
 2008 للسنة  خطة العمل الرقابي لدیوان الرقابة المالیة

  في ضوء إستراتیجیة العمل الرقابي2008أھداف خطة دیوان الرقابة المالیة لعام 

 اس تنادا إل ى الم ادة الثانی ة م ن ق انون       2008 یسعى دیوان الرقاب ة المالی ة م ن خ الل خطت ھ الرقابی ة لل سنة                
  ـ :دل إلى تحقیق رؤیة مستقبلیة تتمثل باالتي  المع1990لسنة ) 6(الدیوان رقم 

  .الحفاظ على المال العام من الغش والفساد وسوء االستخدام والتبذیر         ·

  .كشف األخطاء وتصحیحھا ومحاولة تجنبھا          ·

  .تحدید مواطن الضعف في اإلدارات الخاضعة للرقابة ووضع المقترحات لمعالجتھا          ·

  .تحقیق رقابة األداء         ·

  .دعم الحكومة في اتخاذ القرارات الالزمة لتصحیح الواقع وفق أسس علمیة مدروسة         ·

  .تحقیق اإلصالح اإلداري واالقتصادي         ·

  .رفع معدالت النمو وتحقیق التنمیة المتوازنة         ·

  .تحقیق التواصل الدولي الحفاظ على دور الدیوان كأعلى مؤسسة رقابیة و        ·

   

  األھداف العامة للخطة

v           إبداء الرأي بالبیانات المالیة لإلدارات الخاضعة للرقابة.  

v           التحقق من سالمة تطبیق األنظمة والقوانین.  

v           التحقق من سالمة استخدام الموارد المادیة والبشریة.  

v          األھداف التحقق من فاعلیة .  

   

  خطوات العمل لتنفیذ الخطة 

 تنقسم االجرءات الالزمة لتنفیذ الخطة إلى نوعین من اإلجراءات األول منھا یتعلق بالدوائر الرقابیة والثاني     
  . یتعلق بدائرة الشؤون الفنیة والدراسات 

  الخطوات الواجب إتباعھا من قبل الدوائر الرقابیة 

v     قیق الحدیث في تحدید األھمیة النسبیة للعناصر الخاضعة للرقابة وتحدید حج م العین ة   اعتماد أسلوب التد
استنادًا إلى درجة الخطر للحد من اآلثار السلبیة الناتجة ع ن تل ك المخ اطر والمحافظ ة علیھ ا ف ي أدن ى         

لتعام ل  مستوى ممكن وذلك من خالل تحدید تلك المخاطر وتحلیلھا وقیاسھا وترتیبھا وفق األولویات وا 
  0معھا حسب أھمیتھا واالعتماد على ذلك في التخطیط للعمل الرقابي 



v     اعتماد خطة لتقویم األداء الشامل والجزئي یتم من خاللھا إخضاع اإلدارات التي تحددھا الدوائر الرقابیة
  . وتقویم األداء وفق برنامج زمني یعتمد على أولویة اإلدارة وأثرھا في االقتصاد العراقي 

v          استخدام مؤشرات تقویم األداء واعتماد الممكن منھا في تقاریر الدیوان حول البیانات المالیة.  

v          اعتماد أسلوب التدقیق المتقاطع بین اإلدارات في المركز والمحافظات.  

v           فصلیة لذلكاعتماد أسلوب الزیارات المیدانیة لدوائر الدیوان في المحافظات ووضع خطة.  

   

  الخطوات الواجب أتباعھا من قبل دائرة الشؤون الفنیة والدراسات  

v          في الھیئات الرقابیة  اعتماد أسلوب الزیارات التفتیشیة لتقییم العمل والعاملین .  

v           2004أعداد خطة دوریة لتدقیق اإلدارات الفرعیة الخاضعة للرقابة والتي لم تدقق منذ عام .   

v                        تقویم أنظمة الرقابة الداخلیة في الجھ ات الخاض عة للرقاب ة وم دى توافقھ ا م ع مع اییر ج ودة عم ل
  .التدقیق الداخلي 

v           اعتماد البرامج التدقیقیة التي تساعد في كشف حاالت الغش والفساد واالحتیال والتالعب  

v          ـ : الرقیب على مایاتي اعتماد مذكرة الخطة التي یحددھا  

  .  أ ـ تدقیق مشاریع وبرامج الخطة االستثماریة          

  . ب ـ تدقیق المنح المقدمة ومدى تحقیق األھداف المقدمة من اجلھا         

ملی ون دین ار عراق ي إض افة     ) 150(ج ـ تدقیق إجراءات التعاقد بالنسبة للعقود التي تزید قیمتھ ا عل ى     
  .ود المبرمة والمنفذة وإجراءاتھا وفق تدقیق المشروعیة إلى تدقیق العق

   .  واألھداف الممنوحة ألجلھا د ـ تدقیق القروض المستلمة والفوائد المترتبة وفاعلیة استخدامھا  

