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  المقدمــة
ة الدیوان احدى مؤسسات الدولة الدستوریة وھ و یمث ل س لطة م ستقلة أس تنادًا ال ى ن ص الم اد             

 .من الدستور العراقي) ١٠٠(

 ولغای ة تأریخ ھ وھ ي    ١٩٧٢ونظمت احكام اربعة تشریعات عمل ھذا الدیوان منذ تأسی سھ س نة       

  وأخی  رًا رق  م  )١٩٨٠(ل  سنة  ) ١٩٤(و١٩٦٨ل  سنة  ) ٤٢( و)١٩٢٧(ل  سنة  ) ١٧( الق  وانین رق  م  

  .ابة المالیة وتعدیالتھ أذ یمثل كل منھا مرحلة من مراحل تطور دیوان الرق)١٩٩٠ (لسنة)٦(

وتج  سیدًا ) ٢٠١٤-٢٠١١(    وایمان  ًا م  ن ھ  ذا الدی  ـوان بأع  ـداد خطت  ھ اإلستراتیـجی  ـة لل  سنـوات  

أذ سُتسھم ھذه الخطة ف ي  ) IDI(التفاق التعاون المبرم بین ھذا الدیوان ومبادرة تنمیة االنتوساي       

  :ة والتي تتجسد باآلتيتغییر مسار الدیوان بدقة نحو اھدافھ المنصوص علیھا في قوانینھ النافذ

  صیاغة الرؤیة والمھمة والقیم–اوًال 
 الرؤیة

 جھاز رقابي مھني متطور یتمتع بالحیاد واالستقالل لُیسھم في المحافظة على الم ال الع ام       

الفعال ة ف ي محارب ة الف ساد      ورفع كفاءة أداء األجھزة المشمولة برقابت ھ ویعم ل عل ى الم شاركة          

والم ساءلة والقواع د والمع اییر ف ي مج االت الرقاب ة المالی ة وك سب ثق ة            وتطبیق مبادئ الشفافیة    

  .اإلطراف المتعاملة مع الجھاز 

  

 المھمـة

الدیوان مؤسسة دستوریة مستقلة تتمتع بصالحیات مالیة وإداریة، تمارس الرقابة الالحقة    

ارسة الرقاب ة عل ى   على الجھات الخاضعة لرقابتھا والمتعلقة بإدارة المال العام باإلضافة إلى مم 

إج  راءات التعاق  دات وف  ق الح  دود المرس  ومة لھ  ا بالق  انون ویتكف  ل برقاب  ة األداء وف  ق مع  اییر       

الكفاءة والفاعلیة واالقتصادیة وإبداء الرأي بشأن البیان ات المالی ة للجھ ات الخاض عة والم شورة           

  . الفنیة للجھات ذات العالقة 

  

  

  القیـم

 یؤس  س فك  رة أن ال  دیوان ھ  و ع  ین ال  شعب عل  ى الم  ال  خدم  ة ال  صالح الع  ام بم  ا یؤص  ل أو

الع  ام، االس  تقاللیة والحیادی  ة والموض  وعیة والمھنی  ة واألمان  ة والم  صداقیة وال  شفافیة والم  ساءلة  

  .والتواصل واالنفتاح 

  



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

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

  .  إن یكون تصدیق المالك من قبل الدیوان ولیس من قبل وزارة المالیة -ب

 .یعیة إن یكون الدیوان سلطة رقابیة مستقلة وغیر مرتبطة بالسلطة التشر–جـ 

  

 .ادر مؤھل تعزیز ورفد الدیوان بك– ٢

  .  تفعیل دور الجھاز وأثره على االطراف الخارجیة-٣

  . االصالح التنظیمي المستمر-٤

 أھداف دیوان الرقابة المالیة
بموج  ب أم  ر س  لطة  ) المع  دل) (١٩٩٠(ل  سنة ) ٦(م  ن الق  انون رق  م  ) الثانی  ة(ح  ددت الم  ادة 

  : یلياھداف الدیوان كما) ٢٠٠٤(لسنة ) ٧٧(األئتالف الموقتة المنحلة رقم 

 رقابة وت دقیق ح سابات الجھ ات الخاض عة للرقاب ة المالی ة والتحق ق م ن س المة تطب ـیق              :أوًال

