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 ))بسم اهللا الرحمن الرحیم ((                                             
                               

 دائرة الشؤون الفنیة والدراسات
 قسم التخطیط والمتابعة     

 
                                                                                  

 ١٣/١٢/١١٢٠ولغایة ١/ ١للفترة من  السنویة الخطةمتابعة 
المرسومة لھا للفترة من        السنویة لقد نفذت الدوائر الرقابیة خطة العمل الرقابي         

 .منتسب)١٤٧٠(علىباالعتماد  ٣١/١٢/٢٠١١ولغایة  ١/١/٢٠١١
 

 متابعة مدخالت الخطة
 

 الطاقــــات الرقابیـــــــــــة  -١
 

رقی  ب ف  ي ح  ین بلغ  ت    /ی  وم)  ٣٨٥٠٧٠ (* الرقابی  ة المخطط  ة  بلغ  ت الطاق  ات     
 تس رب   بالرغم من وج ود رقیب / یوم )  ٣٩٢٥٤٥ (طاقات الرقابیة المستغلة فعًال ال

وان س بب زی ادة    %)١٠٢(وبنسبة استغالل بلغ ت   رقیب/ یوم )  ٣٨١٤٣ ( مقداره
بب تعیین موظفین وذلك بس ةالطاقات الرقابیة المنجزة عن الطاقات الرقابیة المخطط

 ٢٠١١موظف خالل السنة ) ٢٠٠(جدد بحدود 
 

 الــمھام
 

الطاقات 
 المخططة

 نسبة  
إلى   المھمة 

إجمالي 
 المھام
% 

 
الطاقات 
 المنجزة

نسبة 
 إلىاالنجاز 

 إجمالي 
 المھام
% 

 
نسبة 

الطاقات 
 المستغلة
    / المنجز 
 لمخطط

 %١٦٨ %٥٦ ٢٢١٤٥٣ %٣٤ ١٣٢٠٣٠ تدقیق المشروعیة

 %٥٨ %٢٦ ١٠١٤٤٨ %٤٥ ١٧٣٧٢٣ ویم األداءتق

 %٧١ %٧ ٢٧١٩٧ %١٠ ٣٨٥١٨ مھام تطویریة

 %٩٧ %١ ٣٧٨٣ %١ ٣٨٩٦ مھام استشاریة

 %١٠٤ %٨ ٣٠٦٧١ %٨ ٢٩٤٤٠ مھام أداریة

 %١٠٧ %٢ ٧٩٩٣ %٢ ٧٤٦٣ العمل الرقابي أدارة

 %١٠٢ %١٠٠ ٣٩٢٥٤٥ %١٠٠ ٣٨٥٠٧٠ المجموع
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 المخططة الطاقات *     

تمثل الطاقات الرقابیة للدوائر الرقابیة فقط حیث  تم فصل طاق ات المھ ام الرقابی ة لمق ر ال دیوان          
وعرض   ت ف   ي خط   ة س   اندة لخط   ة العم   ل الرق   ابي تمثل   ت بالمھ   ام اإلداری   ة والفنی   ة والتطویری   ة   

مرف ق اس تمارة الخط ط    (جات واالستشاریة لكافة مكاتب وأقسام الدیوان من حیث المدخالت والمخر
 )الساندة 

        
 ة ــــاإلدارات الخاضعة للرقاب -٢

 

 المركزیة  اإلدارات - أ
 

وھ   ي إجم   الي الجھ   ات   إدارة مركزی   ة حكومی   ة ) ٢٩٤ (خط   ط ال   دیوان لت   دقیق          
 )  %١٠٠ ( االنجازنسبة المركزیة الخاضعة لرقابتھ وبلغت 

   األخرىالمركزیة  اإلدارات  -ب  
 

) ٩٠٦ ( الب الغ ع ددھا   خ رى األمركزی ة  اإلدارات الخططت الدوائر الرقابی ة لت دقیق           
بنس  بة ) ٤٨٠ ( وبل  غ ع  دد الم  دقق منھ  ا فع  ًالإدارة مركزی  ة أخ  رى خاض  عة للرقاب  ة 

