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  الرحمن الرحيم اهللابسم  
  

ديـة  جعلى النهوض بمهامه الرقابيـة بكـل   االتحادي  حرصاً من ديوان الرقابة المالية
وموضوعية وعناية مهنية عالية ورغبة في مواكبة التطورات المتسارعة في مجاالت التدقيق 

 الفاعليـة  واالستفادة من التقنيات واالساليب الحديثة في انجاز المهام الرقابيـة بمزيـد مـن   
مـن   منطلقا فـي ذلـك   ٢٠١٤لعام  وضع خطته السنوية إلىديوان هذا ال والجودة، فقد بادر

وكمـا   من خالل تنفيذ خططه التشـغيلية  ستراتيجية اإل األهدافالرؤيا والمهمة والقيم لتحقيق 
  :يلي

  

  
  

سـتقالل  جهاز رقابي مهني متطور يتمتع بالحيـاد واال  يعد ديوان الرقابة المالية االتحادي
يسهم في المحافظة على المال العام ورفع كفاءة أداء األجهزة المشمولة برقابته ويعمل علـى  
المشاركة الفعالة في محاربة الفساد وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والقواعد والمعـايير  

  .ة وكسب ثقة اإلطراف المتعاملة معه في مجاالت الرقابة المالي
  
  
  

مارس الرقابة الالحقة ية دستورية مستقلة تتمتع بصالحيات مالية وإدارية، الديوان مؤسس   
على الجهات الخاضعة لرقابته والمتعلقة بإدارة المال العام باإلضافة إلى ممارسة الرقابة على 

تكفل برقابـة األداء وفـق معـايير    يبالقانون و اإجراءات التعاقدات وفق الحدود المرسومة له
 للرقابـة   ة واالقتصادية وإبداء الرأي بشأن البيانات المالية للجهات الخاضـعة الكفاءة والفاعلي

  .شورة الفنية للجهات ذات العالقةوالم
  
  
  

خدمة الصالح العام بما يؤصل أو يؤسس فكرة أن الديوان هوعين الشـعب  يسعى الديوان ل
ة والمصداقية والشفافية على المال العام ،االستقاللية والحيادية والموضوعية والمهنية واألمان

                                                                                                                                ٠والمساءلة والتواصل واالنفتاح 

 یـاالـرؤ

 المھمة

 القیم



 

)٤٦ - ٢( 
 

  
  من  ٢٠١٤لق ديوان الرقابة المالية االتحادي في وضع أهداف خطته لعام انط    

 الـديوان  أهدافالتي حددت  المعدل 2011لسنة ) 31(من القانون رقم ) الرابعة(المادة 
 :وقد تمحورت أهداف الخطة في اآلتي

Ø سوء التصـرف وضـمان كفـاءة     أوالتبذير  أوالحفاظ على المال العام من الهدر :أوال
 ٠ من خالل التركيز على تدقيق اإلدارات الخاضعة لرقابته امهاستخد

Ø  ضمان استقاللية الديوان وتوفر شروط المساءلة باعتباره أعلى سلطة رقابيـة  : ثانيا
وإظهار موازنة الديوان كرقم واحد ضمن موازنة الدولة وهـذا بـدوره يـؤدي إلـى      

 ٠  المساهمة في استقاللية االقتصاد ودعم نموه  واستقراره

Ø بمـالك تطوير كفاءة الجهات الخاضعة للرقابة من خالل تعزيز ورفـد الـديوان    :ثالثا 
لتنميـة القـدرة   سـهم فـي   تمؤهل يعمل على تقديم خدمات رقابية ذات جودة عالية 

 .إرساء منهجية رقابية وفق المعايير واألعراف المهنية  والمؤسساتية 

Ø   ندة على المعـايير المحليـة والدوليـة    نشر أنظمة المحاسبة والتدقيق المست: رابعا
والمحاسبة  ات الخاضعة لرقابتهوتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على اإلدار

 ٠من خالل تعزيز خطة العمل الرقابيبشكل مستمر

Ø الخارجية وهذا يظهر من خالل  األطرافتفعيل دور الجهاز الرقابي وأثره على : خامسا
المختلفة والتواصل مع  اإلعالنيةالمواقع  وعلى أنواعهابمختلف نشر التقارير الرقابية 

لتسليط الضوء في المنظمات المهنية والدولية والمشاركة في فعالياتها المختلفة 
 .المحافل الدولية على تجربة الديوان في مجال العمل الرقابي 

Ø األداء تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسـبية ورفـع مسـتوى    : سادسا
من خالل انشاء نواة  للجهات الخاضعة للرقابة للهيئات الرقابية و المحاسبي والرقابي

 ٠ لمركز تدريبي متخصص

Ø  التنظيمي المستمر وفقا لمستجدات الظرف وبمـا يضـمن الهيكليـة     اإلصالح: سابعا
رسـم خطـوط    ة و يسهم في تعزيـز المهـارات اإلداري  مستقل  إداريالمثلى لنظام 

ت والمسؤوليات بشكل واضح وتوفير قواعد بيانات متكاملة ومحدثـة وفقـا   الصالحيا
 .تحفيزية  اتبإجراءمرفق لموظفي الديوان  األداءنظام لتقييم  وإنشاءلمهام الديوان 

  
  

 ٢٠١٤أھداف خطة العمل في دیوان الرقابة المالیة االتحادي لعام 
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تنقسم اإلجراءات الالزمة لتنفيذ الخطة إلى نوعين مـن اإلجـراءات األول منهـا يتعلـق         

يتعلق بدائرة الشؤون الفنية والدراسات فضال عن اتخاذ اإلجـراءات   بالدوائر الرقابية والثاني
  . الالزمة  لتنفيذ كافة المهام التي يكلف بها الديوان خارج خطة عمله 

  
  
  
  
  
  

  
v   أسلوب التدقيق الحديث في تحديد األهمية النسـبية للعناصـر   تعتمد الهيئات الرقابية

إلى درجة الخطر للحد من اآلثار السـلبية   الخاضعة للرقابة وتحديد حجم العينة استناداً
الناتجة عن تلك المخاطر والمحافظة عليها في أدنى مستوى ممكن وذلك مـن خـالل   
تحديد تلك المخاطر وتحليلها وقياسها وترتيبها وفق األولويات والتعامل معها حسـب  

لهـذه   مع اسـتخدام التوثيـق   لى ذلك في التخطيط للعمل الرقابيأهميتها واالعتماد ع
  .الرأي الفني المحايد بالبيانات للجهات الخاضعة للرقابة أبداءومن ثم  المراحل

v  م من خاللهـا إخضـاع اإلدارات التـي    اعتماد خطة لتقويم األداء الشامل والجزئي يت
اإلدارة وأثرهـا فـي   أهميـة  تحددها الدوائر الرقابية وفق برنامج زمني يعتمد على 

 . للمنهجية المتفق عليها في تقويم األداء  تنفذ وفقاًاالقتصاد العراقي 
v اعتماد أسلوب التدقيق المتقاطع بين اإلدارات في المركز والمحافظات.  
v ي المحافظات ووضع خطة فصـلية  اعتماد أسلوب الزيارات الميدانية لدوائر الديوان ف

 .لذلك 
v  التوثيق الكامل ألدلة العمل الرقابي. 
v لمشاكل والصعوبات المعروضة مـن قبـل الهيئـات    تقديم المقترحات بشأن معالجة ا

 .الرقابية والجهات الخاضعة للرقابة 
  
  

الخطة  أسالیب تنفیذ 
 الرقابیة

من  الواجب أتباعھااألسالیب 
 قبل الدوائر الرقابیة 
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v   الخطة الرقابية ومتابعة تنفيذها أعداد. 
 
v  وتحديثها وفقاً لمستجدات العمل  التدقيقبرامج  وأعدادتطوير. 

  
v  دافواألهبرامج التدقيق المتخصصة والخاصة بما يؤمن انجاز المهام  وأعدادتطوير 

 .من تلك البرامج وتلك التي تساعد في كشف حاالت الغش والفساد 
  
v       تقديم العون الفني للدوائر الرقابية وللجهـات الخاضـعة للرقابـة وفقـاً للحـاالت

 .المعروضة من قبلهما 
 

v   ًإعداد تقارير وزارية تتضمن أهم المالحظات الرقابية ترفع إلى الوزير المعني فضـال
 .ية وصوال إلعداد التقرير السنويعن إعداد تقارير فصل

 
v   إعداد البحوث والدراسات في المجاالت الفنية والمحاسبية ذات العالقة بعمل الـديوان

 .ونشاطاته
  

v برنامج األرشفة االلكترونية  دعم وتطوير)EDMS (     وهـو مـن البـرامج الحديثـة
 .االلكترونية للوثائق والمستخدمة في مجال األرشفة واإلدارة

 
v التدقيق باستخدام الحاسوب  أسلوبباعتماد عداد نظم وبرامج تدقيقية مواصلة إ. 