  .     القوانین واألنظمة والتعلیمات المالیة

  . رقابة وتقویم االداء وفقًا إلحكام ھذا القانون:ثانیًا

 م ن ام ور اداری ة     تقدیم العون الفني ف ي المج االت المحاس بیة والرقابی ة وم ا یتعل ق بھ ا        :ثالثًا

  .وتنظیمیة

 ن   شر انظم  ة المحاس   بة والت  دقیق الم   ستندة عل  ى المع   اییر المقبول  ة دولی   ًا للمحاس   بة     :رابع  اً 

والتدقیق وأفضل الممارسات وبالتعاون مع المفوضیة العامة للنـزاھة لتحسین القواعد ب شكل        

ة وت  دقیق االم  وال  م  ستمر، والممارس  ات والمع  اییر القابل  ة للتطبی  ق عل  ى االدارة والمحاس  ب    

  .العامة في العراق

 الكشف من خالل التدقیق وتقییم االداء ألدلة الفساد واالحتیال، التبدید، االساءة، عدم   :خامسًا

 .الكفاءة في االمور التي تتعلق باستالم وإنفاق واستعمال االموال العامة

تعمال االموال العامة كما ھو  التحقیق والتبلیغ في االمور المتعلقة بكفاءة االنفاق واس     :سادسًا

  .مطلوب رسمیًا

 تح ال ال ى المف تش العم ومي لل وزارة ذات العالق ة او مباش رة إل ى مفوض یة الن  ـزاھة          :س ابعاً 

العام ة حیثم ا ك  ان ذل ك مناس بًا ك  ل ادع اءات او ادل ة الف  ساد، او االحتی ال او التبدی د او س  وء         

  .استعمال او عدم الكفاءة في أنفاق االموال العامة

  .  فرض االنظمة واإلجراءات للقیام بإعمالھ كمؤسسة تدقیق علیا في العراق:ثامنًا



  

أذ یتطلب تنفیذ األھداف أعاله بذل الكثیر من الجھد والوقت وبمساھمة من جمیع العاملین 

ف  ي ال  دیوان وص  وًال لتحقی  ق أھ  داف تل  ك الخط  ة وأنطالق  ًا م  ن الرؤی  ا والمھم  ة والق  یم  ولتطبی  ق  

 . ستراتیجیة التي ینبغي ان تحقق غرض خطة العمل لتنفیذ تلك اإلستراتیجیةالمسائل اإل

  

  االھداف الرئیسیة والفرعیة
  االھداف الرئیسیةاالھداف الرئیسیة

 

 االھداف الفرعیةاالھداف الفرعیة

باعتب  ار س  لطة الرقاب  ة اعل  ى ( اقت  راح تع  دیل الدس  تور١-١

  ).)سلطة رابعة(سلطة رقابیة

 تعدیل ق انون ال دیوان بم ا ی ضمن إس تراتیجیة الرقاب ة        ٢-١

  .القضائیة والمساءلة

 اب     الغ تق     اریر ال     دیوان ال     ى ال     سلطة الت     شریعیة   ٣-١

  .واإلطراف المعنیة وفق مبادئ المساءلة والشفافیة

 اظھ  ار موازن   ة ال   دیوان ك  رقم واح   د ض   من موازن   ة   ٤-١

  .الدولة

تقدیم بیاناتھا ضمن التوقیتات  ضمان التزام االدارات ب   ٥-١

  .المحددة قانونًا

 . ضمان استقاللیة الدیوان وتوفر شروط المساءلة-١

  

  

  

  

  .  تقدیم خدمات رقابیة ذات جودة عالیة١-٢
 ان     شاء نظ     ام ت     دریبي متخ     صص لتنمی     ة الق     درة   ٢-٢

  .المؤسساتیة
 ارس   اء منھجی   ة رقابی   ة وف   ق المع   اییر واألع   راف      ٣-٢

  .المھنیة
قاب    ة االداء والرقاب    ة التخص    صیة   تكثی    ف اعم    ال ر٤-٢

  .والرقابة على تقنیة المعلومات
  .  تعزیز وظیفة ضمان الجودة في الجھاز٥-٢

  . تعزیز ورفد الدیوان بكادر مؤھل-٢

  
 التعری   ف المتواص   ل بأھ   داف الجھ   از ومھام   ھ ف   ي      ١-٣  . تفعیل دور الجھاز وأثره على االطراف الخارجیة-٣

