
 على مستوى 2007شؤون الدیوان ونتائج تنفیذ خطة العمل الرقابي للسنة 
 الفصول االربعة

ل سنة  ) 6(من قانونھ رقم ) الثانیة ( الدیوان على تنفیذ المھام التي حددتھا المادة   لقد عمل        
 المع دل والمتمثل  ة ف ي اج  راء اعم ال الرقاب  ة والت دقیق عل  ى ح سابات االدارات الخاض  عة      1990

لرقابتھ وابداء الراي الفن ي المحای د ف ي البیان ات المالی ة لتل ك االدارات ف ضال ع ن تق دیم الع ون                 
  ـ: وكاالتي  واالستشارات سواء كانت في الجوانب الفنیة او الجوانب الساندة لھاالفني 

أدارة رئیسیة بلغ الم دقق منھ ا فع ال    ) 436( لتدقیق    خطط الدیوان خالل الفصل الرابع أ ـ  
ف  ي ح  ین ك  ان ع  دد االدارات الرئی  سیة    %) 91(أدارة رئی  سیة بن  سبة انج  از بلغ  ت   ) 396(

ادارة رئی سیة بل غ ع دد االدارات المدقق ة فع ال      ) 444(الفصل الثال ث   خالل   المخطط تدقیقھا   
و ك  ان ع  دد االدارات المخط  ط ت  دقیقھا خ  الل الف  صل     %) 90(بن  سبة انج  از بلغ  ت   ) 399(

أدارة رئی سیة بن سبة    ) 437( أدارة رئیسیة بلغ عدد اإلدارات المدققة فع ًال    ) 492( الثاني  
أدارة  ) 696(مخط  ط ت  دقیقھا خ  الل الف  صل األول     و ك  ان ع  دد اإلدارات ال  %)89(انج  از 

               أدارة رئی  سیة بن  سبة انج  از  ) 599( بل  غ ع  دد اإلدارات المدقق  ة فع  ًال    رئی  سیة
  % )86(بلغت 

   

% ) 90، % 90،% 89،% 86(األربع  ة  أن ارتف  اع ن  سب االنج  از خ  الل الف  صول          
عل  ى الت  والي یعك  س االداء المتمی  ز لل  دیوان ف  ي متابع  ة ت  دقیق ان  شطة وبیان  ات االدارات        

یع  ود ال  ى الظ  روف %) 11(الخاض  عة لرقابت  ھ وان متوس  ط العج  ز ف  ي التنفی  ذ بل  غ بح  دود   
تلك التي االمنیة التي تنعكس في عدم قدرة الرقیب على الوصول الى بعض االدارات خاصة     

تقع منھا في المن اطق ال ساخنة ب الرغم م ن ت وفیر ال دیوان لكاف ة الم ستلزمات الت ي ت ساعد                 
الرقیب في اداء عملھ مما یؤدي بالرقیب الى تاجیل تنفیذ خطتھ الى الفصل الالحق وھذا ھو 
ال  سبب ف  ي تجزئ  ة الخط  ة ال  سنویة ال  ى خط  ط ف  صلیة لجع  ل الخط  ة مرن  ة لالس  تجابة ال  ى        

  .طارئة التغیرات ال

   

ادارة فرعی ة بل غ   ) 1393(ادارة فرعی ة م ن مجم وع    ) 225(ھذا وقد خطط ال دیوان لت دقیق        
كم  ا خط  ط ال  دیوان ف  ي  %) 109(ادارة بن  سبة انج  از بلغ  ت )245(ع  دد الم  دقق منھ  ا فع  ال  

أدارة بن سبة  ) 285(أدارة فرعیة بلغ ع دد الم دقق منھ ا فع ال       ) 225(لتدقیق   الفصل الثالث   
( و كان عدد االدارات الفرعیة المخطط ت دقیقھا خ الل الف صل الث اني        %) 111(انجاز بلغت   

أدارة فرعی  ة حی  ث كان  ت ن  سبة    ) 219( أدارة فرعی  ة بل  غ ع  دد الم  دقق منھ  ا فع  ًال    ) 241
ف   ي ح   ین ك   ان ع   دد اإلدارات الفرعی   ة المخط   ط ت   دقیقھا ف   ي الف   صل         %) 91(االنج   از 

أدارة فرعی  ة بن  سبة انج  از     ) 114(ھ  ا فع  ًال  أدارة فرعی  ة بل  غ ع  دد الم  دقق من  ) 87(األول
)131 (% 0  

 ا ل  سبب ف  ي ذل  ك یع  ود ال  ى ان ت  اخر بع  ض االدارات ف  ي تق  دیم بیاناتھ  ا المالی  ة ی  ؤدي         
بالرقیب الى ان یلجا الى االدارات الفرعیة لالستفادة من الوقت لحین تقدیم االدارات بیاناتھا 

