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  دیوان الرقابة المالیة 
  دائرة الشؤون الفنیة والدراسات 

  قسم التخطیط والمتابعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ٢٠١٠خطة دیوان الرقابة المالیة لسنة 
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 في ضوء إستراتیجیة العمل الرقابي٢٠١ ٠أھداف خطة دیوان الرقابة المالیة لعام
  

 استنادا إلى المادة الثانیة ٢٠١٠خالل خطتھ الرقابیة للسنة     یسعى دیوان الرقابة المالیة من 
  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  •
 .ن الضعف في اإلدارات الخاضعة للرقابة ووضع المقترحات لمعالجتھا  تحدید مواط •
 .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  •
 .یوان كأعلى مؤسسة رقابیة وتحقیق التواصل الدولي الحفاظ على دور الد •
  

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

   خطوات العمل لتنفیذ الخطة
  

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

  . طة عملھ لتنفیذ كافة المھام التي یكلف بھا الدیوان خارج خ
  

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

 .لذلك
  
 الخطوات الواجب أتباعھا من قبل دائرة الشؤون الفنیة والدراسات  
  
v  أعداد خطة دوریة لتدقیق اإلدارات الفرعیة الخاضعة للرقابة 
  
v   ع ب البرامج التدقیقیة التي تساعد في كشف حاالت الغش والفساد واالحتیال والتالإعداد 

   ٠وتحدیثھا وفق لمستجدات العمل
 
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 االلكترونیة األرشفة برنامج ادأعد )EDMS (من البرامج الحدیثة والمستخدمة في  وھو

  ٠ االلكترونیة للوثائق واإلدارة األرشفةمجال 
 
v مواصلة إعداد نظم وبرامج تدقیقیة باعتماد الحاسوب.  
 
v  في الدورات التدریبیة  التدریبیة ووضع خطة لمشاركة منتسبي الدیواناالحتیاجاتتحدید 

  .رات الدولیة والندوات العلمیة وإقامة ورش العمل بغیة نشر الثقافة الرقابیة والمؤتم
 
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 ٠قا للبیانات المالیة الصادرة تقدیم نتائج التحلیل المالي لشركات القطاع العام وف 
  
v ٠تقدیم الدراسات األولیة لنتائج تنفیذ الموازنة الجاریة واألستثماریة  
 
v  االنترانیت ( تشغیل منظومة البرید االلكتروني الداخلیة.(  
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  التحدیات والصعوبات 
  

نیفھا إل ى  أما التحدیات التي یواجھھا الدیوان لتنفیذ خطتھ في المرحلة الراھن ة ف یمكن ت ص        
  ـ :نوعین 

  
  النوع األول

  
          تحدیات خارجیة ت ؤدي إل ى ع دم تق دیم اإلدارات الخاض عة للرقاب ة بیاناتھ ا المالی ة ف ي            

) ٦٣( ٣١/١٢/٢٠٠٩ لغای  ةالوق  ت المح  دد حی  ث بل  غ ع  دد الح  سابات الختامی  ة الت  ي ل  م تق  دم   
   ـ:أدناهلسنوات كما مدرج في  رئیسیة موزعة وفقا لإلداراتحساب ختامي یمثل بیانات مالیة 

               
  
  

  ٣١/١٢/٢٠٠٩اإلدارات الرئیسیة التي لم تقدم لغایة 

 سنة الحساب   الخاضعة للرقابة اإلدارات

 دائرة تدقیق نشاط الشركات
 2002 الوقف السني /صندوق الزكاة والصدقات 

  2003 

  2004 

  2005 

  2006 

  2007 

  2008 
 أموال واستثمار إلدارة العامة األمانة

 2004 الوقف الشیعي

  2005 

  2006 

  2007 

  2008 

 2003 عتبة الروضة الكاظمیة

  2004 

  2005 

  2006 
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  2007 

  2008 

 العراقي             األحمر    جمعیة الھالل 
 2007 )المركز العام ( 

  2008 

 2008 مورالشركة العراقیة لتصنیع وتسویق الت

 2008 مكتب المفتش العام/ بغداد أمانةدیوان 

 دائرة تدقیق نشاط الحكم المركزي

 لغایة ٢٠٠٧/٤/١ للفترة من  المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا
٢٠٠٧/١٢/٣١ 