   

v                  إعداد تقاریر وزاریة تتضمن أھم المالحظات الرقابیة ترفع إلى ال وزیر المعن ي ف ضًال ع ن إع داد تق اریر
  .ال إلعداد التقریر السنويفصلیة وصو

v          إصدار مجلة عن دیوان الرقابة المالیة تعنى باألمور الفنیة والمحاسبیة واالقتصادیة.  

v          إعداد البحوث والدراسات في المجاالت الفنیة والمحاسبیة ذات العالقة بعمل الدیوان ونشاطاتھ.  

 v          قیة باعتماد الحاسوبمواصلة إعداد نظم وبرامج تدقی.  

v           تحدیث البرامج التدقیقیة وفقا لمستجدات العمل.   

v          استكمال تحدیث النظام المحاسبي الموحد.  

v          استكمال إعداد دلیل اإلحصاءات المالیة.  



v          قامة ورش العمل بغیة نشر االشتراك في الدورات التدریبیة والمؤتمرات الدولیة والندوات العلمیة وإ
  .الثقافة الرقابیة 

v     ترجمة المقاالت والكتب ذات العالقة بالشؤون المالیة والمحاسبیة فضًال عن ترجمة المراسالت التي ترد
  .للدیوان من المنظمات الدولیة وغیرھا

v           االنترانیت ( تشغیل منظومة البرید االلكتروني الداخلیة.(  

v           إعداد ملف تمھیدي إلدارة العمل باالعتماد على الحاسوب االلكتروني.  

v          استكمال إعداد قاعدة معلومات الكترونیة بشأن الوزارات كافة.    

   

  التحدیات والصعوبات  

  ـ :أما التحدیات التي یواجھھا الدیوان لتنفیذ خطتھ في المرحلة الراھنة فیمكن تصنیفھا إلى نوعین 

  وع األولالن

 تح دیات خارجی ة ت ؤدي إل ى ع دم تق دیم اإلدارات الخاض عة للرقاب ة بیاناتھ ا المالی ة ف ي الوق ت المح دد                       
  -:وتتمثل في األتي 

تنفیذ العملیات المحاس بیة ی دویا وع دم م سك ال سجالت المحاس بیة ف ي بع ض اإلدارات أو م سك س جالت                  .1
  .یشوبھا النقص 

صعوبة الحصول على المعلومات من اإلدارات الخاضعة للرقابة إما نتیجة عدم انتظام دوام تلك اإلدارات أو   .2
  .وقوعھا في أماكن ساخنة یصعب وصول الرقیب إلیھا 

ضعف إجراءات المسائلة وغیاب الشفافیة والق درة عل ى تطبی ق الق وانین مم ا ی ؤدي إل ى ص عوبة تقی یم                     .3
  . النتائج 

  .  أنظمة الرقابة الداخلیة ضعف  .4

  . ضعف األنظمة اإلحصائیة وقواعد البیانات  .5

  .ضعف الكوادر المحاسبیة العاملة في اإلدارات الخاضعة للرقابة  .6

  . عدم وجود إجراءات كفیلة بإدارة أموال المانحین والتعاقدات ومنح القروض  .7

  

  النوع الثاني

اتھ نتیجة الك شف ع ن ح االت الف ساد اإلداري والمخالف ات الموج ودة ف ي        التحدیات التي یواجھھا الرقیب ذ      .1
  . واستقاللیة وامن الرقیب  تلك اإلدارات األمر الذي یتطلب بذل العنایة الكافیة للحفاظ على سالمة وحیادیة

  .التطویر الذاتي على كافة األصعدة و المجاالت في الدیوان     .2



  .تحقیق التواصل الدولي     .3

   

  النتائج والغایات

  -:النتیجة األولى

وھنال ك ثالث ة   ) توس یع نط اق الت دقیق    (  زیادة القدرة على الوصول إل ى ال وزارات والت شكیالت التابع ة لھ ا          
   -:أھداف لتحقیق ھذه النتیجة 

  زیادة توظیف الكوادر المتخصصة لسد العجز في الطاقات وفقا للطاقات المطلوبة        - أ
   . یع الكوادر ضمن الرقعة الجغرافیة قدر المستطاع لتالفي الوضع األمنيتوز   - ب
  . استخدام تكنولوجیا المعلومات في الحصول على المعلومة -ج
   
   
   

  :النتیجة الثانیة
  -:تحسین جودة المعلومات التي تقدمھا الوزارات والمؤسسات وھنالك عدة غایات لتحقیق تلك النتیجة 

   
  .عقد الدورات التدریبیة للكوادر المحاسبیة العاملة في الوزارات              - أ

االستمرار في تقدیم الدعم واالستشارة الفنیة بشتى الطرق والوسائل كاالعتماد على الزی ارات المیدانی ة          - ب
  .واإلجابة على المخاطبات الرسمیة واستخدام الھاتف في تقدیم المشورة 

