
  لعراقجمھوریة ا               
  االتحادي  دیوان الرقابة المالیة        
   دائرة الشؤون الفنیة والدراسات        
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 للسنوات االتحاديلدیوان الرقابة المالیة الستراتیجیة خطة ال
)٢٠١٧- ٢٠١٣(  

  
  
  
  



  
  
  

  المقدمــة
مس تقلة أس تنادًا ال ى ن ص     ال ى الھیئ ات اح د وھو یمث ل   الدیوان احد مؤسسات الدولة الدستوریة

 .من الدستور العراقي) ١٠٠(المادة 

 ولغای  ة تأریخ  ھ وھ  ي الق  وانین رق  م  ١٩٢٧اربع  ة تش  ریعات من  ذ تأسیس  ھ س  نة   ھونظم  ت احكام   

 لس     نة)٦( وأخی    رًا رق     م  )١٩٨٠(لس     نة ) ١٩٤(و١٩٦٨لس     نة ) ٤٢(و )١٩٢٧(لس    نة  ) ١٧(

  .من مراحل تطور دیوان الرقابة المالیة وتعدیالتھ أذ یمثل كل منھا مرحلة )١٩٩٠(

وتجس  یدًا ) ٢٠١٤-٢٠١١(وایمان  ًا م  ن ھ  ذا الدی  ـوان بأع  ـداد خطت  ھ اإلستراتیـجی  ـة للسن  ـوات       

أذ سُتس ھم ھ ذه الخط ة ف ي     ) IDI(التفاق التعاون المبرم بین ھذا الدیوان ومبادرة تنمیة االنتوساي 

  :النافذة والتي تتجسد باآلتي قانونھص علیھا في تغییر مسار الدیوان بدقة نحو اھدافھ المنصو

  صیاغة الرؤیة والمھمة والقیم –اوًال 
 

 الرؤیة

جھاز رقابي مھني متطور یتمتع بالحیاد واالستقالل لُیسھم في المحافظ ة عل ى الم ال الع ام      

اد الفعال ة ف ي محارب ة الفس      ورفع كف اءة أداء األجھ زة المش مولة برقابت ھ ویعم ل عل ى المش اركة        

وتطبیق مب ادئ الش فافیة والمس اءلة والقواع د والمع اییر ف ي مج االت الرقاب ة المالی ة وكس ب ثق ة            

  .اإلطراف المتعاملة مع الجھاز 

  

 المھمـة

الدیوان مؤسسة دستوریة مستقلة تتمتع بصالحیات مالیة وإداریة، تمارس الرقاب ة الالحق ة   

المال العام باإلضافة إلى ممارس ة الرقاب ة    ىبالحفاظ علعلى الجھات الخاضعة لرقابتھ والمتعلقة 

على إجراءات التعاقدات وفق الحدود المرسومة لھ ا بالق انون ویتكف ل برقاب ة األداء وف ق مع اییر       

 للرقاب  ة الكف  اءة والفاعلی  ة واالقتص  ادیة وإب  داء ال  رأي بش  أن البیان  ات المالی  ة للجھ  ات الخاض  عة    

  . ة المشورة الفنیة للجھات ذات العالقدیم تقو

  

  

  

  



  

  القیـم

خدم  ة الص  الح الع  ام بم  ا یؤص  ل أو یؤس  س فك  رة أن ال  دیوان ھ  و ع  ین الش  عب عل  ى الم  ال     

االس  تقاللیة والحیادی  ة والموض  وعیة والمھنی  ة واألمان  ة والمص  داقیة     ویعم  ل وف  ق المع  اییر العام،

  .والشفافیة والمساءلة والتواصل واالنفتاح 

  

  تحدید المسائل اإلستراتیجیة –ثانیًا 
  : استكمال بعض الجوانب ضمن اإلطار القانوني لعمل الدیوان والمتمثلة  -١

  إقرار موازنة الدیوان كرقم واحد ضمن موازنة الدولة دون تدخل وزارة المالیة لمناقشتھا  -أ

  . من قبل وزارة المالیة  واعتمادهإن یكون تصدیق المالك من قبل الدیوان  -ب

 .یعیةبیة مستقلة وغیر مرتبطة بالسلطة التشرإن یكون الدیوان سلطة رقا –جـ 

  

 .تعزیز ورفد الدیوان بكادر مؤھل – ٢

  .تفعیل دور الجھاز وأثره على االطراف الخارجیة  -٣

  .االصالح التنظیمي المستمر -٤

 أھداف دیوان الرقابة المالیة
  :یلي اھداف الدیوان كما ) ٢٠١١(لسنة ) ٣١(من قانون رقم ) الرابعة (  حددت المادة

او التب ذیر او س وء التص رف وض مان كف  اءة      الحف اظ عل ى الم ال الع ام م ن الھ  در     : أوًال •
      .استخدامھ

  .تطویر كفاءة اداء الجھات الخاضعة للرقابة: ثانیًا •
  .المساھمة في استقاللیة االقتصاد ودعم نموه واستقراره: ثالثًا •

لمع   اییر المحلی   ة والدولی   ة نش   ر انظم   ة المحاس   بة والت   دقیق المس   تندة عل   ى ا: رابع   ًا •

  .وتحسین القواعد والمعاییر القابلة للتطبیق على االدارة والمحاسبة بشكل مستمر
تط  ویر مھنت  ي المحاس  بة والت  دقیق وال  نظم المحاس  بیة ورف  ع مس  توى االداء      : خامس  ا •

   .المحاسبي والرقابي للجھات الخاضعة للرقابة

ن الجھد والوقت وبمساھمة من جمیع الع املین  یتطلب تنفیذ األھداف أعاله بذل الكثیر م إذ

م  ن الرؤی  ا والمھم  ة والق  یم    وانطالق  ا االس  تراتیجیة  لخط  ةاف  ي ال  دیوان وص  وًال لتحقی  ق أھ  داف  