 الخاض  عة للرقاب  ة بیاناتھ  ا مم  ا ح  دا بالھیئ  ات      وف  ي الف  صل الث  اني ق  دمت معظ  م االدارات    
الرقابیة الى التوج ھ نح و اس تكمال ت دقیق الح سابات الختامی ة انعك س ف ي ع دم تنفی ذ كام ل                



خطة الت دقیق ل الدارات الفرعی ة ام ا ف ي الف صل الثال ث فق د توجھ ت الھیئ ات نح و االدارات               
باتھا الختامی ة والت ي ل م تق دم     الفرعیة لحین استكمال االدارات الرئیسیة الن واقص ف ي ح سا         

بشكل كامل وفقا لمتطلبات انجاز الحسابات الختامیة او لحین استكمال االدارات التي لم تقدم 
  ـ:حساباتھا انجازھا وتقدیمھا الى الدیوان والجدول التالي یوضح ما جاء في اعاله 

   

   

 البیان الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول

المخط
 ط

الفعل
 ي

نسبة 
االنجا

 ز

المخط
 ط

الفعل
 ي

نسبة 
االنجا

 ز

المخط
 ط

الفعل
 ي

نسبة 
 االنجاز

المخط
 ط

الفعل
 ي

نسبة 
االنجا

 ز
اإلدارا
ت 

الرئیس
  یة

  

696 
59
9 

86% 492 
43
7 

89
% 

444 
39
9 

90% 436 
39
6 

91% 

اإلدارا
ت 

الفرعی
  ة

  

87 
11
4 

131
% 

241 
21
9 

91
% 

225 
28
5 

127
% 

225 
24
5 

109
% 

   

 تقری را رقابی ا    )780(تقریرا رقابی ا مقارن ة ب  ) 921(ب ـ أنجز الدیوان خالل الفترة انفة الذكر   
تقری  را ف  ي الف  صل )320(تقری  را ف  ي الف  صل الث  اني و) 583( الثال  ث و  ف  ي الف  صل ت  م انج  ازه 

 مقارن ة بالف صل االول وال سبب     على الت والي  % ) 82،% 143،% 187 (  االول بنسب تطور  
ود ال  ى ال  سعي المتواص  ل للھیئ  ات الرقابی  ة النج  از عملھ  ا وتنفی  ذ خططھ  ا الرقابی  ة   ف  ي ذل  ك یع  

  ـ:وندرج في ادناه جدوال یوضح مخرجات العمل الرقابي وفقا الصنافھا و كاألتي 

نسبة التطور 
الرابع الى 

 االول 

العدد في 
الفصل 

 الرابع

نسبة التطور 
الثالث إلى 

 األول

العدد في 
الفصل 

 الثالث
 نسبة التطور

العدد في 
الفصل 

 الثاني

العدد 
في 

الفصل 
 األول

 نوع التقریر

 حساب ختامي 63 175 177.8% 264 319% 262 315%
 تقریر دوري 94 174 85.1% 228 142.5% 232 146%
 تقییم أداء 14 27 92.9% 31 121.4% 95 578%
 زیارة تفتیشیة 23 25 8.7% 36 56.5% 70 204%
تقاریر تدقیق  106 154 45.3% 180 69.8% 211 99%

 عقود



 تقریر رقیب أقدم 1 2 %100 - - ـ ـ
 تقریر لجنة - 5 %500 - - 1 ـ
 تقاریر أخرى 19 21 10.5% 31 63.1% 44 131%
تقاریر تدقیق  - - - 10 %100 6 ـ

 المنح
 المجموع 320 583 82.2% 780 143.7% 921 187%

مخطط یوضح مخرجات العمل الرقابي في الفصل الرابع مقارنة بالفصل االول
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  مخطط دالي یوضح التطور في مخرجات العمل الرقابي للفصلین األول والرابع
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مخطط یوضح التطور في مخرجات العمل الرقابي للفصلین االول والرابع
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ج ـ استنادا الى الفقرة ثالثا من الم ادة الثانی ة م ن ق انون ال دیوان ان ف ال ذكر والمت ضمنة تق دیم           
العون الفني في المجاالت المالیة والمحاسبیة وم ا یتعل ق بھ ا م ن ام ور اداری ة وتنظیمی ة حی ث                 

ي  مما یعكس تعاون الدیوان مع االدارات الخاضعة للرقابة ف  2007للسنة ) 166(بلغ مجموعھا  
  ـ :تخطي الصعوبات التي تواجھھا وتقدیم العون الفني لھا وكما مبن في ادناه 



 2007السنة  البیان

 158 االستشارات الفنیة

 8 الدراسات والبحوث

 166 المجموع

   

  ـ :اما ابرز المواضیع التي قام الدیوان بدراستھا وتقدیم االستشارة بخصوصھا فھي 

  اضرار االعمال العسكریة على اموال الدولة وكیفیة معالجتھا         ·

  المحافظة على الموجودات الثابتة والمخزنیة والنقدیة         ·

  المنح التشغیلیة         ·

  المساھمة في اعمال لجنتي العقود واللجنة االقتصادیة         ·

  حصص العاملین من االرباج         ·

  تدریب وتطویر منتسبي الدولة         ·

   