 
v المـؤتمرات الدوليـة   فـي الـدورات و  لمشاركة منتسبي الديوان خطة تدريبية  أعداد

 .ومتابعة تنفيذها إقامة ورش عمل بغية نشر الثقافة الرقابية مع والندوات العلمية 
  
v  نظمات الدولية وبما يـؤمن نقـل المعرفـة    الرقابية الدولية والم األجهزةالتواصل مع

 .والتجارب وتبادل الخبرات 
  

دائرة   الخطوات الواجب إتباعھا من قبل
 الشؤون الفنیة والدراسات
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v    ترجمة المقاالت والكتب ذات العالقة بالشؤون المالية والمحاسبية فضالً عـن ترجمـة

 .المراسالت التي ترد للديوان من المنظمات الدولية وغيرها
 

v ية الصادرةم وفقا للبيانات المالنتائج التحليل المالي لشركات القطاع العا. 
  

v تقديم الدراسات قواعد بيانات حول نتائج تنفيذ الموازنة الجارية واالستثمارية و أنشاء
 .بشأنهااألولية 

 
v  االنترانيت ( تشغيل منظومة البريد االلكتروني الداخلية.( 

  
v  الرقابية وتأمين التعريف المحلي للقواعـد الدوليـة    واألدلةتطوير القواعد المحاسبية

 . عملية تطبيقها في واقع المهنة  وبما يسهل
  

  
  
  
  

  
احتساب كلف العمل الرقابي مـن خـالل   تنطلق خطة هذه الدائرة من مهامها المتمثلة في 

توليها تنفيذ الموازنة المخصصة للديوان ، وتوزيع الموارد البشرية وفقاً الحتياجات الـدوائر  
االستثمارية للديوان وتحديد نسب االنجاز وتنفيذ الموازنتين الجارية و أعدادكما تتولى  الرقابية

البيانات المالية السنوية للـديوان   وأعدادوالمالية  اإلداريةفيها وانجاز ومتابعة كافة الجوانب 
  .  والكشوفات  الملحقة بها 

  
  

  
  
  
  

 ریة والمالیة الدائرة االدا
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تتمثل خطة هذه الدائرة في تقديم المشورة القانونية ودراسة القوانين واالنظمة والتعليمات 

في مشروعات القوانين واالنظمة والتعليمات المعروضة على الـديوان وتمثـل   بداء الرأي وا
الديوان امام المحاكم بوكاالت يمنحها رئيس الديوان ومتابعة اجراءات التحقيق االداري واتخاذ 
االجراءات الالزمة في شأنه ومتابعة تصفية المخالفات المالية المشخصة في التقارير الرقابية 

.  
  
  
  
  

 إجابـات تتمثل خطة هذه الدائرة في متابعة تصفية المالحظات الواردة من خـالل متابعـة   
التقرير السنوي والتقارير الدورية والتنسـيق مـع    وإصدارالجهات الخاضعة لرقابة الديوان 

 اإلجـراءات مجلس المعايير المحاسبية والرقابية ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه واتخاذ 
احيتين الموضـوعية والشـكلية ومتابعـة    نللتقارير الرقابية من ال األداءة لتعزيز جودة الالزم

في المخالفات المالية الواردة في التقارير الرقابية فضالً عن تقـديم   اإلداريالتحقيق  إجراءات
الصادرة عن  المكتشفة في التقارير الرقابية واألخطاء األداءتقارير فصلية تتضمن نتائج جودة 

   .جودة العمل الرقابي لضمان  لهيئات الرقابية في الديوانا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الدائرة القانونیة 

 دائرة التدقیق والمتابعة  
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  مفاهيم مدخالت الخطة 
- :تتمثل مدخالت الخطة باالتي   

 الدوائر الرقابية في الديوان  ـ١
  عدد العاملين  ـ ٢

  الخاضعة للرقابة  اإلداراتـ٣   
  رقيب/يوم اسهادمة في انجاز العمل ووحدة قيالطاقات البشرية المستخـ ٤  

  
  الدوائر الرقابية في الديوانـ ١

  
v تمثل الدوائر الرقابية في الديوان ت:-  

  -:الدوائر المركزية في بغداد 
هيئة رقابية تتـولى  ) ١٤(وي الدائرة على تتح -:التمويل والتوزيع دائرة تدقيق نشاط  )١

وزارة المالية (  بـل الخاضعة لرقابتها والتي تتمث اإلداراتالرقابة والتدقيق على  أعمال
 أعمـال  تقـوم بمهـام و   ) ، وزارة التجارة ، وزارة التخطيط ،البنك المركزي العراقي 

في بغداد والتنسيق مع دوائر التدقيق فـي المحافظـات    اإلداراتالرقابة والتدقيق على 
 . المذكورة اإلداراتبشان فروع 

هيئـة رقابيـة تتـولى    )١١(ى وي الدائرة علتتح -:الحكم المركزي دائرة تدقيق نشاط  )٢
ـ    اإلداراتالرقابة والتدقيق على  أعمال الـدوائر  ( الخاضعة لرقابتها والتـي تتمثـل بـ

، مجلـس  ، وزارة العدل ، وزارة الدفاع الرئاسية ، وزارة الخارجية ، وزارة الداخلية  
رقابـة  تقوم بمهام و أعمال ال) ،هيئة االستثمار الوطنيةهيئة السياحة ،  األعلىالقضاء 

في بغداد والتنسيق مع دوائر التدقيق في المحافظات بشان فروع  اإلداراتوالتدقيق على 
 . المذكورة اإلدارات

هيئة رقابيـة تتـولى    )١٢(وي الدائرة على تتح -:الخدمات العامة دائرة تدقيق نشاط  )٣
ة التعليم وزار( الخاضعة لرقابتها والتي تتمثل بـ  اإلداراتالرقابة والتدقيق على  أعمال

المكاتـب  ، ، العلوم والتكنولوجياالعالي والبحث العلمي ، وزارة التربية ، وزارة الصحة 
 اإلداراتتقوم بمهام و أعمال الرقابة والتدقيق على ) ستشارية،صناديق التعليم العالياال

 . المذكورة اإلداراتفي بغداد والتنسيق مع دوائر التدقيق في المحافظات بشان فروع 

في المفاهيم والمصطلحات المعتمدة إيضاحات بشان الخطة و
  أعدادها
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هيئة رقابيـة تتـولى   )١١(وي الدائرة على تتح -:الزراعة والتعمير رة تدقيق نشاط دائ )٤
وزارة ( الخاضعة  لرقابتها والتـي تتمثـل بــ     اإلداراتالرقابة والتدقيق على  أعمال

، وزارة المـوارد  ،وزارة النقـل  ، وزارة االتصاالت ، وزارة الزراعة  واألعمار اإلسكان
في بغداد والتنسـيق مـع    اإلداراتمال الرقابة والتدقيق على تقوم بمهام و أع )المائية 

 . المذكورة اإلداراتدوائر التدقيق في المحافظات بشان فروع 

 أعمـال هيئة رقابيـة تتـولى   )  ٩(وي الدائرة على تتح -:الشركات دائرة تدقيق نشاط  )٥
الشـباب   وزارة( الخاضعة لرقابتها والتي تتمثـل بــ    اإلداراتالرقابة والتدقيق على 

،وزارة الهجـرة  األحمـر اللجنة االولمبية،اللجنة البارالمبية،جمعية الهـالل  ،والرياضة 
شـركات القطـاع   ،اإلنسانارة البيئة ، وزارة حقوق ، وز األوقافدواوين  والمهجرين،

تقوم ) والنقابات الجمعيات واالتحادات والمنظمات(مؤسسات المجتمع المدني ،، المختلط 
في بغداد والتنسيق مع دوائر التدقيق في  اإلداراتالرقابة والتدقيق على بمهام و أعمال 

 . المذكورة اإلداراتالمحافظات بشان فروع 

 أعمـال هيئة رقابية تتولى )  ١٣(وي الدائرة على تتح -:الصناعي دائرة تدقيق نشاط  )٦
كهربـاء ،  وزارة ال( الخاضعة لرقابتها والتي تتمثل بـ  اإلداراتالرقابة والتدقيق على 

تقوم بمهام و أعمال الرقابة والتـدقيق علـى   )  والمعادن وزارة النفط ، وزارة الصناعة
 اإلداراتفي بغداد والتنسيق مع دوائر التدقيق في المحافظـات بشـان فـروع     اإلدارات
 .المذكورة

 أعمـال هيئة رقابية تتولى )  ٨(وي الدائرة على تتح_ :دائرة تدقيق النشاط االجتماعي  )٧
بغداد ،  وزارة  أمانة(الخاضعة لرقابتها والتي تتمثل بـ  اإلداراتقابة والتدقيق على الر