 . ولتطبیق المسائل اإلستراتیجیة التي ینبغي ان تحقق غرض خطة العمل لتنفیذ تلك اإلستراتیجیة

  



 ءمؤشـرات االداوالرئیسیة والفرعیة  األھداف

    مؤشرات قیاس االداءمؤشرات قیاس االداء    بیان الھدف الفرعيبیان الھدف الفرعي  بیان الھدف الرئیسيبیان الھدف الرئیسي
ضمان استقاللیة  -١

الدیوان وتوفر شروط 

  .المساءلة

باعتبار سلطة (اقتراح تعدیل الدستور ١-١
  )).سلطة رابعة(الرقابة اعلى سلطة رقابیة 

تعدیل الدستور بأتجاه أعتبار السلطة  ١-١-١
  .الرقابیة أعلى سلطة مستقلة

تعدیل قانون الدیوان بما یضمن  ٢-١
  .إستراتیجیة الرقابة القضائیة والمساءلة

تعدیل قانون الدیوان والمصادقة علیھ خالل  ١-٢-١
  .ومنحھ أختصاص الرقابة القضائیة ٢٠١١سنة 

ابالغ تقاریر الدیوان الى السلطة  ٣-١

التشریعیة واإلطراف المعنیة وفق مبادئ 
  .المساءلة والشفافیة

اصدار التقاریر السنویة الشاملة   ١-٣-١

والقطاعیة والفصلیة عن اداء الجھات الخاضعة 
    .للرقابة وتقدیمھا الى االطراف ذات العالقة

اظھار موازنة الدیوان كرقم واحد ضمن  ٤-١

  .موازنة الدولة

أستقاللیة موازنة الدیوان من خالل أقرارھا  ١-٤-١

   .رقمًا واحدًا ضمن موازنة الدولة

ضمان التزام االدارات بتقدیم بیاناتھا  ٥-١

 .ضمن التوقیتات المحددة قانونًا

  

التفویض باعتبار عدم الرد او االجابة   ١-٥-١

على تقاریر الدیوان او التأخر في تقدیم البیانات 

مخالفة تستوجب المساءلة لإلدارة العلیا للجھة 
  .الخاضعة للرقابة

تعزیز ورفد الدیوان  -٢
 .مؤھلبكادر 

  

 .تقدیم خدمات رقابیة ذات جودة عالیة  ١-٢
  

االعالن عن الوظائف المختلفة لسد   ١-١-٢
  . الشواغر

انشاء نظام تدریبي متخصص لتنمیة  ٢-٢
  .القدرة المؤسساتیة

اعتماد مؤشرات لالنتقاء والتنافس بما  ٢-١-٢
  . یضمن استقطاب افضل الكفاءات المتقدمة

یة وفق المعاییر ارساء منھجیة رقاب ٣-٢
  .واألعراف المھنیة

ترصین انظمة الترقیة الوظیفیة  ٣-١-٢
  . والتحفیزیة

تكثیف اعمال رقابة االداء والرقابة   ٤-٢
  .التخصصیة والرقابة على تقنیة المعلومات

تحدید نظام للدورات للموظفین الجدد  ١-٢-٢
  . والدورات التطویریة على العمل الرقابي

یفة ضمان الجودة في تعزیز وظ  ٥-٢
 .الجھاز

  

البحث عن قنوات للتدریب بما یؤمن رفع  ٢-٢-٢
  . وبناء القدرات في الدیوان

إقرار ادلة العمل الرقابي وتدریب العاملین  ١-٣-٢  
  . علیھا

تفعیل مجلس المعاییر إلصدار القواعد  ٢-٣-٢  
المحاسبیة واألدلة الرقابیة وتطویر المعتمد منھا 

  . مع الواقع المحلي والتطورات الدولیةبما ینسجم 
اعادة النظر ببرنامج التدقیق وتحدیثھ   ٣-٣-٢  



  .وفق مستجدات المھنة
تزاید اصدار تقاریر رقابة االداء وتقاریر   ١-٤-٢  

  . االداء التخصصي وتقنیة المعلومات
تطویر دلیل لمؤشرات رقابة االداء المالي  ٢-٤-٢  

  . والتخصصي
تفعیل شعبة رقابة الجودة بما یؤمن   ١-٥-٢  

اصدار التقاریر الرقابیة بأعلى مستوى من الجودة 
  . بما یضمن تفعیل المساءلة

اعداد دلیل لشروط ضمان الجودة في  ٢-٥-٢  
  .عرض التقاریر

    
تفعیل دور الجھاز  -٣

وأثره على االطراف 
   .الخارجیة

التعریف المتواصل بأھداف الجھاز   ١-٣
   .في مراقبة المال العام ومھامھ

زیادة عدد الجھات المطلعة على نطاق  ١-١-٣
  . عمل الدیوان

نشر التقاریر الرقابیة بمختلف انواعھا   ٢-٣
   .وفي المواقع االعالنیة المختلفة

تغطیة اعالمیة اوسع للتعرف بأنشطة  ٢-١-٣
  . الدیوان

تفعیل دور الجھاز وأثره في االشراف  ٣-٣
   .على المھنة

زیادة عدد التقاریر التي ُتحظى بمناقشة من  ١-٢-٣
  .الجھات ذات العالقة

التواصل مع المنظمات المھنیة   ٤-٣
  .والدولیة والمشاركة في فعالیاتھا المختلفة

  

زیادة عدد التقاریر التي ُتنشر على الموقع  ٢-٢-٣
االلكتروني للدیوان وإعالم الصحافة بأبرز ما ورد 

  . فیھا
عكس تجربة الدیوان في المحافل   ٥-٣

 .الدولیة
  

التعاون والتنسیق بین الدیوان والمحاسبین  ١-٣-٣
من القطاع الخاص من خالل المشاركة في 