  .مراقبة المال العام



واعھا وف ي المواق ع      نشر التقاریر الرقابیة بمختلف ان     ٢-٣
  .المختلفة

  .  تفعیل دور الجھاز وأثره في االشراف على المھنة٣-٣
 التواصل مع المنظم ات المھنی ة والدولی ة والم شاركة            ٤-٣

  .في فعالیاتھا المختلفة
  .  عكس تجربة الدیوان في المحافل الدولیة٥-٣
  الرقاب   ة واإلش   راف عل   ى تطبی   ق المع   اییر المحلی   ة   ٦-٣

  .دولیة لمھنتي المحاسبة والتدقیقوال
  . تعزیز متابعة نتائج اعمال الرقابة٧-٣
  

 .رسم خطوط الصالحیات والمسؤولیات بشكل واضح١-٤
  
 وفق   ًا لمھ   ام  ت  وفیر قواع   د بیان   ات متكامل  ة ومحدث   ة  ٢-٤

 .الدیوان
  
 أس  تخدام االنظم  ة االلكترونی  ة لتحلی  ل البیان  ات داخ  ل    ٣-٤

ال  دیوان واالعتم  اد عل  ى تل  ك االنظم  ة ف  ي ارش  فة الوث  ائق    
  .وإجراءات التدقیق قدر االمكان

 تعزی  ز المھ  ارات االداری  ة وإن  شاء نظ  ام لتقی  یم االداء  ٤-٤
 .لموظفي الدیوان مرفق بإجراءات تحفیزیة

  
 ت  وفیر ك  ادر مؤھ  ل ق  ادر عل  ى التخط  یط وإدارة ف  رق    ٥-٤

 .العمل بشكل سلیم
  

 االصالح التنظیمي المستمر وفقًا لمستجدات الظرف -٤
 .وبما یضمن الھیكلیة المثلى لنظام أداري مستقل

  

 .  تفعیل رقابة النظیر٦-٤
  

  

  
  

  

  
  



 مؤشـرات االداء

    مؤشرات قیاس االداءمؤشرات قیاس االداء    بیان الھدف الفرعيبیان الھدف الفرعي  بیان الھدف الرئیسيبیان الھدف الرئیسي
لطة باعتبار س( اقتراح تعدیل الدستور١-١

  )).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

  .رقابة القضائیة ومنحھ أختصاص ال٢٠١١سنة 

 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

دیوان كرقم واحد ضمن  اظھار موازنة ال٤-١

  .موازنة الدولة

 أستقاللیة موازنة الدیوان من خالل أقرارھا ١-٤-١

   .رقمًا واحدًا ضمن موازنة الدولة

 ضمان استقاللیة -١

الدیوان وتوفر شروط 

  .المساءلة

 ضمان التزام االدارات بتقدیم بیاناتھا ٥-١

 .ضمن التوقیتات المحددة قانونًا

  

  التفویض باعتبار عدم الرد او االجابة ١-٥-١

لتأخر في تقدیم البیانات على تقاریر الدیوان او ا

مخالفة تستوجب المساءلة لإلدارة العلیا للجھة 

  .الخاضعة للرقابة

 .  تقدیم خدمات رقابیة ذات جودة عالیة١-٢
  

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

 انشاء نظام تدریبي متخصص لتنمیة ٢-٢
  .لمؤسساتیةالقدرة ا

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

 ارساء منھجیة رقابیة وفق المعاییر ٣-٢
  .واألعراف المھنیة

 ترصین انظمة الترقیة الوظیفیة ٣-١-٢
  . والتحفیزیة

  تكثیف اعمال رقابة االداء والرقابة ٤-٢
  .لى تقنیة المعلوماتالتخصصیة والرقابة ع

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

  تعزیز وظیفة ضمان الجودة في ٥-٢
 .الجھاز

  

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

ملین  إقرار ادلة العمل الرقابي وتدریب العا١-٣-٢  
  . علیھا

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

  . بما ینسجم مع الواقع المحلي والتطورات الدولیة

 تعزیز ورفد الدیوان -٢
 .بكادر مؤھل

  