  2008 
المستقلة لالنتخابات في  العلیا المفوضیة

 2008 العراق

 2007 الھیئة العلیا للحج والعمرة

  2008 
 2007 الھیئة العلیا للحج والعمرة/المفتش العام

  2008 

 2008 وزارة الدفاع

 2007 الجھاز الوطني للمخابرات

  2008 

 2008 وزارة الدفاع/ دائرة المفتش العام 

 2007 دائرة البعثات 

  2008 

  دائرة تدقیق نشاط الزراعة
 2007 الشركة العامة لالتصاالت والبرید

  2008 

 رة تدقیق نشاط الخدمات العامة دائ
 2007 دائرة صحة بغداد الكرخ

  2008 
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 دائرة تدقیق نشاط التمویل والتوزیع
الحساب الختامي / دائرة المحاسبة 

 2008 لجمھوریة العراق

 2007 صندوق التنمیة/ وزارة التخطیط 

  2008 

 2007  الرسمیةاإلعالناتنشرة 

  2008 

   الثانیةدائرة تدقیق المنطقة
 2008 الشركة العامة لموانئ العراق

  دائرة تدقیق المنطقة الثالثة

 2003 شركة الرشید العامة

  2007 

  2008 

 دائرة تدقیق المنطقة الخامسة
 2003 االنبار/ مدیریة بلدیات محافظة

 2006 جامعة دیالى

  2007 

  2008 

 2006 دیالى/األھلیةكلیة الیرموك 

  2007 
  2008 

  
  ـ :ویعود السبب في ذلك الى      

   

 .ضعف أنظمة الرقابة الداخلیة  .١
  

 . ضعف األنظمة اإلحصائیة وقواعد البیانات  .٢
  .ضعف الكوادر المحاسبیة العاملة في اإلدارات الخاضعة للرقابة  .٣
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 النوع الثاني

   

اإلداري والمخالف ات  التحدیات التي یواجھھا الرقیب ذاتھ نتیجة الكشف عن ح االت الف ساد        .١
الموج  ودة ف  ي تل  ك اإلدارات األم  ر ال  ذي یتطل  ب ب  ذل العنای  ة الكافی  ة للحف  اظ عل  ى س  المة      

  .وحیادیة  واستقاللیة وامن الرقیب 
 .التطویر الذاتي على كافة األصعدة و المجاالت في الدیوان  .٢
 .تحقیق التواصل الدولي  .٣
 

   أعدادھافي تمدة المفاھیم والمصطلحات المعوإیضاحات بشان الخطة 
  مدخالت الخطة 

  

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

 
منھ التسرب المتمثل باإلجازات " یمثل عدد كادر الھیئة المتاح مطروحا-:عدد العاملین   - أ

األمد عند التخطیط ویظھر ھـذا العدد في المتابعة أي إضافة طرأت على ھ ذا الع دد       الطویلة  
من  ھ "نتیج  ة اس  تقطاب ع  املین ج  دد أو  مباش  رة م  وظفین بع  د انتھ  اء إج  ازاتھم مطروح  ا    

  . التنقالت 
  

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

  
 )الشركات العامة والدوائر الحكومیة العامة (مة اإلدارات العا الرئیسیة وھـي تاإلدارا  -":أوال

والتي تنتھ ي نت ائج الت دقیق فیھ ا     بشخصیة معنویة واستقالل مالي وأداري  التي تتمتع   
   .%١٠٠ بنسبة خطط لھا الدیوان  والتي إعمالتقریر نتائج أو بحساب ختامي 

  
 بشخ  صیة معنوی  ة واس  تقالل  الت  ي تتمت  عاإلدارات وھ  ي األخ  رى الرئی  سیة اإلدارات  -":ثانی  ا