العامة ، محافظة بغـداد ، وزارة العمـل والشـؤون     واألشغالالثقافة ، وزارة البلديات 
الرقابة والتـدقيق   وأعمالتقوم بمهام ) ،استثمار بغدادمجلس محافظة بغداداالجتماعية ، 

 اإلداراتفي المحافظات بشأن فروع  بغداد والتنسيق مع دوائر التدقيقفي  اإلداراتعلى 
 .المذكورة 

 
 

v والتي تعمل بالتنسيق مع دوائرنا في بغداد والمتمثلة بـ لمحافظات ادوائرنا في  أما:-  

  
هيئـة   ) ٧(تضم الـدائرة   الموصل مدينة مركزها في  -: األولىالمنطقة دائرة تدقيق  )١

تقوم بأعمال الرقابـة والتـدقيق علـى    و طاق محافظة الموصلو مسؤولة عن نرقابية 
الدوائر الرئيسية والفرعية في المحافظة ومن خالل التنسيق مع الدوائر المركزيـة فـي   

 .بغداد 
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و  هيئـة رقابيـة  ) ١٦(تضـم   البصرةمركزها محافظة  -:المنطقة الثانيةدائرة تدقيق  )٢
تقـوم بأعمـال الرقابـة    و )قـار ذي ، ميسان ،  البصرة(مسؤولة عن نطاق محافظات 

ومن خالل التنسـيق مـع   ات أنفا والتدقيق على الدوائر الرئيسية والفرعية في المحافظ
 .الدوائر المركزية في بغداد

و مسؤولة هيئة رقابية ) ١٨(تضم ة الحلة مدينمركزها  -:المنطقة الثالثة دائرة تدقيق  )٣
عمـال الرقابـة والتـدقيق علـى     وتقوم بأ) حلة ، كربالء ، نجف (عن نطاق محافظات 

الدوائر الرئيسية والفرعية في المحافظات أنفا ومن خالل التنسيق مع الدوائر المركزية 
 .   في بغداد

و  هيئـة رقابيـة   ) ١٠( تضم  كركوك مدينةومركزها  -:المنطقة الرابعة دائرة تدقيق  )٤
لرقابة والتـدقيق  وتقوم بأعمال ا)  صالح الدين،  كركوك (مسؤولة عن نطاق محافظات 

على الدوائر الرئيسية والفرعية في المحافظات أنفا ومن خالل التنسـيق مـع الـدوائر    
 .   المركزية في بغداد

و  هيئة رقابية )١٢( تضم  بغدادومركزها محافظة  -: المنطقة الخامسةدائرة تدقيق  )٥
ة والتـدقيق  وتقوم بأعمال الرقاب)  واسط ، ديالى، االنبار(عن نطاق محافظات مسؤولة

على الدوائر الرئيسية والفرعية في المحافظات أنفا ومن خالل التنسيق مـع الـدوائر   
 . المركزية في بغداد

 هيئة رقابيـة  ) ١٠( تضم  الديوانية مدينةومركزها  -: المنطقة السادسةدائرة تدقيق  )٦
ـ و) المثنى ، الديوانية( و مسؤولة عن نطاق محافظات دقيق تقوم بأعمال الرقابة والت

على الدوائر الرئيسية والفرعية في المحافظة ومن خالل التنسيق مع الدوائر المركزية 
  .في بغداد

  
  

  -:عدد العاملين ـ ٢
  نتسب من كافة االختصاصات المهنيةم)  ٢٧٠٤(يعمل هذا الديوان باالعتماد على 

وماتية ، الطبية االقتصادية ، المحاسبية ، االدارية ، القانونية ، اإلحصائية ، المعل( 
موزعين على الدوائر الرقابيـة ومقـر الـديوان    )، الهندسية ، الزراعية ، البيئية 

  ٠كاالتي بعد استبعاد التسرب
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  العدد  الدوائر الرقابیة ومقر الدیوان  ت

  ٩١  دائرة تدقیق النشاط االجتماعي   ١

  دائرة تدقیق نشاط التمویل والتوزیع  ٢
٢٣٢  
  
  

  ١٣٩  نشاط الحكم المركزي دائرة تدقیق  ٣

  ٢٠٢  دائرة تدقیق نشاط الخدمات العامة  ٤

  ١٩٩  دائرة تدقیق النشاط الصناعي  ٥

  ١٤٢  دائرة تدقیق نشاط الشركات  ٦

  ١٧١  دائرة تدقیق نشاط الزراعة والتعمیر  ٧

  ١٠٣  دائرة تدقیق المنطقة األولى  ٨

  ١٩١  دائرة تدقیق المنطقة الثانیة  ٩

  ٣٠٢  لمنطقة الثالثةدائرة تدقیق ا  ١٠

  ١٢٣  دائرة تدقیق المنطقة الرابعة  ١١

  ١٨٠  دائرة تدقیق المنطقة الخامسة  ١٢

  دائرة تدقیق المنطقة السادسة  ١٣
١٣٢  
  
  

  ٦٨  قسم تقویم االداء  ١٤
  

  ٤٢٩  مقر الدیوان  ١٥
  

  ٢٧٠٤  المجموع  
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   -:الخاضعة للرقابة  اإلداراتـ ٣
من خالل الهيئـات   أعمالهاالرقابية والتي تمارس الدوائر وهي تمثل نطاق         

   -: كاألتيوهي الرقابية 
تشمل مجلس النواب ، مجلس الوزراء ، والدوائر الرئاسية الرئيسية وهـي  اإلدارات  -":أوال

والـدوائر الحكوميـة   المـديريات   (، مراكز الوزارات ، دوائر غير المرتبطة بوزارة 
والممولـة مركزيـا   صية معنوية واستقالل مالي وأداري بشخالتي تتمتع  )التابعة لها 

والبـالغ   إعمـال تقريـر نتـائج   أو حساباتها السنوية ببيانـات ماليـة   والتي تنتهي 
خـالل السـنة    %١٠٠بنسـبة   لتـدقيقها خطط لها الديوان والتي ادارة )٢٩٤(عددها
٢٠١٤.   

شخصية معنويـة واسـتقالل   ب التي تتمتع اإلداراتوهي  األخرىالرئيسية  اإلدارات  -":ثانيا
تقريـر  حساباتها السنوية ببيانات مالية أو تنتهي والتي  والممولة ذاتيا مالي وأداري

شـركات القطـاع المخـتلط    "ايضاتشمل  كما، ادارة )٩٣٧(والبالغ عددها إعمالنتائج 
   .والمكاتب االستشارية وصناديق التعليم العالي ، الجمعيات ، االتحادات ، المنظمات 

  
الرئيسية التي يكون تمويلها عـن   لألداراتالفرعية وهي الوحدات التابعة  إلداراتا  -":الثاث

ــق ــك  طري ــر دوري  اإلداراتتل ــا بتقري ــدقيق فيه ــائج الت ــالغ وتنتهــي نت واالب
مــن نطـاق   % ٣٣ ال تقل عن يخطط لها بنسبة إنوالتي يجب ادارة )٢٥٥٧(عددها

خالل ثالث % ) ١٠٠(بنسبة ان يتم تغطيتها  الدائرة الرقابية على إمكانيةالعمل حسب 
  )٣(ملحق رقم  .سنوات
 الطاقات الرقابيــةـ ٤

وهـي   )رقيـب /يوم(وحـدة قياسها ويقصد بها األيام المتاحة لعمل الرقيب المالي و    
) ٧(يوم العمل  إنباعتبار للفصل  رقيب/ يوم ) ٥٧(أو رقيب للسنة /يوم) ٢٣١(تساوي 
   .ساعة

يـوم عمـل و   ) ٢٣١(× قة المخططة وهــي تمثل عـدد العـاملين المتـاح   الطا  -":أوال
التي تم األشارة اليهـا فـي   (وحسب األوزان الترجيحية  رقيب /وحــدة قياسها يوم

يمثل الطاقات المتوقـــع وهذا ) المرفق طيا (  و) الدليل األسترشادي ألعداد الخطة
  . زهاوجودها والتي بموجبها تحدد المهام المخطط انجا
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النجـاز مهامهـا   "الطاقات المطلوبة وهـي الطاقات التي تحتاجها الهيئة فعـــال   -":ثانيا
المخططـة  الطاقات تجاوز تقد  وهذه الطاقات لقانون الديوان"المطلوبـة والمحددة وفقا

  ٠في الطاقة وجــود عجزمما يؤشر  األحيانفي بعض 
  

وحسـب   الرقابيـة  الـدائرة  أجمالي مهام داءأل )المتاحة( ةالمخطط توزع الطاقات  -:ثالثا 
   -:فيالمتمثلة ومهام الديوان وحسب الكشوفات المرفقة  أهداف