  اعادة النظر ببرنامج التدقیق وتحدیثھ ٣-٣-٢  



  .وفق مستجدات المھنة
داء وتقاریر   تزاید اصدار تقاریر رقابة اال١-٤-٢  

  . 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

ة في  اعداد دلیل لشروط ضمان الجود٢-٥-٢  
  .عرض التقاریر

    
  التعریف المتواصل بأھداف الجھاز ١-٣

   .ومھامھ في مراقبة المال العام
 زیادة عدد الجھات المطلعة على نطاق ١-١-٣

  . عمل الدیوان
  نشر التقاریر الرقابیة بمختلف انواعھا ٢-٣

   .نیة المختلفةوفي المواقع االعال
 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
  

ان والمحاسبین  التعاون والتنسیق بین الدیو١-٣-٣
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
  . المحلیة والدولیة لمھنتي المحاسبة والتدقیق

ت  زیادة عدد المشاركات في الفعالیا١-٤-٣
  .والمؤتمرات والندوات  الدولیة

 .  تعزیز متابعة نتائج اعمال الرقابة٧-٣
  

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

 زیادة اصدار القواعد المحاسبیة واألدلة 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

 تفعیل دور الجھاز -٣
وأثره على االطراف 

   .الخارجیة

  
  
  

  



رسم خطوط الصالحیات والمسؤولیات ١-٤
 . بشكل واضح

  

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

وصوًال الى المدراء ) الرقابة المالیة مجلس(
  . التنفیذیین

 توفیر قواعد بیانات متكاملة ومحدثة ٢-٤
  . وفقًا لمھام الدیوان 

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

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

االنظمة في ارشفة الوثائق وإجراءات 
  .التدقیق قدر االمكان

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

م  تعزیز المھارات االداریة وإنشاء نظا٤-٤
لتقییم االداء لموظفي الدیوان مرفق 

   .بإجراءات تحفیزیة

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

  . داخلیة
 توفیر كادر مؤھل قادر على التخطیط ٥-٤

   .وإدارة فرق العمل بشكل سلیم
لي بین   استخدام شبكات االتصال الداخ٣-٣-٤

  . الموظفین التنفیذیین والرؤساء المباشرین
 . تفعیل رقابة النظیر٦-٤
  

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

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

  . مستویات محددة

 االصالح التنظیمي -٤
المستمر وفقًا 

لمستجدات الظرف وبما 
یضمن الھیكلیة المثلى 

  .لنظام أداري مستقل

 مفاتحة عدد من االجھزة الرقابیة للقیام ١-٦-٤  
  .بمھمة رقابة النظیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  انموذج مصفوفة تنفیذ
بیان الھدف بیان الھدف 

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

 اقت       راح تع       دیل  ١-١

باعتبار سلطة  (تورالدس

الرقاب    ة اعل    ى س    لطة  

  ).  سلطة رابعة(رقابیة

 تحدی        د من        سق ١-١-١

ال       دیوان م       ع اللج       ان   

البرلمانی             ة إلع             داد  

المراسالت الخاصة بتعدیل 

 .الدستور والقانون

  

٢٠١٢٠١٤٤--٢٠١٢٠١١١  

  

  

  

  ادارة الجھازادارة الجھاز

  

  

 عالیةعالیة

 تع        دیل ق        انون ٢-١

ال     دیوان بم     ا ی     ضمن 

إس      تراتیجیة الرقاب      ة  

 .ءلةالقضائیة والمسا

  

 اب        الغ اللج        ان ١-٣-١

البرلمانی        ة وال        سلطات 

الرئاسیة التنفیذیة بأس ماء   

االدارات الخاضعة للرقاب ة    

المت       أخرة ع       ن تق       دیم  

بیاناتھ   ا وف    ق التوقیت    ات  

  .المحددة قانونًا

  

  

٢٠١١٢٠١١--٢٠١٠٢٠١٠  

  

  

  ادارة الجھازادارة الجھاز

  

  

 متوسطةمتوسطة

 اب        الغ تق        اریر ٣-١

ال    دیوان ال    ى ال    سلطة  

الت    شریعیة واإلط    راف 

ف    ق مب    ادئ  المعنی    ة و

  .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

ال   سلطة الت   شریعیة ح   ول  

اس            تقالل الموازن            ة   

 .والمالك

  

٢٠١٤٢٠١٤--٢٠١٠٢٠١٠  
  

  

  

  ادارة الجھازادارة الجھاز

  

  