  . تكنولوجیا المعلومات في الوزارات والمؤسسات تشجیع استخدام         - ج
   

  النتیجة الثالثة
  -: ومھاراتھم في دیوان الرقابة المالیة ومن أھداف تحقیق ھذه النتیجة   رفع كفاءة العاملین    

   
  .االستمرار في التدریب              - أ

  نقل المعرفة والمھارات الخارجیة          - ب
  .یب الفنیة والتكنولوجیة الحدیثة  تطبیق األسال -ج 

   

  النتیجة الرابعة

  -:  تطویر األداء في الوزارات والمؤسسات ومن أھداف تحقیق ھذه النتیجة     

  التوسع في رقابة األداء             -أ 
  تطبیق معاییر المسائلة والشفافیة          -ب 
  الحد من حاالت الفساد اإلداري           -ج 
  دعم وتطویر أجھزة الرقابة الداخلیة             -د 

   
   
  
  



  النتیجة الخامسة

  -: تعزیز موقف الدیوان على المستویین العربي والدولي ومن أھداف تحقیق ھذه النتیجة     

   المشاركة في المؤتمرات الدولیة من خالل البحوث والدراسات المعدة   أ ـ 

   التنفیذي للمنظمات والمؤسسات الرقابیة الدولیة مشاركة الدیوان في عضویة المجلس ب ـ 

   الحصول على ثقة المجتمع الدولي في تدقیق أموال العراق ج ـ 
   

  سمات الخطة

  ـ: اتسمت خطة العمل الرقابي بما یأتي     

  .رقیب في تحدید الطاقات الرقابیة / اعتماد معیار یوم           .1

  .مل  یوم ع244اعتبار السنة           .2

م ن الطاق ات الرقابی ة    % 40التركی ز عل ى تق ویم أداء اإلدارات العام ة ف ي بغ داد والمحافظ ات باس تخدام             .3
واعتم  اد مب  دأ التكام  ل ف  ي أع  داد تق  اریر تق  ویم األداء وفق  ا لخط  ة إس  تراتیجیة موض  وعة م  سبقا خ  الل   

  .الفصلین الثالث والرابع من السنة 

 التطویری  ة عل  ى أن ی  تم تحدی  دھا ف  ي الف  صلین الثال  ث    ات الرقابی  ة للمھ  امم  ن الطاق  % 10تحدی  د           .4
  .والرابع من السنة

 95من قانون اإلدارة المالیة والدین الع ام رق م   ) 8(من المادة ) 4(االلتزام بتنفیذ ما جاء في الفقرة             .5
   .2004لسنة 

  الطاقات الرقابیة ــ 1

منت  سب عل  ى رأس العم ل حی  ث بلغ  ت  ) 1595(باس تخدام  2008 الرق  ابي لع  ام  خط ط ال  دیوان النج  از العم ل      
رقیب وقد تم توزیع ھذه الطاقات النجاز مھام الدیوان التي حددتھا الم ادة    / یوم  ) 386984(طاقاتھم المخططة   

   -: المعدل وكاالتي 1990لسنة ) 6(مــن قانونــھ رقم ) 2(

   

 الطاقة المخططة المھام

 156954 یةتدقیق المشروع
 97326 تقویم األداء

 37238 مھام تطویریة
 6514 مھام استشاریة

 88952 مھام إداریة
 386984 المجموع

   



  اإلدارات الخاضعة للرقابة ــ 2

  اإلدارات المركزیة    أــ     

قاب  ة إدارة مركزی  ة خاض  عة للر ) 1237(إدارة مركزی  ة م  ن مجم  وع  ) 1120( خط  ط ال  دیوان لت  دقیق            
  %) .91( بلغت  بنسبة

  اإلدارات الفرعیة    ب ــ   

إدارة فرعیة خاضعة للرقاب ة بن سبة   ) 1665 ( إدارة فرعیة من مجموع ) 696( خطط الدیوان لتدقیق               
  %) .42(بلغت 

  مخرجات العمل الرقابي ــ 3

  -:الجدول أدناه تقریرًا كما مثبت في ) 3325( خططت الدوائر الرقابیة النجاز          

 العــدد نــوع التقریر
 1685 حساب ختامي
 801 تقریر دوري

 154 تقیم أداء
 5 لجنة

 226 زیارة تفتیشیة
 3 وزاري

 364 عقود 
 2 تقریر رقیب أقدم

 1 منح
 84 أخرى
 3325 المجموع

   

  احصائیة بعدد العاملین في الدیوان على راس العمل بعد استبعاد التسرب 

 العدد صیل الدراسي التح
 13 دكتوراه 
 20 ماجستیر 

 106 دبلوم عالي 
 1159 بكالوریوس
 209 دبلوم فني 
 54 اعدادیة 
 25 متوسطة
 39 ابتدائیة

 25 دون االبتدائیة 
 1650 المجموع

 


