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 في ضوء إستراتیجیة العمل الرقابي٩٢٠٠أھداف خطة دیوان الرقابة المالیة لعام 
  

 استنادا إلى المادة الثانیة ٢٠٠٩ن خالل خطتھ الرقابیة للسنة     یسعى دیوان الرقابة المالیة م
  ـ : المعدل إلى تحقیق رؤیة مستقبلیة تتمثل باالتي ١٩٩٠لسنة ) ٦(من قانون الدیوان رقم 

  
  .الحفاظ على المال العام من الغش والفساد وسوء االستخدام والتبذیر  •
 . كشف األخطاء وتصحیحھا ومحاولة تجنبھا  •
 .اطن الضعف في اإلدارات الخاضعة للرقابة ووضع المقترحات لمعالجتھا  تحدید مو •
 .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  •
 .لدیوان كأعلى مؤسسة رقابیة وتحقیق التواصل الدولي الحفاظ على دور ا •
  

  األھداف العامة للخطة
  
v  إبداء الرأي بالبیانات المالیة لإلدارات الخاضعة للرقابة.  
v  التحقق من سالمة تطبیق األنظمة والقوانین. 
v  استخدام الموارد المادیة والبشریة كفاءة واقتصادیة التحقق من . 
v اف التحقق من فاعلیة األھد. 
 

   خطوات العمل لتنفیذ الخطة
  

     تنقسم االجرءات الالزمة لتنفیذ الخطة إلى نوعین من اإلجراءات األول منھا یتعلق بالدوائر 
ف ضال ع ن اتخ اذ االج راءات الالزم ة       الرقابیة والثاني یتعلق بدائرة الشؤون الفنیة والدراس ات          

  . خطة عملھ لتنفیذ كافة المھام التي یكلف بھا الدیوان خارج 
  

  الخطوات الواجب إتباعھا من قبل الدوائر الرقابیة 
  
v   اعتم  اد أس  لوب الت  دقیق الح  دیث ف  ي تحدی  د األھمی  ة الن  سبیة للعناص  ر الخاض  عة للرقاب  ة

وتحدید حجم العینة استنادًا إل ى درج ة الخط ر للح د م ن اآلث ار ال سلبیة الناتج ة ع ن تل ك                 
 ممك ن وذل ك م ن خ الل تحدی د تل ك المخ اطر        المخاطر والمحافظة علیھا في أدنى مستوى 

وتحلیلھا وقیاسھا وترتیبھا وفق األولویات والتعامل معھا حسب أھمیتھا واالعتماد على 
  ٠ذلك في التخطیط للعمل الرقابي 

v     اعتماد خطة لتقویم األداء الشامل والجزئي یتم من خاللھا إخضاع اإلدارات التي تحددھا
داء وفق برنامج زمني یعتمد عل ى أولوی ة اإلدارة وأثرھ ا ف ي     الدوائر الرقابیة وتقویم األ  

 . االقتصاد العراقي 
v              استخدام مؤشرات تقویم األداء واعتماد الممكن منھ ا ف ي تق اریر ال دیوان ح ول البیان ات

 .المالیة
v اعتماد أسلوب التدقیق المتقاطع بین اإلدارات في المركز والمحافظات.  
v     نی ة ل دوائر ال دیوان ف ي المحافظ ات ووض ع خط ة ف صلیة             اعتماد أسلوب الزی ارات المیدا

  .لذلك



 الخطوات الواجب أتباعھا من قبل دائرة الشؤون الفنیة والدراسات  
   
v  اعتماد أسلوب الزیارات التفتیشیة لتقییم العمل والعاملین  في الھیئات الرقابیة.  
 
v  أعداد خطة دوریة لتدقیق اإلدارات الفرعیة الخاضعة للرقابة 
  
v تماد البرامج التدقیقیة التي تساعد في كشف حاالت الغش والفساد واالحتیال والتالعب اع  
 
v  ـ :اعتماد مذكرة الخطة التي یحددھا الرقیب على مایاتي  
 

 .           أ ـ تدقیق مشاریع وبرامج الخطة االستثماریة 
  .ھا          ب ـ تدقیق المنح المقدمة ومدى تحقیق األھداف المقدمة من اجل

ملی ون دین ار   ) ١٥٠(ج ـ تدقیق إجراءات التعاقد بالنسبة للعقود التي تزید قیمتھا على    
عراق   ي إض   افة إل   ى ت   دقیق العق   ود المبرم   ة والمنف   ذة وإجراءاتھ   ا وف   ق ت   دقیق         