 متمثلة بشركات القطاع المختلط والتي تنتھي نتائج التدقیق فیھا بحساب    مالي وأداري 
  المكاتب االستشاریة وصنادیق التعلیم العالي إلىاضافة ٠ إعمالتقریر نتائج أو ختامي 
 ف  ي ت  دقیق تل  ك تھلیوؤ م  سأمام  ھ واض  عا ٠%١٠٠ بن  سبة  ال  دیوان  لھ  اخط  طوالت  ي 
 لبیاناتھ ا ومن ذ س نوات س ابقة كم ا      اإلدارات بالرغم من عدم تق دیم معظ م تل ك      اإلدارات

   سابقاإلیھ اإلشارةتمت 
   

 الفرعیة وھي الوحدات التابعة للوح دات الرئی سیة الت ي یك ون تمویلھ ا ع ن         اإلدارات  -":ثالثا
 إنبتقری  ر دوري والت  ي یج  ب  وتنتھ  ي نت  ائج الت  دقیق فیھ  ا الوح  دات الرئی  سیةطری  ق 

ال دائرة الرقابی ة    إمكانی ة م ـن نط اق العم ل ح سب     % ٣٣ تق ل ع ن    ال یخطط لھا بن سبة   
  ٠ على ان یتم تغطیتھا خالل ثالث سنوات

  
 أورقی ب لل سنة   /ی وم ) ٢٤٤(رقی ب وھ ي ت ساوي    /الطاقات الرقابیــة ووحـدة قیاسھا یوم     -ج  

   .ساعة) ٧(العمل  یوم إنباعتبار رقیب  للفصل / یوم ) ٦١(
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ی وم عم ل و   ) ٢٤٤(× الطاقة المخططة وھــي تمثل ع ـدد الع املین المت اح        -":أوال

رقیب ویمثل الطاقات المتوقـــع وجودھا والت ي بموجبھ ا      /وحــدة قیاسھا یوم  
   تحدد المھام المخطط انجازھا

  
النجاز مھامھا المطلوبـة "  الطاقات المطلوبة وھـي الطاقات التي تحتاجھا الھیئة فعــال-":ثانیا

 مم ا یؤش ر   المخطط ة  الطاق ات   قد تجاوز  وھذه الطاقاتلقانون الدیوان"والمحددة وفقا 
  ٠%)٢٠( بنسبة  وجــود عجز 

  
   -:في مھام الھیئات المتمثلة ألداء  المتاحة توزع الطاقاتـ   ثالثا
  للبیان ات المالی ة   ألم ستندي الت دقیق  مھام ت دقیق الم شروعیة وتمث ل الوق ت ال الزم النج از             - ١

 ھ ذه  ألداء الطاق ات  إجم الي من %) ٣٣(حیث حددت نسبة  الھیئة خالل السنة    ا بھ ةالمكلف
 .المھمة 

 
 الخاضعة لرقابة ال دیوان وف ق   اإلدارات أداء وتمثل الوقت الالزم لتقویم األداءمھام تقویم    - ٢

قت صادیة اس تخدام الم ال    خطة معدة مسبقا لھذا الغرض للتحقق من مدى فاعلیة وكفاءة وا 
العام والموارد البشریة واالقتصادیة وفق مؤشرات ومعاییر علمیة مدروسة وھي تمثل ما 

 ٠ الطاقات أجماليمن %) ٤٥(نسبتھ 
  

المھام التطویریة وتمثل الطاقات التي یخص صھا رئ یس الھیئ ة لتطوی ـر ك ادره م ن حی ث               - ٣
 إنة  وینبغي ـبرامج المتاحـرجھ ضمن الاــ خأمداخــل القطر    في الدورات سواءإشراكھم

  . السنة خالل  الطاقات المخططةمن% ١٠التتجاوز نسبتھا 
  

ومدیریات الرقابة  وتتمثل بالطاقات المخصصة في مقرات الدوائر الرقابیة      اإلداریةالمھام   - ٤
المھ ام االست شاریة وھ ي تتمث ل بطاق ة رئ یس       أما .%)٩( وھي تمثل نسبة     في المحافظات 