 %)٥٣ (بلغت انجاز 
 

 الفرعیة  اإلدارات  - ج
 

ة فرعی    إدارة)  ٢٢٢٦(فرعی  ة م  ن مجم  وع    إدارة)  ٧٣٣(خط  ط ال  دیوان لت  دقیق   
            بنس   بة انج   از بلغ   ت   إدارة) ٦٥٢ (خاض   عة للرقاب   ة وق   د بل   غ ع   دد الم   دقق فع   ًال   

) ٨٩% ( 
                          

 اتالتسرب فــي الطاق
  

الممنوح ة خ الل    اإلج ازات  ع ن /ی وم  )٣٨١٤٣ (ي الطاق ات  ـ ـ غ حجم التس رب ف ـــــبل       
 .) سواء كانت مرضیة أم اعتیادیة (السنة 

 
 متابعة مخرجات خطة العمل

 
      دیوان ـخط  ط ال  د ـ  ـفق ٢٠١١عامـ  ـة العم  ل الرق  ابي لـة تنفی  ذ خط  ـ  ـن خ  الل متابعـ  ـم        

كم ا مثب ت   تقری ر  )  ٥٧١٤(ادر منھ ا  ـ ـ بلغ الص العامالل ــخ ریرـتق) ٥٢٨٦ ( النجاز
 -: أدناهي الجدول ــــف

 
 
 
 
 
 
 

نسبة االنجاز  المنجز المخطط نوع التقریر
% 

 %٥٧ ٤٥١ ٧٩٢ *حساب ختامي
حساب ختامي 

 %٤٠ ٢٤٧ ٦٢٣  *متراكم



 
 

3 

 
 

المخط  ط      اإلدارات أع داد مخرج ات الحس  ابات الختامی ة ت  م تثبیتھ ا وف  ق     أع داد  أن*    
المخططة وعلی ھ   اإلداراتعن  أعدادھاتقل " المدققة فعال اإلدارات أنتدقیقھا في حین 

ال ى   إض افة مخط ط لتدقیق ھ    ستمارة المخرجات عن ماھناك فرق بین العدد المثبت في ا
 ٠المنجز ھي للتقاریر الصادرة فقط  أعداد أن
ي حساب ختامي متراكم مخطط تابعة إلى التصنیع العسكر) ٩٥(علما أن ھناك *       

 ٠ ٢٠١٠ـــ ٢٠٠٢سنة  متراكمة من
وق  د % ٣٢وبنس  بة انج  از   تقری  ر) ١٢٩(تق  ویم األداءف  ي ح  ین بلغ  ت تق  اریر           

نت ائج األعمال،ال دوري ، زی ارة تفتیش یة     (عن  تقریر) ٤١٩٧(الدوائر الرقابیة  أنجزت
وائم السفر ــق قــا التقاریر الخاصة بالتكلیفات وتدقیــأم% ١٢٧جازــبنسبة ان) ،عقود
   ٠%٥٠٤وبنسبة انجاز ) ٦٩٠( غتــبلفــقد 

 
 

ت الخاضعة للرقابة عن تقدیم بیاناتھا في تأخر اإلداراومن أسباب تأخر االنجاز              
في  ٢٧٣٩٨المواعید المقررة خالفا لتعمیم األمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد 

وھي تشكل ) ١١١(، حیث بلغ عدد البیانات المالیة غیر المقدمة  ٢٧/١٠/٢٠٠٨
موضح  وكما) المتراكم ، السنة الحالیة (مما مخطط لھ للبیانات المالیة %) ٨(نسبة 

 . في الجدول أدناه
  
 
 

 

 ٣١/١٢/٢٠١١كشف باإلدارات التي لم تقدم بیاناتھا المالیة لغایة 
 السنة المالیة اسم الدائرة المحافظة الوزارة