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

 .ا  ألجلھ
  
v    إعداد تقاریر وزاریة تتضمن أھم المالحظات الرقابیة ترفع إلى الوزیر المعني فضًال عن

 .إعداد تقاریر فصلیة وصوال إلعداد التقریر السنوي
 
v     إع داد البح  وث والدراس  ات ف  ي المج  االت الفنی ة والمحاس  بیة ذات العالق  ة بعم  ل ال  دیوان

  .ونشاطاتھ
 
v باعتماد الحاسوبمواصلة إعداد نظم وبرامج تدقیقیة .  
 
v  تحدیث البرامج التدقیقیة وفقا لمستجدات العمل.  
 
v استكمال تحدیث النظام المحاسبي الموحد.  
 
v استكمال إعداد دلیل اإلحصاءات المالیة.  
 
v    االش  تراك ف  ي ال  دورات التدریبی  ة والم  ؤتمرات الدولی  ة والن  دوات العلمی  ة وإقام  ة ورش

  .العمل بغیة نشر الثقافة الرقابیة 
 
v    ترجم  ة المق  االت والكت  ب ذات العالق  ة بال  شؤون المالی  ة والمحاس  بیة ف  ضًال ع  ن ترجم  ة

  .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 ستكمال إعداد قاعدة معلومات الكترونیة بشأن الوزارات كافةا  .  
  



 
  التحدیات والصعوبات  

  
أما التحدیات التي یواجھھا الدیوان لتنفیذ خطتھ في المرحلة الراھن ة ف یمكن ت صنیفھا إل ى          

 ـ :نوعین 
  

  النوع األول
  

ة بیاناتھ ا المالی ة ف ي              تحدیات خارجیة ت ؤدي إل ى ع دم تق دیم اإلدارات الخاض عة للرقاب         
) ١١٤٥ ( ١/١٠/٢٠٠٨ حیث بلغ ع دد الح سابات الختامی ة الت ي ل م تق دم حت ى              الوقت المحدد 

ح  ساب خت  امي یمث  ل بیان  ات مالی  ة الدارات رئی  سیة موزع  ة وفق  ا  ) ١٧٥(ح  سابا ختامی  ا منھ  ا 
یة ح  سابا ختامی  ا یمث  ل بیان  ات مالی  ة لمكات  ب است  شار ) ٩٧٠(لل  سنوات كم  ا م  درج ف  ي ادن  اه و 

  ـ :وكاالتي  وصنادیق التعلیم العالي 
   ٢٠٠٨ /١٠ / ١ اإلدارات الرئیسیة التي لم تقدم حساباتھا لغایة        

  

عدد الحسابات التي لم   سنة الحساب  ت
 تقدم

٧  ٢٠٠٢ 
١٦ ٢٠٠٣ 
٢٠ ٢٠٠٤ 
٢٤ ٢٠٠٥ 
٣٦ ٢٠٠٦ 
٧٢  ٢٠٠٧ 

 ١٧٥  اإلجماليالمجموع 
  

   ـ:ویعود السبب في ذلك الى 
تنفی  ذ العملی  ات المحاس  بیة ی  دویا وع  دم م  سك ال  سجالت المحاس  بیة ف  ي بع  ض اإلدارات أو   .١

  .مسك سجالت یشوبھا النقص 
 

صعوبة الحصول على المعلومات من اإلدارات الخاضعة للرقابة إما نتیجة عدم انتظام دوام  .٢
 .تلك اإلدارات أو وقوعھا في أماكن ساخنة یصعب وصول الرقیب إلیھا 

 

راءات الم سائلة وغی اب ال شفافیة والق درة عل ى تطبی ق الق وانین مم ا ی ؤدي إل ى               ضعف إج  .٣
  . صعوبة تقییم النتائج 

 

 .ضعف أنظمة الرقابة الداخلیة  .٤
  

 . ضعف األنظمة اإلحصائیة وقواعد البیانات  .٥
 

  .ضعف الكوادر المحاسبیة العاملة في اإلدارات الخاضعة للرقابة  .٦
 

 . ة أموال المانحین والتعاقدات ومنح القروض عدم وجود إجراءات كفیلة بإدار .٧
  



ھذا وقد اتخذ الدیوان االج راءات الكفیل ة ب ذلك حی ث ف اتح الجھ ات المعنی ة لتق دیم بیاناتھ ا ف ي              
الوقت المحدد كما اعلم الدیوان االمان ة العام ة لمجل س ال وزراء الم وقرة  ب ذلك بموج ب كتاب ھ              