  .من أجمالي الطاقات %) ١(ویخطط ألداء ھذه المھام بنسبة حصرا الھیئة 
  
للخبیر ،معاون مدیر عام ال دائرة ،  ( مھام إدارة العمل الرقابي وتتمثل بالطاقات المخططة       - ٥

م  ن إجم  الي  % ) ٢(وھ  ي تمث  ل ن  سبة   )م  دیر التن  سیق ، م  دیر الرقاب  ة ف  ي المحافظ  ات     
 ٠الطاقات

  
س ال  دیوان، مكات  ب الن  واب ، دائ  رة ال  شؤون الفنی  ة    مكت  ب رئ  ی ( ت  م تنظ  یم خط  ة س  اندة    - ٦

 ٠)والدراسات ،دائرة الشؤون اإلداریة والمالیة 
  
  

  مخرجات الخطة 
 الخاض عة  اإلدارات الرقابة والت دقیق ف ي   إعمالوھي تتمثل بالتقاریر الرقابیة الناتجة عن         

   -:كاألتيللرقابة وھي 
  
تق اریر بیان ات     واألخ رى  وی ضم    الرئیسیةإلداراتا یمثل مخرجات  تقریر البیانات المالیة   ) ١(

 .مالیة لسنوات سابقة متأخرة لم تقدم من قبل اإلدارات الخاضعة للرقابة
   
  . واألخرى الرئیسیةعن اإلدارات إعمال تقریــر نتائج  ) ٢(
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 .الزیارات التفتیشیةتقریر  ) ٣(
  
لمقدمة الى الدیوان خالل تقاریر نتائج تدقیق العقود وقد تم التخطیط لھا في ضوء العقود ا  ) ٤(

  ٢٠٠٨العام 
  
 أم جزئي أداء تم تحدیده في الخطة السنویة سواء كان تقریر تقویم أداء الذي تقریر تقویم  ) ٥(

  .إقرارهشامل حسب ما یتم 
  
 .التخصصیة في مجال الرقابة األداء تقریر تخصصي یمثل تقاریر قسم تقویم  ) ٦(
  
 أم دراس  ات مع  دة أم معین  ة بإعم  الكلی  ف  نتیج  ة تأخ  رى تمث  ل أي تق  اریر أخ  رى تق  اریر  ) ٧(

  .وغیرھا  نتائج تدقیق منحأو تقاریر لجان أو بحوث
  
التقریر السنوي العام للدیوان والذي یعد بأربع ة أج زاء ح سب الف صول ث م تقری ر إجم الي          ) ٨(

 .یعكس نشاط الدولة العراقیة خالل العام 
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  یة السنودیوانــة عمل الــخط
  

  ٣١/١٢/١٠٢٠ ولغایة ١/١/١٠٢٠للفترة من 
  

  الرقابیة الطاقات ــ ١
  

 منت  سب عل  ى رأس  )١٤٨١(باس  تخدام ٢٠١٠     خط  ط ال  دیوان النج  از العم  ل الرق  ابي لع  ام   
ین بلغت الطاق ات الرقابی ة   حرقیب في  /یوم  ) ٣٦١٣٦٤(*العمل حیث بلغت طاقاتھم المخططة      

وق  د ت  م توزی  ع ھ  ذه الطاق  ات   )   %٢٠( بة عج  زأي بن  سرقی  ب /ی  وم )٤٥٧٢٧٥(*المطلوب  ة 
 المع  دل ١٩٩٠ل  سنة ) ٦(مـ  ـن قانونـ  ـھ رق  م  ) ٢(ح  ددتھا الم  ادة  النج  از مھ  ام ال  دیوان الت  ي   