 الصناعة 

شركة جابر بن حیان  الموصل
 ٢٠٠٩-٢٠١٠ العامة 

 ٢٠٠٩-٢٠١٠ شركة الكندي العامة  الموصل
 ٢٠١٠ شركة النداء  بغداد

 ٢٠١٠ شركة النخیل  دادبغ
 ٢٠٠٣-٢٠١٠ شركة الطارق بغداد
 ٢٠٠٣-٢٠١٠ شركة الكرامة بغداد
 ٢٠٠٣-٢٠١٠ شركة عقبة بن نافع  بغداد
 ٢٠٠٣-٢٠١٠ شركة بدر         بغداد
 ٢٠٠٣-٢٠١٠ شركة الرشید العامة  بابل 

 ٢٠٠٥-٢٠١٠ شركة الحضر العامة  كركوك
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التعلیم العالي والبحث 
 لمي الع

جامعة األمام جعفر  بغداد 
 ٢٠٠٨-٢٠١٠ ) ع(الصادق 

 ٢٠٠٩-٢٠١٠ كلیة الرشید الجامعة  بغداد 

كلیة الحكمة الجامعة  بغداد 
 ٢٠٠٩-٢٠١٠ األھلیة 

 بغداد 
المركز العراقي لبحوث 

السرطان والوراثة 
 ٢٠٠٥-٢٠١٠ الطبیة 

  ٢٠١٠ جامعة العراق   البصرة
 ٢٠١٠ جامعة دیالى  دیالى 

 الخارجیة 
الممثلیات السیاسیة  بغداد

 ٢٠١٠ والقنصلیة 
 ٢٠٠٩-٢٠١٠ ھیئة الحج والعمرة  بغداد مجلس الوزراء 

 غیر مرتبطة
المحكمة الجنائیة  بغداد 

 ٢٠٠٩ العراقیة العلیا 

جمعیة الھالل األحمر  بغداد
 ٢٠٠٧-٢٠١٠ العراقیة 

 مختلط
الشركة العالمیة للبطاقة  بغداد

 ٢٠١٠ ة الذكی
 ٢٠١٠ شركة فندق فلسطین  بغداد

 أمانة بغداد
الشركة العامة لتنفیذ  بغداد

 ٢٠١٠ مشاریع الماء 

 دیوان الوقف الشیعي
 بغداد

األمانة العامة إلدارة 
واستثمار أموال الوقف 

 ٢٠٠٦-٢٠١٠ الشیعي 
 ٢٠٠٣-٢٠١٠ عتبة الروضة الكاظمیة  بغداد

 دیوان الوقف السني
الزكاة صندوق  بغداد

 ٢٠٠٢-٢٠١٠ والصدقات 
  ٢٠٠٥-٢٠١٠  دیوان التامین   بغداد المالیة  
  ٢٠١٠  صندوق التنمیة   بغداد التخطیط 

 شركة عربیة 
شركة الدجیلة العراقیة  االنبار 

 ٢٠٠٩-٢٠١٠ األردنیة –

 ٢٠١٠ شركة نفط الوسط  بغداد  النفط
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 بموجب مذكرات داخلیة  إصدارھاتقریر تم )  ٨( الساندة  للفرق األداءــ بلغت عدد تقاریر تقویم  د

  -:من دوائر التدقیق في المحافظات وكاالتي 
 

 ٠تقریر ) ٣( األولىدائرة تدقیق المنطقة  •
 
 ٠تقریر ) ٥(دائرة تدقیق المنطقة الثانیة  •

 
ت تقاریر للرقابة التخصصیة خالل الفصل شمل) ٤٦(بإصدار التخصصي قام قسم تقویم األداء 

  -:جوانب رقابیة تخصصیة مختلفة وكاالتي
 

v  تقریر ) ١١(الھیئة المتخصصة بشؤون الھندسیة 
 

v   تقریر ) ٧(الھیئة المتخصصة بالشؤون الزراعیة واالروائیة 
 

v   تقریر) ٩(الھیئة المتخصصة بالشؤون الصحیة 
 

v   تقریر) ١٥(الھیئة المتخصصة بالشؤون البیئیة 
 

v تقریر) ٤(بویة  ھیئة المتخصصة بالشؤون التر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