اجتماعات مجلس المھنة ومناقشة معوقات العمل 
  . المھني في القطاع الخاص واقتراح الحلول

الرقابة واإلشراف على تطبیق المعاییر   ٦-٣
  . لدولیة لمھنتي المحاسبة والتدقیقالمحلیة وا

زیادة عدد المشاركات في الفعالیات  ١-٤-٣
  .والمؤتمرات والندوات  الدولیة

 .تعزیز متابعة نتائج اعمال الرقابة  ٧-٣
  

زیادة االوراق القطریة الصادرة عن  ١-٥-٣
  . الدیوان في المشاركات الدولیة

ألدلة زیادة اصدار القواعد المحاسبیة وا ١-٦-٣  
الرقابیة ومشاریع تطویرھا من خالل رئاسة 

  . الدیوان لمجلس المعاییر
  
  
  

زیادة عدد التقاریر التي تمت االجابة   ١-٧-٣
علیھا من قبل الجھات الخاضعة للرقابة وانعكاس 

  .ذلك على مؤشرات ادائھا

التنظیمي  اإلصالح -٤
المستمر وفقًا 

رسم خطوط الصالحیات والمسؤولیات ١-٤
 . بشكل واضح

اصدار دلیل بالصالحیات الفنیة والمالیة  ١-١-٤
واإلداریة ابتداء من اعلى جھة قرار في الدیوان 



لمستجدات الظرف وبما 
مثلى یضمن الھیكلیة ال

  .لنظام أداري مستقل

وصوًال الى المدراء ) الرقابة المالیة مجلس(  
  . التنفیذیین

توفیر قواعد بیانات متكاملة ومحدثة  ٢-٤
  . فقًا لمھام الدیوان و

استخدام االنظمة االلكترونیة لنظام   ١-٢-٤
  .االفراد، الحسابات ، االرشفة 

استخدام االنظمة االلكترونیة لتحلیل  ٣-٤
البیانات داخل الدیوان واالعتماد على تلك 

االنظمة في ارشفة الوثائق وإجراءات 
  .التدقیق قدر االمكان

رشفة االلكترونیة زیادة مستخدمي نظام اال ١-٣-٤
)EDMS.( 
  

تعزیز المھارات االداریة وإنشاء نظام  ٤-٤
لتقییم االداء لموظفي الدیوان مرفق 

   .بإجراءات تحفیزیة

ربط الدوائر الرقابیة العاملة في المحافظات  ٢-٣-٤
مع ادارة الدیوان المركزیة بشبكة الكترونیة 

  . داخلیة
طیط توفیر كادر مؤھل قادر على التخ ٥-٤

   .وإدارة فرق العمل بشكل سلیم
استخدام شبكات االتصال الداخلي بین   ٣-٣-٤

  . الموظفین التنفیذیین والرؤساء المباشرین

 .تفعیل رقابة النظیر ٦-٤
  

اعتماد استمارات لتقییم اداء موظفي  ١-٤-٤
  . الدیوان السنویة كأحد مؤشرات الترقیة والترفیع

دورات القیادات زیادة المشاركة في  ١-٥-٤  
االداریة والتخطیطیة لمنتسبي الدیوان من 

  . مستویات محددة
مفاتحة عدد من االجھزة الرقابیة للقیام  ١-٦-٤  

  .بمھمة رقابة النظیر
  .إنشاء مقر دیوان الرقابة المالیة في بغداد ١-٧-٤  تطویر البنى التحتیة للدیوان ٧-٤
  ..إنشاء مركز تدریبي في بغداد إنشاء مركز تدریبي في بغداد   ٢٢--٧٧--٤٤  
اإلعم ال التكمیلی  ة إلنش  اء مق  ر ال  دیوان ف  ي  اإلعم ال التكمیلی  ة إلنش  اء مق  ر ال  دیوان ف  ي    ٣٣--٧٧--٤٤  

  ..كربالء المقدسة كربالء المقدسة 
اإلعم ال التكمیلی  ة إلنش  اء مق  ر ال  دیوان ف  ي  اإلعم ال التكمیلی  ة إلنش  اء مق  ر ال  دیوان ف  ي    ٤٤--٧٧--٤٤  

  ..ففالنجف األشراالنجف األشرا
  ..إنشاء مركز تدریبي في البصرة إنشاء مركز تدریبي في البصرة   ٥٥--٧٧--٤٤  
  ..إنشاء مركز تدریبي في الموصل إنشاء مركز تدریبي في الموصل   ٦٦--٧٧--٤٤  

  ..قر الدیوان في الموصل قر الدیوان في الموصل ممإنشاء إنشاء   ٧٧--٧٧--٤٤  
مرك  ز ت  دریبي ف   ي   مرك  ز ت  دریبي ف   ي   + + إنش  اء مق  ر ال  دیوان    إنش  اء مق  ر ال  دیوان      ٨٨--٧٧--٤٤    

  ..الحلةالحلة  ––محافظة بابل محافظة بابل 
مرك  ز ت  دریبي ف   ي   مرك  ز ت  دریبي ف   ي   + + إنش  اء مق  ر ال  دیوان    إنش  اء مق  ر ال  دیوان      ٩٩--٧٧--٤٤    

  ..الدیوانیة الدیوانیة   ––محافظة القادسیة محافظة القادسیة 
  

  



  مصفوفة تنفیذ أنموذج
بیان الھدف بیان الھدف 

    الرئیسيالرئیسي
    المخاطرالمخاطر    المسؤولالمسؤول    سنة االنجازسنة االنجاز    المشاریعالمشاریع  بیان الھدف الفرعيبیان الھدف الفرعي

ض                         مان  -١
وان اس   تقاللیة ال   دی

وت        وفر ش        روط  
 .المساءلة

  

  

  

  

  