ا ایھ  ا ح  ث تل  ك ال  وزارات عل  ى تق  دیم        مطالب  ٢٣/٩/٢٠٠٨ ف  ي  ٢/٢/١٧/١١١١٣ الم  رقم
  بیاناتھا لیتسنى للدیوان ابداء الراي الفني المحاید فیھا 

 
 النوع الثاني

   
التحدیات التي یواجھھا الرقیب ذاتھ نتیجة الكشف عن ح االت الف ساد اإلداري والمخالف ات         .١

ل  ى س  المة الموج  ودة ف  ي تل  ك اإلدارات األم  ر ال  ذي یتطل  ب ب  ذل العنای  ة الكافی  ة للحف  اظ ع    
  .وحیادیة  واستقاللیة وامن الرقیب 

 .التطویر الذاتي على كافة األصعدة و المجاالت في الدیوان  .٢
 .تحقیق التواصل الدولي  .٣
 

 النتائج والغایات
  

  النتیجة األولى
  

) توس یع نط اق الت دقیق    (     زیادة القدرة على الوصول إلى الوزارات والتشكیالت التابعة لھ ا      
   -: أھداف لتحقیق ھذه النتیجة وھنالك ثالثة

  
   الطاقات وفقا للطاقات المطلوبة زیادة توظیف الكوادر المتخصصة لسد العجز في  - أ

 .توزیع الكوادر ضمن الرقعة الجغرافیة قدر المستطاع لتالفي الوضع األمني    - ب
 . استخدام تكنولوجیا المعلومات في الحصول على المعلومة -ج

 النتیجة الثانیة
  

  -:دة المعلومات التي تقدمھا الوزارات والمؤسسات وھنالك عدة غایات لتحقیق تلك النتیجة تحسین جو
  
  .عقد الدورات التدریبیة للكوادر المحاسبیة العاملة في الوزارات   - أ

االس تمرار ف ي تق دیم ال دعم واالست شارة الفنی  ة ب شتى الط رق والوس ائل كاالعتم اد عل  ى            - ب
لمخاطب  ات الرس  میة واس  تخدام الھ  اتف ف  ي تق  دیم      الزی  ارات المیدانی  ة واإلجاب  ة عل  ى ا   

  .المشورة 
 .تشجیع استخدام تكنولوجیا المعلومات في الوزارات والمؤسسات   - ج

 
  النتیجة الثالثة

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

  
  .االستمرار في التدریب   - أ

 المھارات الخارجیة نقل المعرفة و  - ب
  .  تطبیق األسالیب الفنیة والتكنولوجیة الحدیثة -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 
  أجھزة الرقابة الداخلیة دعم وتطویر  -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 

  ات الرقابیة الدولیةمشاركة الدیوان في عضویة المجلس التنفیذي للمنظمات والمؤسس  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  .١
 . یوم عمل ٢٤٤اعتبار السنة  .٢
م  ن % ٤٥د والمحافظ  ات باس  تخدام التركی  ز عل  ى تق  ویم أداء اإلدارات العام  ة ف  ي بغ  دا   .٣

الطاق   ات الرقابی   ة واعتم   اد مب   دأ التكام   ل ف   ي أع   داد تق   اریر تق   ویم األداء وفق   ا لخط   ة   
 .إستراتیجیة موضوعة مسبقا خالل الفصلین الثالث والرابع من السنة 

من الطاقات الرقابیة للمھام  التطویریة على أن ی تم تحدی دھا ف ي الف صلین      % ١٠تحدید   .٤
  .لرابع من السنةالثالث وا

م ن ق انون اإلدارة المالی ة وال دین     ) ٨(م ن الم ادة   ) ٤(االلتزام بتنفیذ ما ج اء ف ي الفق رة       .٥
  .٢٠٠٤ لسنة ٩٥العام رقم 

  
  

   في اعدادھاالمفاھیم والمصطلحات المعتمدة وایضاحات بشان الخطة 
  مدخالت الخطة 

-:تتمثل مدخالت اخلطة بااليت   
   عدد  العاملین   •
   الخاضعة للرقابة اإلدارات  •
 رقیب /الطاقات البشریة المستخدمة في انجاز العمل ووحدة قیاسھا یوم •

  
 الطويلـة   باإلجـازات منه التسرب املتمثل    " ميثل عدد كادر اهليئة املتاح مطروحا      -:عدد العاملني     - أ