 متوسطةمتوسطة

 ض                        مان  -١

اس   تقاللیة ال   دیوان 

وت        وفر ش        روط 

 .المساءلة

  

  

  

  

  

       اص      دار تق      اریر  ١-٥-١ ض       مان الت       زام  ٥-١



االدارات بتقدیم بیاناتھا   

ض          من التوقیت          ات  

  .حددة قانونًاالم

متابع ة تبل غ ال ى ال سلطات     

التشریعیة والتنفیذیة حول   

  .تقاریر الدیوان

 متوسطةمتوسطة  ادارة الجھازادارة الجھاز  ٢٠١٤٢٠١٤--٢٠١٠٢٠١٠

          

 تق       دیم خ       دمات  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  

 .. االعالن والصحف االعالن والصحفوسائلوسائل

دائرة الشؤون دائرة الشؤون  ٢٠١١٢٠١١

 ..االداریة والمالیةاالداریة والمالیة

 متوسطةمتوسطة

 ان         شاء نظ         ام  ٢-٢

ت        دریبي متخ        صص  

لتنمی              ة الق              درة  

  .المؤسساتیة

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

 . . من جھات خارجیةمن جھات خارجیة

دائرة الشؤون دائرة الشؤون  ٢٠١١٢٠١١

 الفنیة والدراساتالفنیة والدراسات

 متوسطةمتوسطة

 ارس    اء منھجی     ة  ٣-٢

رقابی   ة وف   ق المع   اییر   

 .واألعراف المھنیة

  

 ان        شاء مرك        ز   ان        شاء مرك        ز  ١١--٢٢--٢٢

 ..تدریبي متطورتدریبي متطور

٢٠١٢،٢٠١١٢٠١٢،٢٠١١

،،٢٠١٠٢٠١٠ 

دائرة الشؤون دائرة الشؤون 

االداریة االداریة 

دائرة دائرة ++والمالیةوالمالیة

الشؤون الفنیة الشؤون الفنیة 

 والدراساتوالدراسات

 عالیةعالیة

 تكثی       ف اعم       ال ٤-٢

رقاب   ة االداء والرقاب    ة  

التخص    صیة والرقاب    ة   

  .على تقنیة المعلومات

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

 ..كفوءینكفوءین

دائرة الشؤون دائرة الشؤون  ٢٠١١٢٠١١

 الفنیة والدراساتالفنیة والدراسات

 سطةسطةمتومتو

  استخدام منھجی ة       استخدام منھجی ة     ٣٣--٢٢--٢٢  

 التدریب الحدیثةالتدریب الحدیثة

دائرة الشؤون دائرة الشؤون  ٢٠١١٢٠١١

 الفنیة والدراساتالفنیة والدراسات

 عالیةعالیة

 تعزی       ز وظیف       ة ٥-٢

ض     مان الج     ودة ف     ي   

  .الجھاز

  

  

  التطویر المستمر      التطویر المستمر    ١١--٣٣--٢٢

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

 العمل الرقابيالعمل الرقابي

٢٠١٠٢٠١٠ , ,

٢٠١١٢٠١١  

 وباستمراروباستمرار

دائرة الشؤون دائرة الشؤون 

 الفنیة والدراساتالفنیة والدراسات

 عالیةعالیة

 تعزی     ز ورف      د  -٢

ال        دیوان بك        ادر 

  .مؤھل

 عالیةعالیةدائرة الشؤون دائرة الشؤون   ٢٠١٠٢٠١٠توزی    ع االمث    ل  توزی    ع االمث    ل    ال  ال٢٢--٣٣--٢٢  



لنطاق العمل الرقابي وف ق    لنطاق العمل الرقابي وف ق    

 الطاقات المتاحةالطاقات المتاحة

وتحدیث وتحدیث 

 باستمرارباستمرار

 الفنیة والدراساتالفنیة والدراسات

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

العمل الرق ابي التخص صي     العمل الرق ابي التخص صي     

االداء، تقنیة المعلوم ات،    االداء، تقنیة المعلوم ات،    ((

 ))االداء التخصصياالداء التخصصي

٢٠١٢،٢٠١١٢٠١٢،٢٠١١  

وتحدیث وتحدیث 

 باستمرارباستمرار

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

٢٠١٢٠١١١،،٢٠١٢٠١٠٠

،،٢٠١٢٠١٢٢ 

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  

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

 ..المالحظة الرقابیةالمالحظة الرقابیة
٢٠١٠٢٠١٠ 

الدوائر الرقابیة الدوائر الرقابیة 

لشؤون لشؤون دائرة ادائرة ا+ + 

الفنیة الفنیة 

 ..والدراساتوالدراسات

  عالیةعالیة

  