   -:وكاالتي 
  

نسبتھا إلى   الطاقة المخططة  المھام    
  اإلجمالي

  %٣٣  ١١٩٣٢٥  تدقیق المشروعیة

  %٤٥  ١٦٣٧٩٦  األداءتقویم     

  %١٠  ٣٦١٣٨  مھام تطویریة    

  %١  ٤١٤٣  مھام استشاریة     

  %٩  ٣٠٤٩٦    مھام إداریة 

  %٢  ٧٤٦٦    إدارة العمل الرقابي 
       المجموع

  ١٠٠  ٣٦١٣٦٤%  

  
  المخططة الطاقات * 

ف  صل طاق  ات المھ  ام الرقابی  ة لمق  ر  ت  م تمث  ل الطاق  ات الرقابی  ة لل  دوائر الرقابی  ة فق  ط حی  ث  
 والفنی  ة اإلداری  ةتمثل  ت بالمھ  ام  العم  ل الرق  ابي خط  ة س  اندة لخط  ة وعرض  ت ف  ي  ال  دیوان

 م  ن حی  ث الم  دخالت والمخرج  ات  ان ال  دیووأق  ساموالتطویری  ة واالست  شاریة لكاف  ة مكات  ب  
  ) الخطط الساندة ةمرفق استمار(
   

   الطاقات المطلوبة*
 ب   استنادا لتوجیھات مجلس الرقابة المالیة قامت الدوائر الرقابیة بإعادة النظر ف ي احت سا          

الطاقات المطلوبة لبعض من اإلدارات الرئیسیة الخاضعة لرقابتھا وفق عدد ساعات العمل         
المصروفة فعال في تدقیق ھذه اإلدارات وللثالث س نوات األخی رة م ع األخ ذ بنظ ر االعتب ار          

  ٠حجم اإلدارة ونشاطھا 



 )١٣-١١(

  
  اإلدارات الخاضعة للرقابة ــ ٢
  

   واألخرىة الحكومی/ اإلدارات الرئیسیة      أــ   
   

   منھ  ا    إدارة ) ٩٥٤( الخاض  عة لرقابت  ھ والبالغ  ة اإلداراتخط  ط ال  دیوان لت  دقیق كاف  ة  .١
إدارة ) ٤٣١(حكومی  ة الممثل  ة ب  دوائر القط  اع الع  ام الحك  ومي و  / إدارة رئی  سیة) ٥٢٣(

أخرى الممثلة بشركات القطاع المختلط والمكاتب االستشاریة وصنادیق التعل یم       / رئیسیة
 ب الرغم م ن ع دم تق دیم البیان ات المالی ة لمعظ م ھ ذه             ومؤس سات المجتم ع الم دني      العالي

 .   وذلك حفاظا على شمولیة التخطیط  اإلدارات
                                                                                                                                              

  اإلدارات الفرعیة   -ب 
  

إدارة خاض  عة ) ٢٠٩٧(إدارة فرعی  ة م  ن مجم  وع  ) ٨٧٣( خط  ط ال  دیوان لت  دقیق                
 خطة دوریة تؤدي إلى اإلدارات حیث تخضع ھذه %)٤٢(بنسبة مخطط بلغت للرقابة  

   . سنواتخالل ثالث كافة اإلدارات تدقیق إلى
  

  مخرجات العمل الرقابيــ ٣
   

حی ث بلغ ت الح سابات الختامی ة     , تقریرًا  ) ٤٤٠٤(خططت الدوائر الرقابیة النجاز      •
ح   ساب خت   امي ) ١٨٣(ح   ساب خت   امي منھ   ا ) ٤٨١(الم   دورة المخط   ط ت   دقیقھا  

ح ساب خت امي إلدارات أخ رى إم ا الح سابات الختامی ة        )٢٩٨(إلدارات حكومیة و    
ح ساب خت امي    )٥١٢(ح ساب خت امي منھ ا    ) ٧٦٢(غ المخط ط     فقد بل  ٢٠٠٩لعام  

ح  ساب خت  امي إلدارات أخ  رى باإلض  افة إل  ى تق  اریر     ) ٢٥٠(إلدارات حكومی  ة و 
   -:متنوعة أخرى وكما مثبت في الجدول أدناه 