اقت       راح تع       دیل   ١-١
باعتبار س لطة  (الدستور

الرقاب    ة اعل    ى س    لطة   
  ).  سلطة رابعة(رقابیة

تحدی        د منس        ق  ١-١-١
ال        دیوان م        ع اللج        ان 

البرلمانی             ة إلع             داد  
المراسالت الخاصة بتعدیل 

 .الدستور والقانون

  

٢٠١٢٠١٧٧--٢٠١٢٠١٣٣  

  

  

  

  ادارة الجھازادارة الجھاز

  

  

 عالیةعالیة

تع        دیل ق        انون   ٢-١

ال     دیوان بم     ا یض     من  

إس      تراتیجیة الرقاب      ة   
 .القضائیة والمساءلة

  

اب        الغ اللج        ان   ١-٣-١

البرلمانی        ة والس        لطات  

الرئاسیة التنفیذیة بأس ماء  
االدارات الخاض عة للرقاب  ة  

المت       أخرة ع       ن تق       دیم   
بیاناتھ    ا وف    ق التوقیت    ات 

  .المحددة قانونًا

  

  

٢٠٢٠١١٧٧--٢٠١٢٠١١١  

  

  

  ادارة الجھازادارة الجھاز

  

  

 متوسطةمتوسطة

ریر اب        الغ تق        ا  ٣-١
ال    دیوان ال    ى الس    لطة  

التش    ریعیة واإلط    راف  

المعنی    ة وف    ق مب    ادئ   
  .المساءلة والشفافیة 

  

  

  

   

اظھ      ار موازن      ة  ٤-١

ال     دیوان ك     رقم واح     د 

  . ضمن موازنة الدولة

اص  دار كت  اب ال  ى   ١-٤-١

الس   لطة التش   ریعیة ح   ول   

اس             تقالل الموازن             ة 
 .والمالك

  

٢٠١٢٠١٧٧--٢٠١٠٢٠١٠  

  وتحدیثوتحدیث

  باستمرارباستمرار

  

  

  ادارة الجھازادارة الجھاز

  

  

 توسطةتوسطةمم



ض       مان الت       زام   ٥-١

االدارات بتقدیم بیاناتھا 
ض          من التوقیت           ات  

  .المحددة قانونًا

اص      دار تق      اریر   ١-٥-١

متابع ة تبل  غ ال ى الس  لطات   
التشریعیة والتنفیذیة ح ول  

  .تقاریر الدیوان

  

٢٠١٢٠١٧٧--٢٠١٠٢٠١٠  

وتحدیث وتحدیث 

  باستمرارباستمرار

  

  

  ادارة الجھازادارة الجھاز
  

 متوسطةمتوسطة

تعزی      ز ورف      د  -٢

ال        دیوان بك        ادر  

  .مؤھل

یم خ       دمات تق       د ١-٢

رقابی         ة ذات ج         ودة 

  .عالیة

االع        الن ع        ن االع        الن ع        ن     ١١--١١--٢٢

تقنی  ات جدی  دة ع  ن طری  ق  تقنی  ات جدی  دة ع  ن طری  ق  

 ..وسائل االعالن والصحفوسائل االعالن والصحف

دائرة الشؤون دائرة الشؤون  ٢٠١٧٢٠١٧--٢٠١٢٠١٣٣

 ..االداریة والمالیةاالداریة والمالیة

 متوسطةمتوسطة

انش         اء نظ         ام   ٢-٢

ت        دریبي متخص        ص  
لتنمی              ة الق              درة  

  .المؤسساتیة

اس   تقطاب خب   راء  اس   تقطاب خب   راء    ٢٢--١١--٢٢

 . . من جھات خارجیةمن جھات خارجیة

ن ن دائرة الشؤودائرة الشؤو ٢٠١٧٢٠١٧--٢٠١٢٠١٣٣

 الفنیة والدراساتالفنیة والدراسات

 متوسطةمتوسطة

ارس     اء منھجی     ة  ٣-٢
رقابی   ة وف   ق المع   اییر   

 .واألعراف المھنیة

  

انش         اء مرك         ز انش         اء مرك         ز   ١١--٢٢--٢٢

 ..تدریبي متطورتدریبي متطور

دائرة الشؤون دائرة الشؤون  ٢٠١٧٢٠١٧--٢٠١٢٠١٣٣

االداریة االداریة 

دائرة دائرة ++والمالیةوالمالیة

الشؤون الفنیة الشؤون الفنیة 

 والدراساتوالدراسات

 عالیةعالیة

تكثی       ف اعم       ال  ٤-٢

رقاب    ة االداء والرقاب    ة 
التخصص     یة والرقاب     ة 

  .نیة المعلوماتعلى تق

تأھی     ل م     دربین  تأھی     ل م     دربین      ٢٢--٢٢--٢٢

 ..كفوءینكفوءین

دائرة الشؤون دائرة الشؤون  ٢٠١٧٢٠١٧--٢٠١٢٠١٣٣

 الفنیة والدراساتالفنیة والدراسات

 متوسطةمتوسطة

اس تخدام منھجی ة   اس تخدام منھجی ة       ٣٣--٢٢--٢٢  

 التدریب الحدیثةالتدریب الحدیثة

دائرة الشؤون دائرة الشؤون  ٢٠١٧٢٠١٧--٢٠١٢٠١٣٣

 الفنیة والدراساتالفنیة والدراسات

 عالیةعالیة

تعزی       ز وظیف       ة   ٥-٢
ض      مان الج      ودة ف      ي 

  .الجھاز

التطویر المستمر التطویر المستمر     ١١--٣٣--٢٢

وأدل     ة وأدل     ة لب     رامج الت     دقیق  لب     رامج الت     دقیق  

 العمل الرقابيالعمل الرقابي

٢٠١٢٠١٧٧--٢٠١٢٠١٣٣  

 