طاب  طرأت على هذا العـدد نتيجـة اسـتق    إضافة عند التخطيط ويظهر هـذا العدد يف املتابعة أي          األمد
   .منه التنقالت " مطروحاإجازام  مباشرة موظفني بعد انتهاء أوعاملني جدد 

  



   -: الخاضعة للرقابة اإلدارات  - ب
   - :كاألتيوھي تمثل نطاق عمل الھیئة وھي         

  

ع  الت ي تتمت   )الشركات العامة وال دوائر الحكومی ة العام ة    ( اإلدارات العامة  الرئیسیة وھـي   اإلدارات  -":أوال
والت ي تنتھ ي نت ائج الت دقیق فیھ ا بح ساب خت امي اوتقری ر          بشخصیة معنویة واستقالل مالي وأداري      

   .%١٠٠ بنسبة خطط لھا الدیوان  والتي إعمالنتائج 
  بشخ  صیة معنوی  ة واس  تقالل م  الي وأداري   الت  ي تتمت  عاإلدارات وھ  ي األخ  رى الرئی  سیة اإلدارات  -":ثانی  ا

لط والت ي تنتھ ي نت ائج الت دقیق فیھ ا بح ساب خت امي   اوتقری ر نت ائج            متمثلة بشركات القط اع المخ ت     
 بن سبة   ال دیوان   لھ ا خط ط  والت ي  اضافة الى المكاتب االست شاریة وص نادیق التعل یم الع الي            ٠ إعمال
 واضعا امامھ مسؤلیة في تدقیق تل ك االدارات ب الرغم م ن ع دم تق دیم معظ م تل ك االدارات               ٠%١٠٠

    سابقة كما تمت االشارة الیھ سابقا لبیاناتھا ومنذ سنوات
الوح دات   الفرعیة وھي الوحدات التابعة للوحدات الرئیسیة التي یكون تمویلھ ا ع ن طری ق       اإلدارات  -":ثالثا

% ٢٥  التقل عن یخطط لھا بنسبةإنالتدقیق فیھا بتقریر دوري والتي یجب   وتنتھي نتائج    الرئیسیة
 الرقابیة مع مراعاة دوریة الت دقیق وص وال ال ى ش مولیة كاف ة        الدائرة إمكانیةمـن نطاق العمل حسب     

   .تلك االدارات بالتدقیق الدوري 
  
رقیب  / یوم ) ٦١(او رقیب للسنة /یوم) ٢٤٤(رقیب وھي تساوي /الطاقات الرقابیــة ووحـدة قیاسھا یوم   -ج 

   .ساعة) ٧( یوم العمل إنباعتبار للفصل 
 وحـــدة قياسـها     ويوم عمـل     )٢٤٤(× متثل عـدد العاملني املتاح       الطاقة املخططة وهــي      -":أوال

  رقيب وميثل الطاقات املتوقـــع وجودها واليت مبوجبها حتدد املهام املخطط اجنازها /يوم
ة والمح ددة  النج از مھامھ ا المطلوب ـ   "  الطاقات المطلوبة وھ ـي الطاق ات الت ي تحتاجھ ا الھیئ ة فعـ ـال       -":ثانیا

 بن  سبة       وجـ ـود عج ز   مم ا یؤش ر   المخطط ة  الطاق ات   ق د تج  اوز   وھ ذه الطاق ات  لق انون ال دیوان  "وفق ا 
 )٣٠%(  

   -:في مھام الھیئات المتمثلة ألداء  المتاحة توزع الطاقاتـ   ثالثا
 الھیئة ا بھةالمكلف التدقیق المستندي للبیانات المالیة مھام تدقیق المشروعیة وتمثل الوقت الالزم النجاز  - ١

 .من اجمالي الطاقات الداء ھذه المھمة %) ٣٥(حیث حددت نسبة خالل السنة 
وف  ق خط  ة مع  دة مھ  ام تق  ویم االداء وتمث  ل الوق  ت ال  الزم لتق  ویم اداء االدارات الخاض  عة لرقاب  ة ال  دیوان    - ٢

والم وارد الب شریة   مسبقا لھذا الغرض للتحقق من م دى فاعلی ة وكف اءة واقت صادیة اس تخدام الم ال الع ام           
  من اجمالي الطاقات %) ٤٥(واالقتصادیة وفق مؤشرات ومعاییر علمیة مدروسة وھي تمثل ما نسبتھ 