  

  العدد  نوع التقریر

  ٤٨١  حساب ختامي مدور 

  ٧٦٢  حساب ختامي

  ٦٠٥   أعمالجتقریر نتائ

  ٥٨٣  تقریر دوري

  ٣٠٠  تقویم أداء

  ٣٠٢  زیارات تفتیشیة

  ١٣٥٥  عقود

  ١٦  تقاریر أخرى

  ٤٤٠٤  المجموع



 )١٣-١٢(

  
 
 الرئی  سیة الحكومی  ة ل  إلدارات خ  الل ال  سنة إص  دارھاوق  د بلغ  ت التق  اریر المخط  ط   •

تقری   ر  ) ٢٥٠( رئی   سیة حكومی   ة و إلداراتتقری   ر  ) ٥١٢(تقری   ر منھ   ا  ) ٧٦٢(
  أخرى رئیسیة إلدارات

  خطط الدیوان لتدقیق العق ود  الوزراء العامة لمجلس األمانةتوجیھات  إلىاستنادًا   •
    المخط  طالعق  ودملی  ون دین  ار ، حی  ث بل  غ ع  دد     ) ١٥٠(الت  ي تزی  د مبالغھ  ا ع  ن    

 التق  اریر ف  ي ض  وء تق  اریر العق  ود  أع  داد ت  م تحدی  د  عق  د حی  ث) ١٤٣٦(ت  دقیقھا 
  .٢٠٠٩ الدیوان لتدقیقھا خالل عام  إلىالواردة 

 
 ال دیوان یكل ف   أن  حی ث األخ رى تقریر ضمن التق اریر    ) ١٦(قیق  خطط الدیوان لتد   •

 أو الروات  ب  أوب  بعض المھ  ام التدقیقی  ة خ  ارج الخط  ة ق  د تت  ضمن ت  دقیق الم  نح        
  .تكلیفات ومھام خاصة 

  
  خطة تقویم األداءــ ٥
  

 ٢٠٠٩ یعتمد على ما سیتم تدویره من العام ٢٠١٠ لعام األداء تحدید خطة تقویم أن             
م ن  % ٤٥ باستغالل نسبة ٢٠١٠ خالل السنة أدائھا التي سیتم تقویم   اإلدارات إلى ضافةإ

 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                 إجمالي
  .البحث 

  
  خطة قسم تقویم األداءــ ٦
  

دارات الخاض عة   خطت ھ للرقاب ة التخص صیة عل ى اإل     التخصصيقدم قسم تقویم األداء          
 الت ي  داراتاإل یتم التنسیق مع  دوائر الرقاب ة والت دقیق ب شان    أنبعد  ٢٠١٠للرقابة  لعام    
تقریر خالل السنة تتضمن النشاطات للھیئات المتخصصة ) ٣٦ (بإجمالي أدائھاسیتم تقویم 

  ٠)الصحیة ،الھندسیة،التربیة ،الزراعیة واالروائیة،البیئیة (بالشؤون 
  
  

  ات عامة بشان الخطة مالحظــ ٧
    

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

  
 الھیئات الرقابیة رغم عدم وجود إلجمالي% ٤٥ بنسبة األداءتم احتساب طاقات تقویم  -

 مع مراع اة االس تفادة م ن تل ك الطاق ات      ي بعض الدوائر ف األداء خاضعة لتقویم    إدارات
   .األداءفي تشكیل فرق عمل لتنفیذ خطة تقویم 

  
بالنظر إلنشاء منظمات المجتمع المدني ولم ی رد ن ص واض ح ف ي قوانینھ ا بخ ضوعھا             -

لت  دقیق ال  دیوان ل  م یج  ر تحدی  د ع  دد اإلدارات الخاض  عة للرقاب  ة حی  ث یعتم  د عل  ى م  ا      
  . مالیة للدیوان خالل السنة ستقدمھ من بیانات