دائرة الشؤون دائرة الشؤون 

 الفنیة والدراساتالفنیة والدراسات

 عالیةعالیة

التوزی    ع االمث    ل  التوزی    ع االمث    ل      ٢٢--٣٣--٢٢  

لنطاق العمل الرقابي وف ق  لنطاق العمل الرقابي وف ق  
٢٠١٧٢٠١٧--٢٠١٠٢٠١٠  

وتحدیث وتحدیث 
دائرة الشؤون دائرة الشؤون 

 الفنیة والدراساتالفنیة والدراسات

 عالیةعالیة



 باستمرارباستمرار الطاقات المتاحةالطاقات المتاحة

اص        دار ادل        ة  اص        دار ادل        ة      ١١--٤٤--٢٢  

العم  ل الرق  ابي التخصص  ي العم  ل الرق  ابي التخصص  ي 

لوم ات،  لوم ات،  االداء، تقنی ة المع االداء، تقنی ة المع ((

 ))االداء التخصصياالداء التخصصي

٢٠١٧٢٠١٧--٢٠١٢٠١٣٣  

 

دائرة الشؤون دائرة الشؤون 

 الفنیة والدراساتالفنیة والدراسات

 عالیةعالیة

تكثی   ف الزی    ارات  تكثی   ف الزی    ارات    ٢٢--٤٤--٢٢  

التفتیشیة على فرق العم ل  التفتیشیة على فرق العم ل  

المی   داني وإع   داد تق    اریر   المی   داني وإع   داد تق    اریر   

 بنتائج الزیاراتبنتائج الزیارات

٢٠١٢٠١٧٧--٢٠١٢٠١٣٣ 

الدوائر الرقابیة الدوائر الرقابیة 

دائرة الشؤون دائرة الشؤون + + 

الفنیة الفنیة 

 ..والدراساتوالدراسات

 عالیةعالیة

توثیق ادل ة العم ل   توثیق ادل ة العم ل     ٣٣--٤٤--٢٢  

بم    ا ی    ؤمن دق    ة بم    ا ی    ؤمن دق    ة   الرق    ابيالرق    ابي

 ..المالحظة الرقابیةالمالحظة الرقابیة
٢٠١٧٢٠١٧--٢٠١٢٠١٣٣ 

الدوائر الرقابیة الدوائر الرقابیة 

دائرة الشؤون دائرة الشؤون + + 

الفنیة الفنیة 

 ..والدراساتوالدراسات

  عالیةعالیة

  

 

تفعی              ل دور   -٣

الجھاز وأث ره عل ى   

االط                             راف 
  .الخارجیة

التعری                        ف   ١-٣

المتواص        ل بأھ        داف 

الجھ    از ومھام    ھ ف     ي   
  .مراقبة المال العام

اقامة الم ؤتمرات  اقامة الم ؤتمرات      ١١--١١--٣٣

مھ    ام مھ    ام العلمی    ة للتعری    ف ب العلمی    ة للتعری    ف ب 

 ..الدیوانالدیوان

  

٢٠١٢٠١٧٧--٢٠١٢٠١٣٣ 

دائرة الشؤون دائرة الشؤون 

االداریة والمالیة االداریة والمالیة 

دائرة الشؤون دائرة الشؤون + + 

الفنیة الفنیة 

 ..والدراساتوالدراسات

  

 متوسطةمتوسطة

نش       ر التق       اریر   ٢-٣
الرقابی          ة بمختل          ف 

انواعھ   ا وف   ي المواق   ع 
  .االعالنیة المختلفة

تح      دیث الموق      ع تح      دیث الموق      ع   ١١--٢٢--٣٣

االلكترون          ي لل           دیوان  االلكترون          ي لل           دیوان  

بإص    دارات ال    دیوان ف    ي   بإص    دارات ال    دیوان ف    ي   

 ..التقاریر المتنوعةالتقاریر المتنوعة

  

٢٢٠١٠١٧٧--٢٠١٢٠١٣٣    
  

دائرة الشؤون دائرة الشؤون 

 الفنیة والدراساتالفنیة والدراسات

  

 متوسطةمتوسطة

تفعیل دور الجھاز  ٣-٣

وأث     ره ف     ي االش     راف 
   .على المھنة

دراس  ة الق  رارات  دراس  ة الق  رارات      ١١--٣٣--٣٣

الصادرة عن مجلس مھن ة  الصادرة عن مجلس مھن ة  

 ..مراقبة الحساباتمراقبة الحسابات

٢٠١٢٠١٧٧--٢٠١٢٠١٣٣  

 

 عالیةعالیة رئیس الدیوانرئیس الدیوان

التواص       ل م       ع    ٤-٣
المنظم        ات المھنی        ة  
والدولی     ة والمش     اركة  

  .لمختلفةفي فعالیاتھا ا

المش       اركة ف       ي  المش       اركة ف       ي    ١١--٤٤--٣٣
الم        ؤتمرات والن        دوات  الم        ؤتمرات والن        دوات  
وورش العم   ل الت   ي تق   ام   وورش العم   ل الت   ي تق   ام   

 ..من قبل المنظمات الدولیةمن قبل المنظمات الدولیة

٢٠١٢٠١٧٧--٢٠١٣  
  

 

  
 رئیس الدیوانرئیس الدیوان

  
  عالیةعالیة



عك       س تجرب       ة   ٥-٣

ال    دیوان ف    ي المحاف    ل  
 .الدولیة

  

  

تط       ویر قواع       د  تط       ویر قواع       د    ١١--٥٥--٣٣

البیان    ات الموج     ودة ف     ي  البیان    ات الموج     ودة ف     ي  

ال         دیوان ح         ول تل         ك  ال         دیوان ح         ول تل         ك  

المنظم    ات وف    تح قن    وات  المنظم    ات وف    تح قن    وات  

 ..ھاھااالتصال معاالتصال مع

  