 

  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

العلمی    ة للتعری    ف بمھ    ام  العلمی    ة للتعری    ف بمھ    ام  

 ..الدیوانالدیوان

  

٢٠١٤،٢٠١١٢٠١٤،٢٠١١ 

دائرة الشؤون دائرة الشؤون 

االداریة والمالیة االداریة والمالیة 

ن ن دائرة الشؤودائرة الشؤو+ + 

الفنیة الفنیة 

 ..والدراساتوالدراسات

  

 متوسطةمتوسطة

 ن       شر 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

  

٢٠١١،٢٠١٠٢٠١١،٢٠١٠    

٢٠١٢٢٠١٢ 

  

دائرة الشؤون دائرة الشؤون 

 الفنیة والدراساتالفنیة والدراسات

  

 متوسطةمتوسطة

از  تفعیل دور الجھ٣-٣

وأث    ره ف    ي االش    راف   

   .على المھنة

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

الصادرة عن مجلس مھنة     الصادرة عن مجلس مھنة     

 ..مراقبة الحساباتمراقبة الحسابات

٢٠١١٢٠١١  

 باستمرارباستمرار

 عالیةعالیة رئیس الدیوانرئیس الدیوان

 تفعی              ل دور -٣

الجھاز وأثره عل ى     

االط                            راف 

  .الخارجیة

  التواص       ل م       ع ٤-٣
المنظم        ات المھنی        ة 
والدولی     ة والم     شاركة 

 الم       شاركة ف       ي   الم       شاركة ف       ي  ١١--٤٤--٣٣
الم        ؤتمرات والن        دوات الم        ؤتمرات والن        دوات 

تق   ام تق   ام وورش العم   ل الت   ي  وورش العم   ل الت   ي  

  
٢٠١٠٢٠١٠ 

  
 رئیس الدیوانرئیس الدیوان

  
  عالیةعالیة



 ..من قبل المنظمات الدولیةمن قبل المنظمات الدولیة  .في فعالیاتھا المختلفة
 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  

 ..االتصال معھااالتصال معھا

  

٢٠١٠٢٠١٠  

  

دائرة الشؤون دائرة الشؤون 

 الفنیة والدراساتالفنیة والدراسات

  

  عالیةعالیة

  الرقاب                           ة ٦-٣

راف عل ى تطبی ق    واإلش

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

٢٠١٠٢٠١٠ 
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 

رة محلی     ًا لل     نظم   رة محلی     ًا لل     نظم   ال     صادال     صاد

 ..المحاسبیة المعتمدةالمحاسبیة المعتمدة

٢٠١١،٢٠١٠٢٠١١،٢٠١٠ 

تشكل لجان تشكل لجان 

مشتركة بین مشتركة بین 

االطراف االطراف 

الخارجیة  الخارجیة  

 والداخلیةوالداخلیة

 عالیةعالیة

 اع      داد م      شاریع  اع      داد م      شاریع ٣٣--٦٦--٣٣  

القواعد المحاسبیة واألدلة القواعد المحاسبیة واألدلة 

 ٢٠١٠٢٠١٠ ..الرقابیةالرقابیة

تشكل لجان تشكل لجان 

مشتركة بین مشتركة بین 

االطراف االطراف 

الخارجیة  الخارجیة  

 والداخلیةوالداخلیة

 عالیةعالیة

ح       صر الح       االت ح       صر الح       االت ٤٤--٦٦--٣٣  

ب ة علیھ ا   ب ة علیھ ا   التي لم ت تم االجا    التي لم ت تم االجا    

م  ن قب  ل االدارات واع  الم   م  ن قب  ل االدارات واع  الم   

 ..مجلس النواب بھامجلس النواب بھا

٢٠١٠٢٠١٠ 

الدوائر الرقابیة الدوائر الرقابیة 

++  

دائرة الشؤون دائرة الشؤون 

 الفنیة والدراساتالفنیة والدراسات

 عالیةعالیة

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

الرقابی    ة وح    صر االث    ار   الرقابی    ة وح    صر االث    ار   

 ..المادیة لتلك المالحظةالمادیة لتلك المالحظة

٢٠١٢،٢٠١١٢٠١٢،٢٠١١ 

+ + الدوائر الرقابیةالدوائر الرقابیة

دائرة الشؤون دائرة الشؤون 

 الفنیة والدراساتالفنیة والدراسات

  عالیةعالیة



ابع       ة  تعزی       ز مت٧-٣

  .نتائج اعمال الرقابة

      