  
 التدقيق ألمستندي للبيانـات الماليـة   مهام تدقيق المشروعية وتمثل الوقت الالزم النجاز  -١

 الرقابيـة  من إجمالي الطاقـات %) ٣٣(حيث حددت نسبة الهيئة خالل السنة  ابه ةالمكلف
 .داء هذه المهمة أل
 

مهام تقويم األداء وتمثل الوقت الالزم لتقويم أداء اإلدارات الخاضعة لرقابة الديوان وفق  -٢
معدة مسبقا لهذا الغرض للتحقق من مدى فاعلية وكفاءة واقتصـادية اسـتخدام   الخطة ال

 المال العام والموارد البشرية واالقتصادية وفق مؤشرات ومعايير علمية مدروسة وهـي 
 .الرقابية من أجمالي الطاقات%) ٤٥(تمثل ما نسبته 

  
المهام التطويرية وتمثل الطاقات التي يخصصها رئيس الهيئة لتطويـر كادره من حيـث    -٣

ـ ــخ أمداخــل القطر   في الدورات سواء إشراكهم ـ ـارجه ضمن ال ة  ـبرامج المتاح
  . سنةالخالل  الطاقات المخططة من% ١٠التتجاوز نسبتها  إنوينبغي 

  
ومديريات الرقابة وتتمثل بالطاقات المخصصة في مقرات الدوائر الرقابية  اإلداريةالمهام  -٤

المهام االستشارية وهي تتمثل بطاقـة رئـيس   أما %).٩(في المحافظات وهي تمثل نسبة 
  .من أجمالي الطاقات %) ١(ويخطط ألداء هذه المهام بنسبة الهيئة حصرا 

  
للخبير ،معاون مدير عام الدائرة ، ( بي وتتمثل بالطاقات المخططة مهام إدارة العمل الرقا -٥

مـن إجمـالي   % ) ٢(وهي تمثـل نسـبة   )مدير التنسيق ، مدير الرقابة في المحافظات 
  .الطاقات

مكتب رئيس الديوان، مكاتب النـواب ، دائـرة الشـؤون الفنيـة     ( تم تنظيم خطة ساندة  -٦
 .)لية والدراسات ،دائرة الشؤون اإلدارية والما
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  مفاهيم مخرجات الخطة

 اإلداراتالرقابة والتدقيق في  إعمالبالتقارير الرقابية الناتجة عن مخرجات الخطة تتمثل      
   -:كاألتيالخاضعة للرقابة وهي 

  
للسـنة   واألخـرى  الرئيسية اإلداراتيمثل مخرجات و البيانات الماليةرقابية حول  ريراتق )١(

مالية لسـنوات  البيانات رقابية عن ال تقارير وكذلك ٣١/١٢/٢٠١٣المالية المنتهية في 
  .في حينها سابقة متأخرة لم تقدم من قبل اإلدارات الخاضعة للرقابة

  
  .واألخرى الرئيسية عن اإلدارات إعمالتقريــر نتائج   )٢(
  
 .الزيارات التفتيشيةتقرير  )٣(

  
المقدمة الـى الـديوان    تقارير نتائج تدقيق العقود وقد تم التخطيط لها في ضوء العقود  )٤(

 .٢٠١٤و٢٠١٣خالل العام 

  
جزئـي   أداءتم تحديده في الخطة السنوية سواء كان تقرير تقويم  أداء الذيتقرير تقويم   )٥(

المنعقـدة  ٢٠١٢لسنة )١١(في مجلس الرقابة في الجلسة  إقرارهشامل حسب ما يتم  أم
  .١٥/٢/٢٠١٢في 

  
 .التخصصيةفي مجال الرقابة  األداءتقرير تخصصي يمثل تقارير قسم تقويم   )٦(

  
دراسـات   أومعينـة   بإعمال الهيئات نتيجة تكليف أخرىتمثل أي تقارير  أخرىتقارير   )٧(

 والسفر اإليفادتقارير تدقيق قوائم  أو أو تقارير لجان أو نتائج تدقيق منح بحوث وأمعدة 
 .وغيرهاللدرجات الخاصة 

  
ة العام يصـدر تقريـر سـنوي بكافـة     تقارير فصلية وفي نهاي أربعةيصدر هذا الديوان  )٨(

مجلـس  ( الرئاسـات الثالثـة    إلىالمالحظات التي لم يتم تصفيتها وترسل هذه التقارير 
  .والى اللجان البرلمانية المعنية ) النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء 
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منتسب على رأس  *)٢٢٧٥(على  عتمادالاب ٢٠١٤خطط الديوان النجاز العمل الرقابي لعام  

رقيب في حين بلغت الطاقات الرقابيـة  /يوم ) ٥٩٢٥٩٧(العمل حيث بلغت طاقاتهم المخططة 
وقد تم توزيع هذه الطاقات النجاز % )  ١٤( رقيب أي بنسبة عجز/يوم )٦٨٥٥٧٩(المطلوبة 

المعـدل   ٢٠١١لسـنة  ) ٣١(مــن قانونــه رقـم  ) ٤(مهام الديوان التي حددتها المادة 
  االتي وك

  الطاقة المخططة  مهامال
نسبتها إلى 
  اإلجمالي

  %٣٥  ٢٠٣٩٨٢  تدقيق المشروعية

  %٤٧  ٢٧٨٦٢١  تقويم األداء

  %١٠  ٥٨٧٤٦  مهام تطويرية

  %١  ٥٩٨٦  مهام استشارية

  %٦  ٣٧٧١٣  مهام إدارية

  %١  ٧٥٤٩  إدارة العمل الرقابي

  %١٠٠  ٥٩٢٥٩٧  المجموع
  ستثناء المقريمثلون الدوائر الرقابية با*       

  الطاقات الرقابية

 خطــة عمل الــديوان السنوية للفترة من

 ٣١/١٢/٢٠١٤ولغاية  ١/١/٢٠١٤
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لدوائر الرقابية فقط حيث  تم فصل طاقات المهام الرقابية تمثل طاقات ا الطاقات الرقابية هذه
لمقر الديوان وعرضت في خطة ساندة لخطة العمل الرقابي تمثلت بالمهام اإلدارية والفنيـة  

  .والتطويرية واالستشارية لكافة مكاتب وأقسام الديوان 
   المطلوبة الطاقات   
ستنادا لتوجيهات مجلس الرقابة المالية قامت الدوائر الرقابية بإعادة النظر في احتساب  ا   

الطاقات المطلوبة لبعض من اإلدارات الرئيسية الخاضعة لرقابتها وفق عدد ساعات العمل 
وقـد   االعتبار حجم اإلدارة ونشـاطها  ظربن اخذينالمصروفة فعال في تدقيق هذه اإلدارات 

حسـب الـدوائر    ةالديوان موزع إلجماليرقيب /يوم )٦٨١٠٣٩(ات المطلوبة بلغت الطاق
  ٠العجز التخطيطي على مستوى كل دائرة إزائها الرقابية ومؤشر 

  %نسبة العجز  المطلوبةالطاقة   الطاقة المخططة  الدائرة

  %١٨  ٢٩٥٤٦  ٢٤٢١٠  النشاط االجتماعي 

  %١  ٦١١٤٣  ٦٠٣٧١  التمويل والتوزيع

  %١٧  ٤٤٦٥٧  ٣٧٠٧٧  الحكم المركزي

  %١٠  ٥٤٣٢١  ٥٢٨٨٩  الخدمات العامة 

  %٩  ٤٠٩١٦  ٣٧٠٦٥  الشركات
  %٨  ٥٦٣١٩  ٥١٩٠٣  الصناعي

  %٥  ٤٦٨٥٨  ٤٤٥٤٦  الزراعة والتعمير 

  %٤  ٢٧٧٩٠  ٢٦٦٣٠  األولىالمنطقة 

  %٥٣  ١٠٦٣٧٩  ٥٠٤٥٧  المنطقة الثانية

  %٩  ٨٦٠٣٧  ٧٨٠٥١  المنطقة الثالثة

  %)١٢(  ٢٨٢١٦  ٣١٧٣٧  المنطقة الرابعة

  %٢  ٤٦٨٩٤  ٤٥٩٣٨  المنطقة الخامسة

  %١٢  ٣٨٧٢٧  ٣٣٩٤٧  المنطقة السادسة 

  ــ  ١٧٧٧٦  ١٧٧٧٦  األداءتقويم 

  %١٥  ٦٨٥٥٧٩  ٥٩٢٥٩٧  المجموع
  



 

)٤٦ - ١٦( 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

رئيسية بنسـبة   إدارة)١٢٣١(رئيسية من مجموع  أدارة)١٠٠٨(خطط الديوان لتدقيق 
رئيسية والذي  إدارة)٢٩٤(ة المخطط تدقيقها الرئيسية الحكومي اإلداراتحيث بلغ عدد %)٨٢(