 ف ي  إش راكھم  المھام التطویری ة وتمث ل الطاق ات الت ي یخص صھا رئ یس الھیئ ة لتطوی ـر ك ادره م ن حی ث                 - ٣
 من% ١٠ التتجاوز نسبتھا إنبغي ة  وینـبرامج المتاحـارجھ ضمن الــ خأمداخــل القطر   الدورات سواء

   . السنة خالل الطاقات المخططة
ومدیریات الرقابة في المحافظ ات   وتتمثل بالطاقات المخصصة في مقرات الدوائر الرقابیة  اإلداریةالمھام   - ٤

المھ ام االست شاریة وھ ي    ام ا  .الم شروعیة  للھیئة ضمن مھام تدقیق اإلداریة المھام   في حین تحتسب  فقط  
  ومدراء الرقابة في المحافظ ات  في مقر الدائرة والمعاونوالمدیر العام"قة رئیس الھیئة حصرا  تتمثل بطا 
  .من اجمالي الطاقات %) ١٠(بنسبة  الداء ھذه المھام ویخطط في الدیوان األقسامورؤساء 

  
   مخرجات الخطة 

  
 الخاض عة للرقاب ة وھ ي    اإلدارات  الرقاب ة والت دقیق ف ي   إعم ال       وھي تتمث ل بالتق اریر الرقابی ة الناتج ة ع ن          

   -:كاألتي
  
تق اریر بیان ات مالی ة ل سنوات       واالخرى  وی ضم   الرئیسیة اإلدارات یمثل مخرجات    تقریر البیانات المالیة   )١(

  .سابقة متاخرة لم تقدم من قبل االدارات الخاضعة للرقابة
  
   . واألخرى الرئیسیةعن اإلدارات إعمال تقریــر نتائج  )٢(



 .ات التفتیشیةالزیارتقریر  )٣(
 
  ٢٠٠٨تقاریر نتائج تدقیق العقود وقد تم التخطیط لھا في ضوء العقود المقدمة الى الدیوان خالل العام   )٤(
  
 ش امل ح سب   أم جزئ ي  أداء تم تحدیده في الخطة السنویة سواء كان تقریر تقویم أداء الذي تقریر تقویم    )٥(

 .إقرارهما یتم 
  
 .التخصصیة في مجال الرقابة األداء  تقریر تخصصي یمثل تقاریر قسم تقویم )٦(
  
او تقاریر لجان  بحوثأم دراسات معدة أم معینة بإعمال نتیجة تكلیف أخرى تمثل أي تقاریر أخرى تقاریر  )٧(

  .وغیرھا او نتائج تدقیق منح
  
وال ذي یع د باربع ة اج زاء ح سب الف صول ث م تقری ر اجم الي یعك س ن شاط            التقریر السنوي الع ام لل دیوان      )٨(

 .لعراقیة خالل العام الدولة ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  خطــة عمل الــدیوان السنویة
  

  ٣١/١٢/٢٠٠٩ ولغایة ١/١/٢٠٠٩للفترة من 
  

  الطاقات الرقابیة ــ ١
  

منت  سب عل  ى رأس  ) ١٨٦٧(باس  تخدام ٢٠٠٩     خط  ط ال  دیوان النج  از العم  ل الرق  ابي لع  ام   
رقی ب ف ي ح ین بلغ ت الطاق ات الرقابی ة       /ی وم  ) ٤٥٥٥٤٨(العمل حیث بلغت طاقاتھم المخططة   

وقد تم توزیع ھذه الطاقات النجاز مھام %) ٣٠(رقیب بعجز نسبتھ /یوم )٦٤٧٦٥٨(المطلوبة 
 المعدل والمشار الیھ ا ف ي   ١٩٩٠لسنة ) ٦(مــن قانونــھ رقم   ) ٢(الدیوان التي حددتھا المادة     

   -:اعاله وكاالتي 
  
  

نسبتھا إلى   الطاقة المخططة      المھام
  اإلجمالي

  %٢٨  ١٢٩٦٤٠  تدقیق المشروعیة
  

  %٢٩  ١٣٤١١٥      تقویم األداء
  

  %١٠  ٤٣٤٥٤      مھام تطویریة
  

  %٥  ٢١١٩٢       مھام استشاریة
  

  %٢٨  ١٢٧١٤٧       مھام إداریة
  

  %١٠٠  ٤٥٥٥٤٨       المجموع
  

  
  