٢٠١٧-٢٠١٠٢٠١٠  

وتحدیث وتحدیث 

  باستمرارباستمرار

  

  

دائرة الشؤون دائرة الشؤون 

 الفنیة والدراساتالفنیة والدراسات

  

  عالیةعالیة

الرقاب                           ة   ٦-٣

واإلش راف عل ى تطبی ق    
المع          اییر المحلی          ة  

والدولی          ة لمھنت          ي 

   .المحاسبة والتدقیق

اع           داد االوراق اع           داد االوراق   ١١--٦٦--٣٣

القطری     ة باإلض     افة ال     ى  القطری     ة باإلض     افة ال     ى  

ال  دلیل التعریف  ي بال  دیوان   ال  دلیل التعریف  ي بال  دیوان   

وطرح      ھ ف      ي المحاف      ل    وطرح      ھ ف      ي المحاف      ل    

 ..الدولیةالدولیة

٢٠١٧-٢٠١٠٢٠١٠  

وتحدیث وتحدیث 

  باستمرارباستمرار

 

دائرة الشؤون دائرة الشؤون 

 الفنیة والدراساتالفنیة والدراسات
 متوسطةمتوسطة

تح     دیث القواع     د تح     دیث القواع     د   ٢٢--٦٦--٣٣  

المحاسبیة واألدلة الرقابیة المحاسبیة واألدلة الرقابیة 

الص     ادرة محلی      ًا لل      نظم  الص     ادرة محلی      ًا لل      نظم  

 ..المحاسبیة المعتمدةالمحاسبیة المعتمدة

٢٠١٧-٢٠١٠٢٠١٠  

وتحدیث وتحدیث 

  باستمرارباستمرار

 

تشكل لجان تشكل لجان 

مشتركة بین مشتركة بین 

االطراف االطراف 

الخارجیة  الخارجیة  

 والداخلیةوالداخلیة

 عالیةعالیة

اع      داد مش      اریع اع      داد مش      اریع   ٣٣--٦٦--٣٣  

اعد المحاسبیة واألدلة اعد المحاسبیة واألدلة القوالقو

 ..الرقابیةالرقابیة

٢٠١٧-٢٠١٠٢٠١٠  

وتحدیث وتحدیث 

  باستمرارباستمرار

 

تشكل لجان تشكل لجان 

مشتركة بین مشتركة بین 

االطراف االطراف 

الخارجیة  الخارجیة  

 والداخلیةوالداخلیة

 عالیةعالیة

حص       ر الح       االت  حص       ر الح       االت  ٤٤--٦٦--٣٣  

التي ل م ت تم االجاب ة علیھ ا     التي ل م ت تم االجاب ة علیھ ا     

  وإع   الموإع   الم  اإلداراتاإلداراتم   ن قب   ل م   ن قب   ل 

 ..مجلس النواب بھامجلس النواب بھا

٢٠١٧-٢٠١٠٢٠١٠  

وتحدیث وتحدیث 

  باستمرارباستمرار

 

الدوائر الرقابیة الدوائر الرقابیة 

++  

ون ون دائرة الشؤدائرة الشؤ

 الفنیة والدراساتالفنیة والدراسات

 عالیةعالیة

تكم   یم المالحظ   ة تكم   یم المالحظ   ة     ٥٥--٦٦--٣٣  

الرقابی     ة وحص     ر االث     ار الرقابی     ة وحص     ر االث     ار 

 ..المادیة لتلك المالحظةالمادیة لتلك المالحظة

٢٠١٢٠١٧٧--٢٠١٢٠١٣٣ 

+ + الدوائر الرقابیةالدوائر الرقابیة

دائرة الشؤون دائرة الشؤون 

 الفنیة والدراساتالفنیة والدراسات

  عالیةعالیة

        تعزی       ز متابع       ة   ٧-٣



    .نتائج اعمال الرقابة

االص                   الح   -٤
التنظیم  ي المس  تمر  
وفق     ًا لمس     تجدات  

م          ا الظ          رف وب
یض      من الھیكلی      ة 
المثلى لنظام اداري 

  .مستقل

رس         م خط         وط  ١-٤
الص                                 الحیات 
والمس     ؤولیات بش     كل  

  .واضح
اع          داد دلی           ل  اع          داد دلی           ل    ١١--١١--٤٤

 ..للصالحیات كافةللصالحیات كافة

  
٢٠١٧-٢٠١٠٢٠١٠  

وتحدیث وتحدیث 

  باستمرارباستمرار

 

دائرة الشؤون دائرة الشؤون 
االداریة والمالیة االداریة والمالیة 

دائرة الشؤون دائرة الشؤون + + 
الفنیة الفنیة 

 ..والدراساتوالدراسات

 عالیةعالیة

ت        وفیر قواع        د  ٢-٤
دثة بیانات متكاملة ومح

 .وفقًا لمھام الدیوان
  

رب        ط االنظم        ة  رب        ط االنظم        ة    ١١--٢٢--٤٤
الفرعی   ة االلكترونی   ة ف   ي   الفرعی   ة االلكترونی   ة ف   ي   

 ..الدیوان بشبكة الدیوانالدیوان بشبكة الدیوان
٢٠١٢٠١٧٧--٢٠١٢٠١٣٣    

دائرة الشؤون دائرة الشؤون 
االداریة والمالیة االداریة والمالیة 

دائرة الشؤون دائرة الشؤون ++
 الفنیة والدراساتالفنیة والدراسات

 متوسطةمتوسطة

اس    تخدام االنظم    ة ٣-٤
االلكترونی       ة لتحلی       ل  
البیان  ات داخ  ل ال  دیوان  
واالعتم    اد عل     ى تل     ك  

