدمات العامة 

 12   12 الزراعة والتعمير 

 10   10 ات الشرك

 14 1 13 الصناع  



 

(24 - 25( 

 

 9  1 8 النشاط االجتماع 

 23 5 18  األولىالمنطقة 

 35 14 21 المنطقة الثانية

 47 13 34 المنطقة الثالثة 

 38 8 30 المنطقة الرابعة 

 37 14 23 المنطقة الخامسة 

 39 12 27 المنطقة السادسة 

 287 71 216  اإلجمال 

 
 

  2014و2013و2012بالتقارير الصادرة للسنوات  ةإحصائي( 2كشف رقم )

 الدوائر الرقابية 
المتبق  من خطة 

2012 
المتبق  من خطة 

2013 
المتبق  من خطة 

2014 
 المجموع

 24 7 9 8 التمويل والتوزيع 

 22 9 10 3 الحكم المركزي 

 24 12 10 2 الخدمات العامة 

 28 13 13 2 الزراعة والتعمير 

 21 10 9 2 الشركات 
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 37 17 13 7 الصناع  

 25 10 10 5 النشاط االجتماع 

 24 21 2 1  األولىالمنطقة 

 45 20 14 11 المنطقة الثانية

 29 22 5 2 المنطقة الثالثة 

 29 27 1 1 المنطقة الرابعة 

 28 17 3 8 المنطقة الخامسة 

 22 19 3   المنطقة السادسة 

 358 204 102 52  اإلجمال 

 
 
 
 