  اإلدارات الخاضعة للرقابة ــ ٢
  

  الحكومیة واالخرى  / یةرئیساإلدارات ال     أــ   
   

ادارة منھ  ا  ) ٩٢٩(خط  ط ال  دیوان لت  دقیق كاف  ة االدارات الخاض  عة لرقابت  ھ والبالغ  ة        .١
إدارة ) ٤١٢(حكومی  ة الممثل  ة ب  دوائر القط  اع الع  ام الحك  ومي و  / رئی  سیةإدارة ) ٥١٧(

أخرى الممثلة بشركات القطاع المختلط والمكاتب االستشاریة وصنادیق التعل یم       / رئیسیة
لع  الي ب  الرغم م  ن ع  دم تق  دیم البیان  ات المالی  ة لمعظ  م ھ  ذه االدارات وذل  ك حفاظ  ا عل  ى    ا

 .  شمولیة التخطیط  
  
  
  

                                                                                                                                                            



  اإلدارات الفرعیة   -ب 
  

إدارة خاض   عة ) ٢١١٠(إدارة فرعی   ة م   ن مجم   وع   ) ٧٠٩(           خط   ط ال   دیوان لت   دقیق  
حیث تخضع ھذه االدارات الى خطة دوریة تؤدي  %)٣٤(بنسبة مخطط بلغت للرقابة  

  .بع سنوات الى تدقیق االدارات كافة كل ار
  
  الطاقات الرقابیةــ ٣
  

لم تقم دوائر الرقابة والتدقیق بأعتماد نسب توزی ع الطاق ات الرقابی ة ال واردة بموج ب              
  -: حیث تم بموجبھ تحدید النسب التالیة ٢٠/٨/٢٠٠٨ بتاریخ ٤٩٤تعمیمنا المرقم 

  مشروعیة % ٣٥ -
 تقییم اداء % ٤٥ -
 تطویریة % ١٠ -
  اداریة واستشاریة % ١٠ -

  

بسبب االختالف في طبیعة عمل الھیئات الرقابیة واالدارات الخاضعة لرقابتھا و نوعیة وذلك 
  ٠التقاریر المكلفین  بأصدارھا 

  
  مخرجات العمل الرقابيــ ٤
   

حی ث بلغ ت الح سابات الختامی ة     , تقریرًا  ) ٣٣٩٩(خططت الدوائر الرقابیة النجاز      •
حساب خت امي إلدارات    ) ٥٥(حساب ختامي منھا  ) ٤٠٧( المخطط تدقیقھا    دورةالم

ح  ساب خت  امي إلدارات أخ   رى إم  ا الح  سابات الختامی  ة لع   ام       )٣٥٢(حكومی  ة و  
ح   ساب خت   امي  )٥١٠(ح   ساب خت   امي منھ   ا  ) ٩٢٢( فق   د بل   غ المخط   ط  ٢٠٠٨

ح  ساب خت  امي إلدارات أخ  رى باإلض  افة إل  ى تق  اریر     ) ٤١٢(إلدارات حكومی  ة و 
  -:متنوعة أخرى وكما مثبت في الجدول أدناه 

  العدد  وع التقریرن

  ٤٠٧  مدور حساب ختامي 

  ٩٢٢  حساب ختامي

  ٥١٠   أعمالجتقریر نتائ

  ٣٥٨  تقریر دوري

  ١٢٧  تقویم أداء

  ٢١٣  زیارات تفتیشیة

  ٨٢٣  عقود

  ٣٩  تقاریر أخرى

  ٣٣٩٩  المجموع



خ  الل ال  سنة ل  الدارات الرئی  سیة الحكومی  ة   وق  د بلغ  ت التق  اریر المخط  ط اص  دارھا  •
تقری   ر  ) ٤١٢(تقری   ر الدارات رئی   سیة حكومی   ة و  ) ٥١٠(ھ   ا  تقری   ر من) ٩٢٢(

 الدارات رئیسیة اخرى 
ان س  بب االخ  تالف ف  ي ع  دد التق  اریر المخط  ط اص  دارھا للح  سابات الختامی  ة           •

الحكومی  ة ع  ن ع  دد االدارات المخطط  ة لھ  ا ض  من الم  دخالت یرج  ع ال  ى بع  ض          
ی صدر لھ ا   ) ٧(یر البالغ ة  االدارات الرئیسیة في دائرة تدقیق نشاط الزراعة والتعم 

  -:تقریر دوري كما مدرجة أدناه 
 الھیئة العامة للبحوث الزراعیة .١
 الھیئة العامة لمكافحة التصحرواستثمار الصحراء الغربیة .٢
 الھیئة العامة لالستثمارات الزراعیة .٣
 الھیئة العامة للنخیل  .٤
 الھیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة  .٥
 دائرة االشغال والصیانة .٦
 ئرة االعمار الھندسيدا .٧