م     ة ف     ي ارش     فة  االنظ
الوث       ائق وإج       راءات  

  .التدقیق قدر االمكان

تفعی  ل نظ  ام ادارة   تفعی  ل نظ  ام ادارة     ١١--٣٣--٤٤
بدون ورق وتطبیقھ بش كل  بدون ورق وتطبیقھ بش كل  

 ).).EEDDMMSS((امثل امثل 

  
  
  
  

٢٠١٢٠١٧٧--٢٠١٢٠١٣٣    

  
دائرة الشؤون دائرة الشؤون 

الفنیة الفنیة 
 ..والدراساتوالدراسات

  متوسطةمتوسطة

تعزی   ز المھ   ارات   ٤-٤
االداری   ة وإنش   اء نظ   ام 
لتقی    یم االداء لم    وظفي 
ال             دیوان مرف             ق  

  .بإجراءات تحفیزیة

اص         دار دلی         ل  اص         دار دلی         ل    ١١--٤٤--٤٤
  ..التوصیف الوظیفيالتوصیف الوظیفي

  
  

٢٠١٢٠١٧٧--٢٠١٢٠١٣٣    

  
دائرة الشؤون دائرة الشؤون 
 ..االداریة والمالیةاالداریة والمالیة

  
 عالیةعالیة

توفیر كادر مؤھ ل   ٥-٤
ق     ادر عل     ى التخط     یط  
وإدارة ف        رق العم        ل 

  .بشكل سلیم

اع         ادة النظ         ر اع         ادة النظ         ر   ١١--٥٥--٤٤
بتوزی   ع الك   وادر الرقابی   ة  بتوزی   ع الك   وادر الرقابی   ة  

 ..في فرق العملفي فرق العمل

  

٢٠١٢٠١٧٧--٢٠١٢٠١٣٣    

+ + مجلس الرقابةمجلس الرقابة
دائرة الشؤون دائرة الشؤون 

یة یة الفنالفن
+ + والدراساتوالدراسات

 ..الدوائر الرقابیةالدوائر الرقابیة

  متوسطةمتوسطة

تفعی         ل رقاب         ة  ٦-٤
 .النظیر

  

اع       ادة النظ       ر اع       ادة النظ       ر     ٢٢  --٥٥--٤٤
بالس        اعات المص        روفة بالس        اعات المص        روفة 
النج   از االعم   ال الرقابی   ة   النج   از االعم   ال الرقابی   ة   
والت       دقیق ف       ي االدارات  والت       دقیق ف       ي االدارات  

 ..المیدانیةالمیدانیة

  

٢٠١٢٠١٧٧--٢٠١٢٠١٣٣    

دائرة الشؤون دائرة الشؤون 
الفنیة الفنیة 

+ + والدراساتوالدراسات
 ..الدوائر الرقابیةالدوائر الرقابیة

  متوسطةمتوسطة

  
  
  

  االتصال ب األجھزة االتصال ب األجھزة   ١١--٦٦--٤٤
الرقابی     ة للقی     ام بمھم     ة   الرقابی     ة للقی     ام بمھم     ة   

 ..رقابة النظیررقابة النظیر

  

٢٠١٢٠١٧٧--٢٠١٢٠١٣٣    

+ + رئیس الدیوانرئیس الدیوان
دائرة الشؤون دائرة الشؤون 

الفنیة الفنیة 
 ..والدراساتوالدراسات

 متوسطةمتوسطة

  



   ٢٠١٧-٢٠١٣للسنوات من  مخرجات العمل الرقابي المخطط تنفیذھا          

 ٣١/١٢/٢٠١٣لغایة ١/١/٢٠١٣بالتقاریر المخطط تدقیقھا من  إحصائیة

 الدوائر الرقابیة 

 ات مالیة بیان
نتائج 
تقویم  دوري  أعمال

 أداء
زیارة 

حساب ختامي  المجموع أخرى عقود تفتیشیة 
 حساب ختامي متراكم

 أخرى حكومي  أخرى حكومي 

 263 0 42 62 16 11 47 31 16 34 4 التمویل والتوزیع

 575 0 121 76 38 36 147 15 74 11 57 الحكم المركزي

 518 100 177 34 21 58 62 20 34 6 6 مة الخدمات العا

 714 0 465 22 20 15 89 32 41 21 9 الزراعة والتعمیر 

 405 27 46 12 20 10 62 66 18 135 9 الشركات 

 985 0 626 25 29 22 77 70 6 128 2 الصناعي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 النشاط االجتماعي