  
  

 رس        م خط        وط  ١-٤
ال                                 صالحیات 
والم     سؤولیات ب     شكل  

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

 ..للصالحیات كافةللصالحیات كافة
  

٢٠١٠٢٠١٠ 

دائرة الشؤون دائرة الشؤون 
االداریة والمالیة االداریة والمالیة 

  دائرة الشؤوندائرة الشؤون+ + 
الفنیة الفنیة 

 ..والدراساتوالدراسات

 عالیةعالیة

 ت       وفیر قواع       د   ٢-٤
بیانات متكاملة ومحدثة   

 .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

٢٠١١،٢٠١٠٢٠١١،٢٠١٠
،،  

٢٠١٢٢٠١٢ 

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   
االنظم     ة ف     ي ارش     فة 
الوث       ائق وإج       راءات 

  .التدقیق قدر االمكان

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

 ).).EEDDMMSS((امثل امثل 

  
  
  

٢٠١١،٢٠١٠٢٠١١،٢٠١٠  
 

  
دائرة الشؤون دائرة الشؤون 

الفنیة الفنیة 
 ..والدراساتوالدراسات

  متوسطةمتوسطة

 تعزی   ز المھ   ارات  ٤-٤
وإن  شاء نظ  ام  االداری  ة 

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

  
٢٠١١٢٠١١ 

  
دائرة الشؤون دائرة الشؤون 
 ..االداریة والمالیةاالداریة والمالیة

  
 عالیةعالیة

 توفیر كادر مؤھل    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 

 ..فرق العملفرق العملفي في 
٢٠١١٢٠١١  

+ + مجلس الرقابةمجلس الرقابة
دائرة الشؤون دائرة الشؤون 

الفنیة الفنیة 
+ + والدراساتوالدراسات

 ..الدوائر الرقابیةالدوائر الرقابیة

  متوسطةمتوسطة

 تفعی         ل رقاب         ة ٦-٤
 .النظیر

  

  اع      ادة النظ      ر    اع      ادة النظ      ر  ٢٢  --٥٥--٤٤
بال       ساعات الم        صروفة  بال       ساعات الم        صروفة  
النج   از االعم   ال الرقابی   ة  النج   از االعم   ال الرقابی   ة  
والت       دقیق ف       ي االدارات والت       دقیق ف       ي االدارات 

 ..المیدانیةالمیدانیة

٢٠١١،٢٠١٠٢٠١١،٢٠١٠ 

دائرة الشؤون دائرة الشؤون 
الفنیة الفنیة 

+ + والدراساتوالدراسات
 ..الرقابیةالرقابیةالدوائر الدوائر 

  متوسطةمتوسطة

 االص                   الح -٤
التنظیم  ي الم  ستمر 
وفق     ًا لم     ستجدات  
الظ         رف وبم         ا  
ی      ضمن الھیكلی      ة 
المثلى لنظام اداري  

  .مستقل

 االتصال باألجھزة     االتصال باألجھزة    ١١--٦٦--٤٤  
الرقابی     ة للقی     ام بمھم     ة  الرقابی     ة للقی     ام بمھم     ة  

 ..رقابة النظیررقابة النظیر
٢٠١١٢٠١١ 

+ + رئیس الدیوانرئیس الدیوان
دائرة الشؤون دائرة الشؤون 

الفنیة الفنیة 
 ..والدراساتوالدراسات

 متوسطةمتوسطة



  

  

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

 بین الدوائر واالقسام لتنفی ذھا وفق ًا لقانون ھ الناف ذ حی ث أنھ ا تمث ل            للخطة والتعاون والتنسیق  

 ). ٢٠١٤-٢٠١١(ترجمة لخطط الدیوان السنویة والفصلیة على مدى السنوات االربع 

 