 في حين%)١٠٠(الرئيسية الخاضعة للرقابة أي بنسبة تدقيق بلغت  اإلداراتعدد  إجمالييمثل 
بنسـبة   إدارة)٩٣٧(ممولة ذاتيا من مجموع  أخرىرئيسية  إدارة)٧١٤(خطط الديوان لتدقيق 

 إحـداث عة وجمعيات مدمرة بعد تابعة لوزارة الصنا إداراتوالفرق يمثل %)٧٦(تخطيط بلغت
  لم يتم التخطيط لتدقيقها ٢٠٠٣عام 

  
  

                                                                                                                             
إدارة خاضـعة  ) ٢٥٥٧(إدارة فرعية مـن مجمـوع   ) ١٠١٩(خطط الديوان لتدقيق          

حيث تخضع هذه اإلدارات إلى خطة دورية تؤدي %) ٤٠(للرقابة  بنسبة مخطط بلغت 
  .إلى تدقيق اإلدارات كافة خالل ثالث سنوات 

  
    

  
  

لمخطـط  تفاصيل التقارير ا أدناه، تقريراً ) ٦٥٤٦(خططت الدوائر الرقابية النجاز  •
 ٠انجازه 

  
                                                                                                                             

  
  

 اإلدارات الخاضعة للرقابة

 فرعيةاإلدارات ال  

اإلدارات الرئيسية    
 الحكومية واألخرى/ 

ــات  ــل مخرج العم
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العدد المخطط انجازه   نوع التقرير
  ٢٠١٤/للسنة

  ٥٦٥  *حساب ختامي مدور 

  ٨٥٣  حساب ختامي

  ٩٧٢  أعمال جتقرير نتائ

  ٣٩٥  تقرير دوري

  ٢٨٥  تقويم أداء

  ٤٢٤  زيارات تفتيشية

  ٢٩٦٢  عقود

  ٩٠  تقارير أخرى

  ٦٥٤٦  المجموع

حسـاب ختـامي لـدوائر حكوميـة     )١٢٥(حساب منها )٥٦٥(الحسابات الختامية المدورة *
 ٠) ١(حساب ختامي لدوائر تمويل ذاتي موضحة تفاصيلها في كشف رقم )٤٤٠(و

استناداً إلى توجيهات األمانة العامة لمجلس الوزراء خطط الديوان لتدقيق العقـود   •
مليون دينار ، حيث بلـغ عـدد العقـود المخطـط        )١٥٠(التي تزيد مبالغها عن 

عقد حيث تم تحديد أعداد التقارير في ضوء تقـارير العقـود   )   ٢٩٦٢ (تدقيقها 
 . ٢٠١٣الواردة إلى الديوان لتدقيقها خالل عام  

 
تقرير ضمن التقارير األخرى حيث أن الديوان يكلـف  ) ٩٠(خطط الديوان لتدقيق  •

ج الخطة قد تتضـمن تـدقيق المـنح أو الرواتـب أو     ببعض المهام التدقيقية خار
 .تكليفات ومهام خاصة 

  
  

وقد خطط الديوان  ٢٠١٥-٢٠١٠للسنوات  األداءلتقويم  إستراتيجيةخطة  أعدادتم           
غيـر   األداءماسيتم تدويره من تقارير تقويم اضافة إلى ٢٠١٤لتقويم أداء اإلدارات للسنة 

تنفـذ  علـى ان  من إجمالي الطاقات % ٤٧باستغالل نسبة  ،٢٠١٣المنجزة خالل السنة  

 خطة تقويم األداء
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حيث بلـغ عـدد   ))  )٤(ملحق رقم  ((.خالل الفصلين الثالث والرابع من السنة قيد البحث 
كما موضح فـي كشـف    أدارة) ٢٧٥ (٢٠١٤خالل العام  أدائهاالتي سيتم تقويم  اإلدارات

ـ ) ٣٨٩(بلـغ   أداءمتراكم من تقويم  فضال عن ما) ٢(رقم  تقريـر للعـام   ) ١١٤(مل تش
  ٢٠١٣تقرير للعام ) ٢٧٥(و٢٠١٢

  
  
  

قدم قسم تقويم األداء التخصصي خطته للرقابة التخصصية علـى اإلدارات الخاضـعة        
التي بعد أن يتم التنسيق مع  دوائر الرقابة والتدقيق بشان اإلدارات  ٢٠١٤للرقابة  لعام 

السنة تتضمن النشاطات للهيئات المتخصصة تقرير خالل ) ٤٦(سيتم تقويم أدائها بإجمالي 
  .)الصحية ،الهندسية،التربية ،الزراعية واالروائية،البيئية (بالشؤون 

  
  
   مالحظات عامة بشان اخلطة     

 
v  وتحديـد  والمحافظات تم تحديد مواعيد االنجاز بالتنسيق بين الدوائر الرقابية في بغداد

 .التدقيق أسبقيات

  
v  في أعداد الخطة وتوزيع اإلعمال بما يتالءم مع حجـم الطاقـات   اعتماد مبدأ المرونة

 الرقابية الالزمة للتدقيق وكادر الهيئة الرقابية ومحاولة تحقيق التوازن في هذا الجانب 

  . لغرض انجاز المهام في التوقيتات المحددة لها     
  
  

  التحديات والصعوبات 
التحديات والصعوبات والتي يمكن تصنيفها  يواجه ديوان الرقابة المالية االتحادي جمله من

  ـ :نوعين الى 
  :النوع األول

  :تتمثل فيتحديات خارجية 
عدم تقديم اإلدارات الخاضعة للرقابة بياناتها المالية في الوقت المحدد حيث بلغ عدد  .١

 حساب ختـامي يمثـل   ) ١٠٢( ٣١/١٢/٢٠١٣الحسابات الختامية التي لم تقدم لغاية 

 خطة قسم تقـويم األداء 
  التخصصي
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والوزارات كما نوضح في كشـف   وفقا للسنوات دارات رئيسية موزعةمالية إلبيانات 
  ٠) ٣(رقم

  
التحديات التي يواجهها الرقيب ذاته نتيجـة الكشـف عـن حـاالت الفسـاد اإلداري       .٢

دعم الرقبـاء بمـا يكفـل    والمخالفات الموجودة في تلك اإلدارات األمر الذي يتطلب 
 .قيب واستقاللية وامن الرالحفاظ على سالمة وحيادية 

  .الحفاظ على المال العام من الهدر والتبذير وضمان كفاءة االستخدام  .٣
 .تحقيق التواصل الدولي االستمرار في  .٤
 ٠التأخر في اإلجابة على تقارير الديوان واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة المخالفات .٥
 .رفع كفاءة أداء األجهزة المشمولة بالرقابة  .٦
 .العمل على محاربة الفساد  .٧
كسب ثقة األطراف الداخلية والخارجية المتعاملة مع الديوان باعتباره عـين الشـعب    .٨

 .على المال العام 
 .تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الخارجية والمنظمات الدولية  .٩

  
  
  

  _ :النوع الثاني 
  : تحديات داخلية تتمثل في 

  .ي التدقيق والعمل الرقابي خلق بيئه رقابية تمتاز بكفاءة وجودة عالية ف .١
تطوير القابليات والكفاءات للرقباء من خالل اشراكهم في دورات تدريبية داخل  .٢

 .وخارج العراق 
تذليل الصعوبات التي تواجه الرقيب في أداء مهامه وتوفير كافة مسـتلزمات   .٣

 .العمل الرقابي 
 .توفير المشورة والدعم الفني للرقيب  .٤
الرقابية والمخالفات المالية المكتشفة فـي اإلدارات   متابعة تصفية المالحظات .٥

 .الخاضعة للرقابة 
تعزيز مفاهيم الحيادية واالستقالل واعتمادها كأساس لعمل الـديوان وتعزيـز    .٦

 .هذه المفاهيم لدى موظفي الديوان 
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  )٣(كشف رقم 

 ٣١/١٢/٢٠١٣ كما في اإلدارات التي لم تقدم بیاناتھا المالیة  

 اسم الدائرة السنة المالیة المحافظة الوزارة

 الشركة العامة لتجارة المواد الغذائیة  ٢٠١٢ بغداد التجارة

 الحساب الختامي لجمھوریة العراق ٢٠١٢ بغداد المالیة

 الصناعة

- ٢٠٠٥من  بغداد
 شركة الطارق العامة ٢٠١٢

- ٢٠٠٩من  بغداد
 شركة الفداء العامة ٢٠١٢

- ٢٠١١من  بغداد
 ة عقبة بن نافع العامةشرك ٢٠١٢

 شركة الكرامة العامة ٢٠١٢-٢٠٠٩ بغداد

- ٢٠٠٩من  بغداد
 شركة الربیع العامة ٢٠١٢

-  ٢٠٠٤من بغداد
 شركة بدر العامة ٢٠١٢

 شركة الرشید العامة ٢٠١٢-٢٠٠٤ بابل

التعلیم العالي 
 كلیة العراق الجامعة ٢٠١٢-٢٠١١ البصرة والبحث العلمي

 وزارة الدفاع ٢٠١٢ دادبغ وزارة الدفاع

 مجلس الوزراء
 الھیئة العلیا للحج والعمرة ٢٠١٢-٢٠١١ بغداد

مكتب المفتش العام لمؤسسة السجناء  ٢٠١٢ بغداد
 السیاسین



 