 400 0 152 20 44 24 18 84 7 51 0 المنطقة االولى 

 1241 0 674 153 114 108 81 40 24 31 16 المنطقة الثانیة 

 443 6 87 72 75 50 47 47 27 25 7 المنطقة الثالثة

 760 0 387 17 47 26 99 49 14 121 0 المنطقة الرابعة

 463 0 99 32 81 88 40 67 21 27 8 المنطقة الخامسة

 325 2 106 25 53 68 18 36 14 0 3 المنطقة السادسة 

 7092 135 2982 550 558 516 787 557 296 590 121 المجموع



 ٣١/١٢/٢٠١٤لغایة١/١/٢٠١٤بالتقاریر المخطط تدقیقھا  إحصائیة

 الدوائر الرقابیة 

 بیانات مالیة 
نتائج 
تقویم  دوري  أعمال

 أداء
زیارة 

حساب ختامي  المجموع أخرى عقود تفتیشیة 
 حساب ختامي متراكم

 أخرى حكومي  أخرى حكومي 

 275 0 55 54 15 17 54 28 17 29 6 التمویل والتوزیع

 366 0 80 24 24 5 116 8 54 9 46 الحكم المركزي

 766 50 269 30 14 42 182 134 30 4 11 الخدمات العامة 

 713 0 448 10 35 10 94 33 41 28 14 الزراعة والتعمیر 

 260 25 23 7 12 7 45 39 17 75 10 الشركات 

 1013 0 665 6 38 11 77 69 6 138 3 الصناعي

 258 10 75 7 21 13 65 14 29 20 4 النشاط االجتماعي

 465 0 141 43 25 55 17 83 7 94 0 المنطقة االولى 

 1159 0 706 141 49 62 98 41 22 25 15 المنطقة الثانیة 

 315 0 25 58 50 72 51 29 21 3 6 المنطقة الثالثة

 550 0 321 11 0 29 119 49 15 6 0 المنطقة الرابعة

 129 0 23 0 2 11 29 24 22 8 10 المنطقة الخامسة

 276 5 131 33 0 61 25 7 14 0 0 المنطقة السادسة 

 6545 90 2962 424 285 395 972 558 295 439 125 المجموع



 ٣١/١٢/٢٠١٥لغایة١/١/٢٠١٥بالتقاریر المخطط تدقیقھا من  إحصائیة

 الدوائر الرقابیة 

 بیانات مالیة 

نتائج 
تقویم  دوري  أعمال

 أداء
زیارة 

حساب ختامي  المجموع أخرى عقود تفتیشیة 
 حساب ختامي متراكم

 أخرى حكومي  أخرى حكومي 

 382 50 40 133 6 20 50 28 16 34 5 التمویل والتوزیع

 363 0 78 13 27 5 100 8 59 7 66 الحكم المركزي

 630 30 259 8 18 37 53 156 31 7 31 الخدمات العامة 

 719 0 392 10 36 15 113 29 42 44 38 الزراعة والتعمیر 

 313 25 33 7 31 7 58 40 17 83 12 الشركات 

 1558 0 1185 6 48 4 72 67 8 162 6 الصناعي

 384 40 146 8 22 9 73 14 29 30 13 النشاط االجتماعي

 408 0 141 43 25 55 17 83 7 37 0 المنطقة االولى 

 1054 4 587 121 35 65 113 35 22 49 23 المنطقة الثانیة 

 459 0 113 65 51 69 53 35 21 42 10 المنطقة الثالثة

 659 0 302 10 1 34 136 20 136 19 1 المنطقة الرابعة

 480 0 69 14 39 99 56 84 21 77 21 المنطقة الخامسة

 339 35 128 34 0 60 27 38 14 0 3 المنطقة السادسة 

 7748 184 3473 472 339 479 921 637 423 591 229 المجموع



 ٣١/١٢/٢٠١٦لغایة١/١/٢٠١٦بالتقاریر المخطط تدقیقھا من  إحصائیة

 الدوائر الرقابیة 
نتائج  حساب ختامي

تقویم  دوري  أعمال
 أداء

زیارة 
 عالمجمو أخرى عقود تفتیشیة 

 أخرى حكومي 

 343 50 40 133 6 20 50 28 16 التمویل والتوزیع

 290 0 78 13 27 5 100 8 59 الحكم المركزي

 592 30 259 8 18 37 53 156 31 الخدمات العامة 

 637 0 392 10 36 15 113 29 42 الزراعة والتعمیر 

 218 25 33 7 31 7 58 40 17 الشركات 

 1390 0 1185 6 48 4 72 67 8 عيالصنا

 341 40 146 8 22 9 73 14 29 النشاط االجتماعي

 371 0 141 43 25 55 17 83 7 المنطقة االولى 

 982 4 587 121 35 65 113 35 22 المنطقة الثانیة 

 407 0 113 65 51 69 53 35 21 المنطقة الثالثة

 639 0 302 10 1 34 136 20 136 المنطقة الرابعة

 382 0 69 14 39 99 56 84 21 المنطقة الخامسة

 336 35 128 34 0 60 27 38 14 المنطقة السادسة 

  423 637 921 479 339 472 3473 184 6928 

 الحسابات الختامیة المتراكمة یخطط لھا في حینھ وفق ما متبقي في السنة السابقة 



 ٣١/١٢/٢٠١٧غایةل١/١/٢٠١٧بالتقاریر المخطط تدقیقھا من  إحصائیة

 الدوائر الرقابیة 
نتائج  حساب ختامي

تقویم  دوري  أعمال
 أداء

زیارة 
 المجموع أخرى عقود تفتیشیة 

 أخرى حكومي 

 343 50 40 133 6 20 50 28 16 التمویل والتوزیع

 290 0 78 13 27 5 100 8 59 الحكم المركزي

 592 30 259 8 18 37 53 156 31 الخدمات العامة 

 637 0 392 10 36 15 113 29 42 الزراعة والتعمیر 

 218 25 33 7 31 7 58 40 17 الشركات 

 1390 0 1185 6 48 4 72 67 8 الصناعي

 341 40 146 8 22 9 73 14 29 النشاط االجتماعي

 371 0 141 43 25 55 17 83 7 المنطقة االولى 

 982 4 587 121 35 65 113 35 22 المنطقة الثانیة 

 407 0 113 65 51 69 53 35 21 المنطقة الثالثة

 639 0 302 10 1 34 136 20 136 المنطقة الرابعة

 382 0 69 14 39 99 56 84 21 المنطقة الخامسة

 336 35 128 34 0 60 27 38 14 المنطقة السادسة 

  423 637 921 479 339 472 3473 184 6928 

 المتراكمة یخطط لھا في حینھ وفق ما متبقي في السنة السابقة  الحسابات الختامیة



  الخاتمة 
ختام  ًا نأم  ل م  ن مجل  س الرقاب  ة المالی  ة أتخ  اذ الق  رارات الالزم  ة ألعتم  اد االط  ار الع  ام     

للخطة والتعاون والتنسیق ب ین ال دوائر واالقس ام لتنفی ذھا وفق ًا لقانون ھ الناف ذ حی ث أنھ ا تمث ل           

 ). ٢٠١٧-٢٠١٣(السنویة والفصلیة على مدى السنوات االربع  ترجمة لخطط الدیوان

 