قسم التخطیط والمتابعة 

منجزمخططمنجزمخططمنجزمخططمنجزمخططمنجزمخططمنجزمخطط
االقسام التابعة لمكتب رئیس 

الدیوان  /سكرتاریة المكتب ،قسم 
العالقات واالعالم ، شعبة 
المتابعة والتنسیق ، شعبة 
المراسالت ،شعبة الترجمة

٣٥٤٠٣٦٩١٧٦٨٢٨٢٩٩١١٧٨٠٨٥٨٩٩٠

١٤١٨٥٤٨٠١٦٣٢٤٣٩٢٣٩٢٢٤٩٤٣٩١٣٣٢٣٤٤٨٠٩مكاتب السادة النواب

دائرة الشؤون الفنیة 
١١٧١٤٢١٢٤١٤٤٨٤٨١٩٦١٩٦٢٥٣٦٢٢٧٢٥٠٦٧٢٢٧٠٢٧٢٩٩٠٨والدراسات

دائرة الشؤون االداریة 
١٧٨٤١٢٨٣٤٠٩٣٧١٦٨٤٠٦١٦٥٧١٤١٢٩٦٤٤٠٢٥والمالیة

٣٤٤٦١٣٧٦٩٩٤٢١١٧٢٥٨٨٥٨٨٧٢٧٠٦٨٠٠٧٨١٣٦٠٧٩٦٤٢٨٧٧٣٢المجموع

عمل اداري استشاریة
ومالي

العمل الفني 
اجمالي المخططاداریةوالمھني

التسرب

متابعة خطة العمل الساندة /٢٠١١

عدد االقسام
االفراد

نوع وحجم المھام

تطویریة



 منجز مخططمنجز مخططمنجز مخططمنجز مخططمنجز مخطط
منجز مخططمنجز مخططمنجز مخططمنجز مخططمنجز مخططمنجزمخطط

االقسام التابعة لمكتب 
رئیس الدیوان  

/سكرتاریة المكتب 
،قسم العالقات 

واالعالم ، شعبة 
المتابعة والتنسیق ، 
شعبة المراسالت 
،شعبة الترجمة

٢٠٣٢٨٠١٣٠٨٣٢٢٠٦٨٤٠٣٢٠٨١٨٣

مكاتب السادة 
٥٤٥١٢١٦٠٥٥٠٦١٧٦٣١٥٣٣٥١١١٧٦٣٧٢٣النواب

دائرة 
الشؤون 
الفنیة 

والدراسات

٤٨٣١١٣٠١١٥٦٣٣٠٨٣٢٥٦٥٥٩٣٨٧٢١٧٣٠٢٠٠٠٢٠٧٠١٢٩٢٨٧٢١٦٢٦٧٤٦١٨٥٤٥٠

دائرة 
الشؤون 
االداریة 
والمالیة

٦٥٣٧٢٥٢٧٠٨٣٢٩٥٣٦٧٩٨١١٩٨٦٧٦٤١٩٦١٠٥١٠٠

١١٣٦٨١٣٥١٤٣٠٧٨٢٠١٩٣٠٣٨٨١٦٧٥٠٦٨٥٩٣٨٧٢١٧٣٠٢٠٠٠٢٠٧٠١٢٩٢٨٧١٤٠٠١٠٦١٣٤١٠٣١٠١٢٢٤٥٦مجموع

مخرجات خطة العمل الساندة /٢٠١١
الــتقاریـــر

اصدار
المجموع اخرىاقامة دوراتبرامجكتب ومراسالت

تقاریر
االقسام

دراسات 
وبحوث

استشارات 
فحصوبیان راي

انظمة ترجمة
صیانة اجھزةوتطبیقات
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