)٤٦ - ٢١( 
 

 مكتب المفتش العام لمؤسسة الشھداء  ٢٠١٢ بغداد

 الشركة العامة للسینما والمسرح ٢٠١٢ بغداد الثقافة

البلدیات 
 مديرية بلدية الموصل ٢٠١٢ نینوى واالشغال

جمعیة الھالل 
 العراقي األحمرجمعیة الھالل  ٢٠١٢-  ٢٠٠٨  بغداد االحمر العراقي

 قطاع مختلط 
الشركة العالمیة للبطاقة الذكیة المحدودة  ٢٠١٢-٢٠١٠  بغداد

 المختلطة

 شركة بغداد لخدمات السیارات ٢٠١٢ بغداد

 الوقف السني
- ٢٠٠٢من  بغداد

 الوقف السني /الزكاة والصدقات  صندوق ٢٠١٢

 الوقف السني أموالواستثمار  أدارةھیئة  ٢٠١٢-٢٠٠٤ بغداد

- ٢٠٠٣من  بغداد الوقف الشیعي
 عتبة الروضة الكاظمیة ٢٠١٢

- ٢٠٠٩من  واسط شركة عربیة
 شركة الدجیلة العراقیة االردنیة ٢٠١٢

  دیثة ركة سنحاریب لتقنیات الري الحش  ٢٠١٢-٢٠٠٤  بغداد  الزراعة

    ١٠٢    المجموع
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  )٢(كشف رقم 

 ٢٠١٤حسب الوزارات لسنة  األداءتقویم خطة 
    

 المحافظة  االدارات الخاضعة لتقویم االداء  الوزارة  ت

 بغداد  دائرة مجاري بغداد امانة بغداد  1

 ١ المجموع 

2 

 االعمار واالسكان 

 بغداد  شركة الرشید العامة للمقاوالت 

 بغداد  شركة سعد العامة  3

 بغداد  الھیئة العامة لالسكان  4

 البصرة  البصرة / فرع شركة الرشید للمقاوالت  5

 البصرة  ساند/ مكتب اسكان البصرة  6

 النجف  ساند / النجف / الھیئة العامة للمباني  7

 كربالء  ساند / كربالء / الھیئة العامة لالسكان  8

 كركوك  ساند / ة اسكان كركوك مدیری 9

 االنبار  ساند / االنبار / الھیئة العامة لالسكان  10

 المثنى  ساند / المثنى   / دائرة اسكان  11
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 القادسیة  ساند / القادسیة / دائرة اسكان  12

 11 المجموع

13 

 االتصاالت 

الھیئة العراقیة العامة لخدمات البث 
 بغداد  واالرسال 

/ الشركة العامة لالتصاالت والبرید   14
 النجف  ساند  / النجف 

 2 المجموع

15 

 البلدیات واالشغال العامة 

/ جمع النفایات / مدیریة البلدیات العامة 
 بغداد  بغداد 

/ جمع النفایات / مدیریة بلدیة الموصل  16
 الموصل  جزئي

 البصرة  مدیریة بلدیة البصرة  17

 النجف  شامل / دیات النجف االشرف مدیریة بل 18

 كربالء  شامل / بلدیة كربالء  19

 دیالى  مدیریة بلدیات دیالى  20

 القادسیة  رفع النفایات / القادسیة  / مدیریة بلدیات  21

 المثنى  رفع النفایات / المثنى / مدیریة بلدیات  22
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 ٨ المجموع   

23 

 البیئة 

 بغداد  لوقایة من االشعاعمركز ا/ وزارة البیئة 

/ الوقایة من االشعاع / دائرة بیئة نینوى  24
 نینوى  ساند 

 المثنى  مدیریة بیئة المثنى  25

 3 المجموع

26 

 التعلیم العالي والبحث العلمي 

دیوان وزارة التعلیم العالي والبحث 
 بغداد  العلمي 

 بغداد  الجامعة التكنولوجیة  27

 بغداد  لعراقیة للحاسبات والمعلوماتیة الھیئة ا 28

 بغداد  الكلیات االھلیة  29

 النجف  ساند / نجف / الجامعة االسالمیة  30

 كركوك  جامعة كركوك / كلیة القانون  31

 دیالى  دیالى/ كلیة الھندسة / المكتب الھندسي  32

 االنبار  جامعة االنبار  33

 واسط  واسط/ د كلیة االدارة واالقتصا 34



 

)٤٦ - ٢٥( 
 

 9 المجموع

35 

 التربیة 

الشركة العامة النتاج المستلزمات 
 بغداد  التربویة 

 بغداد  مدیریة تربیة الرصافة الثانیة  36

 بغداد  مدیریة تربیة الكرخ الثانیة  37

/  معمل انتاج المستلزمات التربویة  38
 نینوى  ساندة / نینوى 

المستلزمات  الشركة العامة النتاج 39
 البصرة  ساند / البصرة / التربویة 

 بابل شامل / بابل  / المدیریة العامة للتربیة  40

 النجف  شامل / النجف  / المدیریة العامة للتربیة  41

 كربالء  شامل / كربالء /  المدیریة العامة للتربیة  42

المدیریة العامة لتربیة محافظة صالح  43
 الدین صالح  الدین 

 دیالى  مدیریة تربیة دیالى  44

 واسط  مدیریة تربیة واسط 45
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 11 المجموع

46 

 التجارة 

 بغداد  الشركة العامة لتجارة السیارات والمكائن 

الشركة العامة للمعارض والخدمات  47
 بغداد  التجاریة 

/ فرع الشركة العامة لتجارة السیارات  48
 نینوى  ساند / نینوى 

 البصرة  البصرة / شركة المعارض   49

/  الشركة العامة لتجارة السیارات  50
 میسان  ساند / میسان 

/ مدیریة الرقابة التجاریة والمالیة  51
 القادسیة  القادسیة 

 المثنى  المثنى / المركز التمویني  52

 المثنى  المثنى /مدیریة الرقابة التجاریة والمالیة  53

 8 عالمجمو

54 

 التخطیط 

المركز الوطني للتطویر االداري وتقنیة 
 بغداد  المعلومات 

 الموصل  ساند / الموصل  / مركز التطویر االداري  55
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المركز الوطني للتطویر االداري وتنمیة  56
 البصرة  ساندة / البصرة  / المعلومات 

57 

 التخطیط 

المركز الوطني للتطویر االداري وتنمیة 
 ذي قار  ساندة / ذي قار  /  علومات الم

المركز الوطني للتطویر االداري وتنمیة  58
 میسان  ساندة / میسان /  المعلومات 

 بابل  بابل / المركز الوطني للتطویر االداري  59

/  المركز الوطني للتطویر االداري  60
 النجف  النجف 

/  المركز الوطني للتطویر االداري  61
 كربالء  ء كربال

 8 المجموع

62 

 الثقافة  

مدیریة التراث / دائرة الفنون العامھ 
 بغداد  الشعبي 

 بغداد  دار االزیاء العراقیة  63

 2 المجموع
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68 

 حقوق االنسان 

وزارة حقوق / دائرة شؤون المحافظات 
 بغداد  االنسان 

/ كركوك / فرع دائرة شؤون المحافظات  69
 كركوك  ساند 

وزارة حقوق / دائرة شؤون المحافظات  70
 واسط  ساند / واسط / االنسان 

/ شؤون المحافظات / حقوق االنسان  71
 الدیوانیة  ساند / الدیوانیة 

 4 المجموع

72 

 دیوان الوقف السني 

 بغداد  دیوان الوقف السني / كلیة االمام االعظم 

 ى نینو ساند / نینوى / كلیة االمام االعظم  73

 االنبار  ساند / االنبار / كلیة االمام االعظم  74

 3 المجموع

75 

 الداخلیة  

 بغداد  االلیات/ مدیریة شرطة الكھرباء 

دائرة / قیادة قوات حرس الحدود  76
 بغداد  الھندسة والمشاریع 

 البصرة  البصرة / مدیریة حرس الحدود  77
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 میسان  میسان / مدیریة السجون  78