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

 ٠ التدقیق أسبقیات
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 م ع حج م الطاق ات    ی تالءم  بم ا  اإلعم ال  الخط ة وتوزی ع   أع داد  المرون ة ف ي   مبدأاعتماد   -
 تحقیق التوازن في ھذا الجانب الرقابیة الالزمة للتدقیق وكادر الھیئة الرقابیة ومحاولة 

  .      لغرض انجاز المھام في التوقیتات المحددة لھا 
  

                                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                              
  

                                                                                  



اجمالي الدیوان

إدارة العمل استشاریةتطویریةاداءمشروعیة
اجمالي اداریةالرقابي

المخطط
اجمالي 
المطلوب

نسبة 
االنحراف

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

%16577037703142791878740274248301913402605038320الصناعة

%138460157460117118681561633683496221849336723871217تمویل وتوزیع

%1168410841099211305428312854151798283043410615زراعة وتعمیر

%1292614822241386110341451831483276221827314764163724الشركات

%11872011372055101061329828793036221584287923564422حكم مركزي

%1524012130401257130741720237083816222101370884424016خدمات عامة

%5024371612437663895512412201264151420122001335518منطقة اولى

%1534253325422699120541586037333546224709373326574743منطقة ثانیة

%17438704063753115137221805642444231037497442456460143منطقة ثالثة

%7024282312428795568732017091562072120170801926818منطقة رابعة

%923357271443912666758784224523710373470224482780919منطقة خامسة

%75172527817251505933780818311804152133183002840436منطقة سادسة

%4911968369119559859811956119560قسم تقویم األداء

%1481523431209753135987311932516379636138414374663049636136445727520مجموع

عدد 
االفراد

عدد االدارات الخاضعة 
للرقابة

نسبة  المھام المشروعیة 33%     نسبة  مھام تقویم االداء 45%     نسبة  المھام التطویریة 10%     نسبة ادارةالعمل الرقابي 2%      نسبة  المھام االستشاریة 1%      نسبة  المھام االداریة %9       

نوع وحجم المھام

قسم التخطیط والمتابعة

فرعیة فرعیة

عدد االدارات المخطط 
تدقیقھا

مركزیةمركزیة الدوائر



مشغل حارسسائق
مولدة

ـــــــــالمنطقة االولى

ـــ42المنطقة الثانیة

1ـــ4المنطقة الثالثة

ـــــــــالمنطقة الرابعة

ــــــ6المنطقة الخامسة

ــــــ3المنطقة السادسة

1721=20

*ادارة العمل الرقابي :مھام معاون مدیر عام ،مدیر تنسیق ،مدیر رقابة في المحافظات /بعد أستبعاد الحراس والسواق من دوائر المحافظات وإضافتھم على خطة الدائرة اإلداریة



اجمالي الدیوان

موضوعھاالعدداخرىحكومیةاخرىحكومیة

8007702077172830500604الصناعة

90416453021574700256تمویل وتوزیع

1808719163211231080611زراعة وتعمیر

12751810444261912530363الشركات

7072076217134400240حكم مركزي

254012655514156930298خدمات عامة

0124374015223011500284منطقة اولى

624229498334351050385منطقة ثانیة

070376374735234500300منطقة ثالثة

64724286732329000245منطقة رابعة

20373324975241019000440منطقة خامسة

0661725225918587200337منطقة سادسة

00000036000036قسم تقویم االداء

55مقر الدیوان

18329851225060558330030213551604404المجموع الكلي

حساب ختامي
زیارات تقویم اداء

تفتیشیة

قسم التخطیط والمتابعة

عقود
الھیئات

خطة مخرجات العمل الرقابي السنویة للفترة من 2010/1/1 ولغایة 2010/12/31
مخرجات العمل الرقابي (تقریر)

تقریر حساب ختامي متراكم
دوري

اخرى
مجموع تقریر نتائج 

اعمال



الحسابات الختامیة المتراكمة لدائرة تدقیق النشاط الصناعي ھي لدوائر التصنیع العسكري وسیتم تدقیقھا حین ورودھا الى الدائرة
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