 
توجیھات االمانة العامة لمجلس الوزاراء  خطط الدیوان لتدقیق العقود  استنادًا الى •

ملی  ون دین  ار ، حی  ث بل  غ ع  دد التق  اریر المخط  ط    ) ١٥٠(الت  ي تزی  د مبالغھ  ا ع  ن  
تقریر تم تحدی د ع دد التق اریر المخطط ة ف ي ض وء تق اریر العق ود            ) ٨٢٣(تدقیقھا  

  .٢٠٠٨ خالل عام  ان لتدقیقھالواردة الى الدیوا
 
 ض  من التق  اریر االخ  رى والت  ي اش  تملت عل  ى   رتقری  ) ٣٩(خط  ط ال  دیوان لت  دقیق   •

تقری ر لجن ة باالض افة    ) ١(تق اریر للم نح و   ) ٤(تقریر للرقاب ة التخص صیة و     ) ٣٣(
حی   ث ان ال  دیوان یكل   ف ب  بعض المھ   ام   ‘ تقری   ر م  ن التق   اریر االخ  رى   ) ١(ال  ى  

قد تت ضمن ت دقیق الم نح او الرقاب ة ال سابقة او الروات ب او       التدقیقیة خارج الخطة   
  .تكلیفات ومھام خاصة 

  
  خطة تقویم األداءــ ٥
  

 ٢٠٠٨ یعتمد على ما سیتم تدویره من العام ٢٠٠٩             ان تحدید خطة تقویم االداء لعام 
م ن  % ٤٥ة  باستغالل نسب٢٠٠٩اضافة الى االدارات التي سیتم تقویم ادائھا خالل السنة   

اجمالي الطاق ات وف ق خط ة تع د الحق ا تنف ذ خ الل الف صلین الثال ث والراب ع م ن ال سنة قی د                 
  .البحث 

  
  خطة قسم تقویم األداءــ ٦
  

ق  دم ق  سم تق  ویم األداء خطت  ھ للرقاب  ة التخص  صیة عل  ى اإلدارات الخاض  عة للرقاب  ة  لع  ام       
یتم التنسیق لى ان  ع٨/١٠/٢٠٠٨في ) ١٨٨( المعممة بموجب مذكرتھم المرقمة  ٢٠٠٩

   تدقیق االدارات التالیة  سیتم تقویم ادائھا او دوائر الرقابة والتدقیق بشان االدارات التيمع 
  
  
  
  
  
  



   الھیئة المتخصصة بالشؤون الصحیة : أوال
  
 دائرة صحة بغداد الرصافة/ مستشفى ابن رشد  .١
 دائرة صحة بغداد الرصافة/ مستشفى الشیخ زاید  .٢
 .دائرة صحة بغداد الرصافة/ مرائي مستشفى كمال السا .٣
 دائرة صحة بغداد الرصافة/ النعمانمستشفى  .٤
 دائرة مدینة الطب / مستشفى دارالتمریض الخاص .٥

  
  

  الھیئة المتخصصة بالشؤون البیئیة: ثانیًا 
  

  دائرة بیئة بابل .١
 دائرة بلدیة الحلة  .٢
 دائرة بلدیة الغدیر .٣
 دائرة بلدیة المنصور  .٤
 دائرة بیئة النجف .٥
 ة بلدیة بغداد الجدیدةدائر .٦
 دائرة ماء بغداد .٧
 دائرة مجاري بغداد .٨
 الھیئة العراقیة للسیطرة على المواد المشعة  .٩
  
   الھیئة المتخصصة بالشؤون الھندسیة: ثالثًا

  
  مشروع إعادة تأھیل بنایة وزارة الثقافة .١
 مشروع إعادة تأھیل بنایة وزارة العدل .٢
المدیریة العامة لتوزیع كھرب اء  /االنبار  بنایة مركز سیطرة في محافظة أنشاءمشروع   .٣

 الوسط 
 مشروع أعمار بنایة وزارة الموارد المائیة .٤
 تأھیل ابنیة داخل مجمع االذاعة والتلفزیون .٥
 لألع     وام المنف     ذة ف     ي جامع     ة بغ     داد  األبنی     ةالت     دقیق التخص     صي عل     ى بع     ض   .٦