 دیالى  ساند / مدیریة سجن دیالى  79

 المثنى  سجن المثنى / دائرة االصالح العراقیة  80

 6 المجموع

81 

 الدفاع  

 بغداد  بغداد / جمعیة بناء المساكن  

 دیالى  دیالى/ مكتب شؤون المحاربین  82

 2 المجموع

83 

 الزراعة 

 بغداد  الشركة العامة للبیطرة    

 بغداد  لعامة لتنمیة الثروة السمكیة الھیئة ا 84

الھیئة العامة لمكافحة التصحر واستثمار  85
 بغداد  الصحراء الغربیة 

 نینوى  ساند / نینوى / المستشفى البیطري   86

87 

 الزراعة 

 البصرة  ساند / البصرة  / المستشفى البیطري 

/ مكتب ھیئة تنمیة الثروة السمكیة  88
 البصرة  بصرة 



 

)٤٦ - ٣٠( 
 

 بابل  ساند / بابل  /  المستشفى البیطري  89

 كركوك  ساند / كركوك / المستشفى البیطري  90

 دیالى  ساند / دیالى / المستشفى البیطري  91

/ فرع الھیئة العامة لمكافحة التصحر  92
 االنبار  ساند / االنبار 

/ فرع الھیئة العامة لالرشاد الزراعي  93
 دسیة القا القادسیة 

 المثنى  ساند / المثنى  / المستشفى البیطري  94

 الدیوانیة  ساند / الدیوانیة / المستشفى البیطري  95

 13 المجموع

96 

 الشباب والریاضة 

دائرة الشؤون الفنیة والھندسیة في 
 بغداد  وزارة الشباب والریاضة 

 ذي قار  ذي قار / الریاضة والشباب  97

98 

 ریاضة الشباب وال

 كركوك  كركوك / مدیریة الشباب والریاضة 

 القادسیة  القادسیة / مدیریة شباب وریاضة  99



 

)٤٦ - ٣١( 
 

 المثنى  المثنى  /مدیریة شباب وریاضة  100

 5 المجموع

101 

 الصناعة والمعادن 

 بغداد  دیوان وزارة الصناعھ والمعادن

الشركة العامة للتصامیم واالستشارات  102
 بغداد  الصناعیة 

 بغداد  الشركة العامة للصناعات االنشائیة   103

 بغداد  المدیریة العامة للتنمیة الصناعیة 104

 بغداد  ھیئة البحث والتطویر الصناعي  105

 بغداد  الشركة العامة للسجاد الیدوي  106

الشركة العامة للمسح الجیولوجي  107
 بغداد  والتعدین 

 بغداد  العامة شركة الصمود  108

 بغداد  شركة المنصور العامة  109

110 

 الصناعة والمعادن 

 الموصل  شامل / شركة الكندي العامة 

 الموصل  ساند / الموصل / معمل السجاد الیدوي  111



 

)٤٦ - ٣٢( 
 

 البصرة  الشركة العامة للصناعات البتروكیمیاویة  112

 ار ذي ق شر كة اور العامة للصناعات الھندسیة  113

 الحلة  ساند / حلة / معمل السجاد الیدوي  114

/ الشركة العامة للصناعات المیكانیكیة  115
 بابل  شامل / االسكندریة  

/ الشركة العامة للصناعات النسیجیة  116
 بابل  شامل / حلة 

 بابل  ساند / معمل سمنت بابل  117

شامل / الشركة العامة للسمنت الجنوبیة  118
 النجف  النجف /

فرع الشركة العامة للصناعات االنشائیة  119
 بابل  ساند / بابل / معمل طابوق المحاویل / 

 كركوك  ساند / كركوك / معمل السجاد الیدوي  120

 صالح الدین  شركة صالح الدین العامة  121

 صالح الدین  شركة الحضر العامة  122

 االنبار  االنبار / العامة للفوسفات  الشركة الصناعة والمعادن  123



 

)٤٦ - ٣٣( 
 

/ فرع الشركة العامة للسجاد الیدوي  124
 االنبار  ساند / االنبار 

 القادسیة  ساند / معمل طابوق القادسیة  125

 الدیوانیة  مصنع نسیج الدیوانیة  126

 المثنى  مملحة السماوة  127

 27 المجموع

128 

 الصحة 

 بغداد  دیوان وزارة الصحة 

 بغداد  دائرة العیادات الشعبیة الطبیة  129

/ في نینوى / العیادات الطبیة الشعبیة  130
 نینوى  ساندة 

/  مدیریة العیادات الطبیة الشعبیة  131
 البصرة  ساندة / البصرة 

/   مدیریة العیادات الطبیة الشعبیة  132
 میسان  ساندة / میسان  

ذي /   ت الطبیة الشعبیة مدیریة العیادا 133
 ذي قار  ساندة / قار 

 كركوك  قطاع كركوك الثانیة / المراكز الصحیة  134

/ االنبار / دائرة العیادات الطبیة الشعبیة  الصحة  135
 االنبار  ساندة 



 

)٤٦ - ٣٤( 
 

واسط  /  دائرة العیادات الطبیة الشعبیة  136
 واسط  ساندة / 

/ دیالى /  عبیة دائرة العیادات الطبیة الش 137
 دیالى  ساندة 

 10 المجموع

138 

 العمل والشؤون االجتماعیة 

 بغداد  دائرة اصالح االحداث 

 بغداد  دائرة العمل والتدریب  139

الموصل / مركز العمل والتدریب المھني  140
 الموصل  ساندة / 

 الموصل  اصالح االحداث  141

 صرةب/شبكة الحمایة االجتماعیة  142

  
  

  البصرة
  
 

 ذي قار/شبكة الحمایة االجتماعیة  143
  ذي قار
  
  

  بابل بابل/شبكة الحمایة االجتماعیة  144
  

  النجف نجف/شبكة الحمایة االجتماعیة  145
  

   كربالء/شبكة الحمایة االجتماعیة  146
  كربالء

  صالح الدین صالح الدین/شبكة الحمایة االجتماعیة  147
  

   المثنى/الحمایة االجتماعیة  شبكة 148
  المثنى

/ ذي قار /  قسم العمل والتدریب المھني  149
 ذي قار  ساند



 

)٤٦ - ٣٥( 
 

 النجف  ساند / النجف / قسم العمل والتدریب  150

 كركوك  ساند / كركوك / دائرة العمل والتدریب  151

/ صالح الدین / دائرة العمل والتدریب  152
 صالح الدین  ساند 

153 

 العمل والشؤون االجتماعیة 

 دیالى  ساند  / دیالى / قسم العمل والتدریب 

شعبة رعایة االیتام / الرعایة االجتماعیة  154
 واسط  واسط / 

الدیوانیة  / قسم العمل والتدریب المھني  155
 الدیوانیة  ساند / 

/ المثنى  / قسم العمل والتدریب المھني  156
 المثنى  ساند 

 13 موعالمج

157 

 العدل

 بغداد  السجون / دائرة االصالح العراقیة 

 الموصل  ساند / الموصل / السجن المركزي  158

 البصرة  البصرة / السجون  إقلیممجمع  159

 بابل  ساند / بابل / الكبار  أصالحقسم  160

 
161 

 

/ كركوك / السجون /   اإلصالحدائرة 
  ساند 
 

  
  كركوك 

 



 

)٤٦ - ٣٦( 
 

162 
  

  ذي قار/ئرة كتاب العدولدا
  

  
  ذي قار
  

163 
  

  نجف/دائرة كتاب العدول
  
  

  نجف
  
  

164 
  كربالء/دائرة كتاب العدول

  
  
  

  كربالء
  
  

165 
  بعقوبة/دائرة كتاب العدول

  
  

  بعقوبة
  
  

  االنبار/دائرة كتاب العدول 166
  

  االنبار
  
  

  واسط/دائرة كتاب العدول 167
  

  واسط
  
  

168 
  بغداد/ولدائرة كتاب العد
  
  

  بغداد
  
  

 ٩ المجموع

169 

 العلوم والتكنولوجیا  

 بغداد  مكتب االستشارات العلمیة والفنیة 

 بغداد  مركز تصفیة المنشأت النوویة  170

 2 المجموع

171 

 غیر المرتبطة بوزارة 

 بغداد  المجمع العلمي 

 نینوى  شامل/ ھیئة استثمار نینوى  172

 2 المجموع



 

)٤٦ - ٣٧( 
 

173 

 اءكھرب

 بغداد  دیوان وزارة الكھرباء

 بغداد  الصدر /المدیریة العامة لتوزیع كھرباء  174

 بغداد  المدیریة العامة لنقل الطاقة 175

/ المدیریة العامة لتوزیع كھرباء الشمال  176
 الموصل  شامل 

 البصرة  البصرة / المدیریة العامة النتاج الطاقة  177

 كركوك  كركوك / ھرباء مدیریة توزیع ك 178

 صالح الدین  صالح الدین  / مدیریة توزیع كھرباء  179

/ فرع المدیریة العامة لنقل الطاقة  180
 دیالى  ساند / دیالى  / الفرات االعلى 

/ فرع المدیریة العامة لنقل الطاقة  181
 االنبار  ساند / االنبار /  الفرات االعلى 

182 

 ماوة الغازیة محطة كھرباء الس

  
  
  

  المثنى 
  
  
  

  المدیریة العامة للتدریب والتطویر 
  
  بفداد
  

 1١ المجموع



 

)٤٦ - ٣٨( 
 

183 

 المالیة

 بغداد  دیوان وزارة المالیة 

 بغداد  الصندوق العراقي للتنمیة الخارجیة  184

185 

 المالیة 

 بغداد  مركز التدریب المالي والمحاسبي

 د بغدا ھیئة التقاعد الوطنیة  186

 بغداد  الھیئة العامة للمناطق الحرة  187

 بغداد  شركة التامین العراقیة  188

 بغداد  التامین  إعادةشركة  189

 بغداد  المصرف العقاري 190

 نینوى  نینوى / ھیئة التقاعد الوطنیة  191

 نینوى  ساندة / المنطقة الحرة في نینوى  192

 الموصل  ساند / وصل الم/ المصرف العقاري  193

/ الموصل / فرع شركة التأمین الوطنیة  194
 الموصل  ساند 

/ ذي قار /  شركة التأمین العراقیة  195
 ذي قار  ساندة 



 

)٤٦ - ٣٩( 
 

 البصرة  ساندة / البصرة  / ھیئة التقاعد الوطنیة   196

 ذي قار  ساندة / ذي قار /  ھیئة التقاعد الوطنیة   197

198 

 المالیة 

 البصرة  ساند/ البصرة / لمنطقة الحرة ا

 ذي قار  ساند / ذي قار / المصرف العقاري  199

 بابل  ساند / بابل  / ھیئة التقاعد الوطنیة  200

 النجف  ساند / النجف  / ھیئة التقاعد الوطنیة  201

 كربالء  ساند / كربالء /  ھیئة التقاعد الوطنیة  202

 بابل  ساند / بابل  / لعراقیة شركة التأمین ا 203

 كربالء  ساند / كربالء  / شركة التأمین العراقیة  204

 النجف  ساند / النجف / شركة التأمین الوطنیة  205

 النجف  ساند / النجف / المصرف العقاري  206

 كركوك  ساند / كركوك  / ھیئة التقاعد الوطنیة  207

ساند / كركوك / ة شركة التـأمین العراقی 208
 كركوك  /  
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 كركوك  ساند / كركوك / المصرف العقاري  209

210 

 المالیة 

 واسط  ساند / واسط  / شركة التأمین العراقیة 

 دیالى  ساند / دیالى  / ھیئة التقاعد الوطنیة  211

 واسط  ساند / واسط  / ھیئة التقاعد الوطنیة  212

 االنبار  ساند / االنبار  /   ھیئة التقاعد الوطنیة 213

 واسط  ساند / الكوت / المصرف العقاري  214

/ الدیوانیة / فرع الھیئة الوطنیة للتقاعد  215
 الدیوانیة  ساند 

/ المثنى  /  فرع الھیئة الوطنیة للتقاعد  216
 المثنى  ساند 

 الدیوانیة  ساند / الدیوانیة / المصرف العقاري  217

 الدیوانیة  ساند / الدیوانیة / ركة التأمین العراقیة ش 218

 3٦ المجموع

219 

 الموارد المائیة 

 بغداد  مركز انعاش االھوار 

 بغداد  شركة الفاو العامة لتنفیذ مشاریع الري  220

 بغداد  شركة العراق لتنفیذ مشاریع الري 221



 

)٤٦ - ٤١( 
 

 ذي قار  ذي قار / مركز انعاش االھوار  222

 البصرة  البصرة / مركز انعاش االھوار  223

 5 المجموع

224 

 مساھمة مختلطة 

 بغداد  شركة الصناعات الخفیفة 

 بغداد  الشركة العراقیة لالعمال الھندسیة  225

 بغداد  شركة صناعة االصباغ الحدیثة  226

 بغداد  الشركة العالمیة للبطاقة الذكیة  227

 بغداد  وخدمات السیارات شركة بغداد لتجارة  228

 بغداد  شركة فندق عشتار 229

 بغداد  شركة فندق بابل 230

 الموصل  شامل / شركة فندق اشور  231

 النجف  النجف / الشركة العالمیة للبطاقات الذكیة  232

 كركوك   اإلنشائیةالمواد  إلنتاجشركة كركوك  233

 10 المجموع
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مستقلة المفوضیة العلیا ال 234
 المثنى  المثنى / المفوضیة المستقلة لالنتخابات  لالنتخابات 

 1 المجموع

 بغداد  مؤسسة الشھداء / مكتب المفتش العام  مؤسسة الشھداء 235

 ١ المجموع   

مؤسسة السجناء / مكتب المفتش العام  مؤسسة السجناء السیاسیین  236
 بغداد  السیاسین 

 1 المجموع

 البصرة  البصرة / محكمة استئناف  قضاء االعلى  مجلس ال 237

 ١ المجموع

238 

 

 بغداد  دیوان وزارة النفط 

 بغداد  شركة االستكشافات النفطیة  239

 بغداد  الشركة العامة للمعدات الھندسیة الثقیلة 240

 بغداد  بغداد / معھد التدریب النفطي  241

 البصرة  البصرة / شركة مصافي الجنوب  242

 ذي قار  ذي قار / شركة مصافي الجنوب  243



 

)٤٦ - ٤٣( 
 

244 

 النفط 

 میسان  میسان / شركة مصافي الجنوب 

 ذي قار  ذي قار / مصفى نفط  245

 البصرة  البصرة / معھد التدریب النفطي  246

الشركة العامة لتوزیع المنتجات النفطیة  247
 كربالء  ساند / كربالء / 

 كركوك  كركوك / دریب النفطي معھد الت 248

 صالح الدین  بیجي  / معھد التدریب النفطي  249

 المثنى  المثنى / ع الخطوط واالنابیب .ش 250

 13 المجموع

251 

 النقل 

 بغداد  الشركة العامة للنقل البحري 

 بغداد  المنشاة العامة للطیران المدني  252

ة والرصد الھیئة العامة لالنواء الجوی 253
 بغداد  الزلزالي 

 الموصل  ساند / مطار الموصل الدولي   254

 الموصل  ساند / الموصل / دائرة االنواء الجویة  255
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 البصرة  ساند / البصرة / مطار البصرة الدولي   256

257 

 النقل 

/ فرع الشركة العامة للنقل البحري 
 البصرة  ساند / بصرة 

 البصرة  ساند / البصرة / الجویة ھیئة االنواء  258

/ بابل / الھیئة العامة لالنواء الجویة  259
 بابل  ساند 

/ النجف / المنشأة العامة للطیران المدني  260
 النجف  ساند 

مدیریة االنواء الجویة والرصد الزلزالي  261
 كركوك  ساند / كركوك  / 

لي مدیریة االنواء الجویة والرصد الزلزا 262
 صالح الدین  ساند / صالح الدین /  

 المثنى  ساند / المثنى  / قسم االنواء الجویة  263

 13 المجموع

264 

 الھجرة والمھجرین 

 بابل  ساند  / مكتب الھجرة والمھجرین 

 النجف  ساند  / مكتب الھجرة والمھجرین  265



 

)٤٦ - ٤٥( 
 

 ٢ المجموع

266 

 ھیئة االعالم 

 الدیوانیة   ساند/ جریدة الدیوانیة 

 الدیوانیة  ساند / محطة اذاعة وتلفزیون الدیوانیة  267

 2 المجموع

268 

 ھیئة السیاحة 

 بغداد  فندق الرشید / ھیئة السیاحھ 

 المثنى  جزئي / ھیئة السیاحة  269

 2 المجموع

270 

 ھیئة االستثمار الوطنیة 

 بغداد  ھیئة استثمار بغداد 

 بغداد  لالستثمار الھیئة الوطنیة  271

 كركوك  ھیئة استثمار كركوك   272

 صالح الدین  ھیئة استثمار  صالح الدین  273

 واسط  ساندة / ھیئة استثمار واسط   274

 االنبار  ساندة / ھیئة استثمار االنبار   275

 ساندة / ھیئة استثمار دیالى  276

  دیالى 
  
  
  
  

  بابل  بابل /ھیئة استثمار 
  277 

278 
  النجف/ھیئة استثمار 

  
  النجف
  279 



 

)٤٦ - ٤٦( 
 

  كربالء  كربالء/ھیئة استثمار 
  

 10 المجموع 

 27٥  اإلجمالي

  