)٢٠٠٨،٢٠٠٧،٢٠٠٦( 
  
   الھیئة المتخصصة بالشؤون التربویة: رابعًا

  
  الثالثةالكرخ / ریة العامة لتربیة بغداد المدی .١
 الرصافة الثانیة/ المدیریة العامة لتربیة بغداد  .٢
 الشركة العامة إلنتاج المستلزمات التربویة  .٣
 المدیریة العامة لتربیة بابل   .٤
  
   الھیئة المتخصصة بالشؤون الزراعیة: خامسًا

  
  الھیئة العامة لفحص وتصدیق البذور .١
 یل الصناعیةالشركة العامة للمحاص .٢
 الشركة العامة للتجھیزات الزراعیة .٣
 الھیئة العامة لتنظیم االستثمارات الزراعیة .٤



  
  
  الھیئة المتخصصة بالشؤون االروائیة:سادسًا

  
  المدیریة العامة لكري األنھر .١
 المدیریة العامة للسدود والخزانات .٢
 مدیریة حفر اآلبار المائیة .٣
 شركة العراق لتنفیذ مشاریع الري .٤
  

  عامة بشان الخطة حظات مالــ ٧
    

 ش  ركات القط  اع المخ  تلط   ف  ي دائ  رة ت  دقیق ن  شاط ال  شركات    الرئی  سیة اإلداراتتمث  ل  -
  .باستثناء شركة ابن الرشد العامة ھي ضمن الشركات العامة 

  
الجمالي الھیئات الرقابیة رغم عدم وجود % ٤٥تم احتساب طاقات تقویم االداء بنسبة  -

ء م ع مراع اة االس تفادة م ن تل ك الطاق ات ف ي ت شكیل ف رق          ادارات خاضعة لتق ویم االدا   
  .عمل لتنفیذ خطة تقویم االداء 

  
ل  م ی  تم تحدی  د ع  دد االدارات الخاض  عة للرقاب  ة واالدارات المخط  ط ت  دقیقھا لمؤس  سات     -

المجتمع المدني وفروع الشركات االجنبیة حیث یعتمد ذلك على ما ستقدمھ م ن بیان ات           
 .ة مالیة للدیوان خالل السن

  
 وتحدی  د  وبغ  داد ال  دوائر الرقابی  ة ف  ي المق  ر ب  ینت  م تحدی  د مواعی  د االنج  از بالتن  سیق    -

 اسبقیات التدقیق
  

 المرون ة ف ي اع داد الخط ة وتوزی ع االعم ال بم ا ی تالئم م ع حج م الطاق ات                 مب دأ اعتماد   -
 ب الرقابیة الالزمة للتدقیق وكادر الھیئة الرقابیة ومحاولة تحقیق التوازن في ھذا الجان

  .      لغرض انجاز المھام في التوقیتات المحددة لھا 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                            
  
 



اجمالي الدیوانقسم التخطیط والمتابعة

اجمالي اداریةاستشاریةتطویریةاداءمشروعیة
المخطط

اجمالي 
نسبة العجزالمطلوب

%یوم / رقیبیوم / رقیبیوم / رقیبیوم / رقیبیوم / رقیبیوم / رقیبیوم / رقیباخرىحكومیةاخرىحكومیة

%175640464041477817827391633082871427006148831الصناعة

%129500167500611034113286294917233177314764532531تمویل وتوزیع

%12284208420965512409297414473283297683612918زراعة وتعمیر

%140241592824159121101614169363010374308341606832050الشركات

%13173011273024179746039319516063150319643613212حكم مركزي

%14849313649366117011504436103445413361124099212خدمات عامة

%4921361062136443417439111969761976119561721731منطقة اولى

%123353831735388787971131129997896116300124630235منطقة ثانیة

%18835743143574931417918227404921767241458726605631منطقة ثالثة

%6220263992026784614592815121952879151281756814منطقة رابعة

%934755276475514659807688226716845073226923267631منطقة خامسة

%82151925115199460667796173110923323200083012534منطقة سادسة

%52000000111220325264977126881827131قسم تقویم االداء

%37391014551773609101213105731مقر الدیوان

%18675174122110517412709129640134115434542119212714745554864765830المجموع الكلي

نوع وحجم المھام

استمارة خطة العمل السنویة للفترة من 2009/1/1 ولغایة  2009/12/31

مركزیةالرئیسیة عدد الدوائر
فرعیةاالفراد فرعیة

عدد االدارات المخطط تدقیقھا عدد االدارات الخاضعة للرقابة



اجمالي الدیوان
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