  نشاطات الدیوان األخرى 

 لم یقتصر عمل الدیوان على العم ل الرق ابي فح سب ب ل یتع داه لی شمل جوان ب                 
  ـ:اخرى تمثل نشاطات اقسام الدیوان االخرى وھي 

  ا ـ االستشارات القانونیة

م   ات واالستف   سارات ع   ن  ق   دم ال   دیوان ع   ددا م   ن االست   شارات القانونی   ة لتوض   یح التعلی      
التشریعات المالیة والتعلیمات المتعلقة بھا والتي ترد الى الدیوان من االدارات الخاضعة لرقابتھ 

  .ـ:والجدول أدناه یوضح ذلك 

 2007السنة  البیان
 27 استشارة لجھات خارجیة 

 129 استشارة لجھات داخلیة 
 23 دعاوي قضائیة 
 15 لجان تحقیقیھ 
 20 لجان أخرى 

 214 المجموع



   

   نشاط الترجمةب ـ 

قام الدیوان بترجمة العدید من الوثائق والدوریات الواردة من أجھزة ومؤسسات الرقابة الدولیة 
التطورات الحاصلة ف ي مج ال اخت صاصھ والج دول الت الي یوض ح       لتحقیق التواصل المعرفي مع  

  0تفاصیل النشاط في ھذا الجانب مع المقارنة بنشاط الفصلین السابقین 

الموضوع 
 المترجم

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 الثالث

الفصل 
 الرابع

 20 25 42 29 مراسالت

 114 192 116 4542 عقود

 11 13 12 7 تقاریر

 ـ - - 1 صحف

 2 1 - - مجالت

 ـ - 1 - قوانین

 ـ - 1 - المعاییر

   

   

   

  نتائج تنفیذ الخطة التدریبیة 

   

  2007البرامج التدریبیة المقامة خارج القطر لعام      .1

 والت  ي ش  ملت العدی  د م  ن الب  رامج التدریبی  ة ف  ي  2007لق  د نف  ذ ال  دیوان خطت  ھ التدریبی  ة للع  ام  
مختل  ف المج  االت المالی  ة والمحاس  بیة والمج  االت ال  ساندة لھ  ا والت  ي لھ  ا عالق  ة وثیق  ة بالعم  ل  

 2007ان ارتف  اع ع  دد الم  شاركین ف  ي ال  دورات التدریبی  ة خ  ارج ال  دیوان ف  ي ال  سنة   ، الرق  ابي 
ة بالسنوات السابقة فضال عن تنوع البرامج التدریبی ة الت ي ش ملت كاف ة الجوان ب المالی ة           مقارن

 ف ضال   والمحاسبیة في مجال الرقابة والتدقیق وتنوع وتعدد الجھات المقدمة للخبرة والمعلوم ة       
 انھ  ا ت  ضمنت منھجی  ة جدی  دة تمثل  ت ف  ي دورات لت  دریب م  دققین ودورات اخ  رى لت  دریب     ع  ن

ة كوادر قادرة على نشر المعرفة والخبرات ولھا الق درة عل ى تاھی ل الع املین ف ي             لتھیئ  مدربین
ال  دیوان وف  ي المؤس  سات العراقی  ة كاف  ة ف  ي المج  االت المالی  ة والمحاس  بیة حی  ث یعم  ل ھ  ؤالء     



المدربین بعد عودتھم على تقدیم ورش عمل بعد تطبیق الب رامج التدریبی ة ف ي المی دان وم ن ث م        
ان اعتم اد ال دیوان   . ة داخلیة للع املین ف ي ال دیوان ض من ھ ذا االخت صاص         اقامة دورات تدریبی  

لھذه المنھجیة تعد االساس الذي سییعتمده الدیوان في بناء النواة االولى للمركز التدریبي ال ذي    
  .یطمح الیة ضمن ستراتیجیة عملھ المستقبلیة 

 عدد المشاركین الجھة المنفذة اسم الدورة

 تقویم األداء التخصصي
األكادیمیة العربیة للعلوم 

/ المالیة والمصرفیة 
 عمان

27 

دورة عن حریة التعبیر 
 والتنمیة اإلعالمیة

ھیئة اإلعالم واالتصاالت 
العراقیة مع منظمة 

الیونسكو باالشتراك مع 
UNDP 

1 

دورة تدریبیة للبرمجة 
 ORACLEباستخدام 

UNDP /18 عمان 

دورة تدریبیة في كشف 
 حاالت الغش والفساد

UNDP / 27 عمان 

/ دورة في التدقیق المالي
 تدریب مدقق

UNDP / 24 مصر 

/ دورة في التدقیق المالي
 تدریب مدرب

UNDP / 14 مصر 

دورة تدریبیة لنظام 
التوثیق واألرشفة 

 IBMااللكترونیة 

   

 عمان
3 

 العامةالمشتریات 

البرنامج اإلنمائي لألمم 
  عمان/ المتحدة 

  

24 

األدلة والمعاییر 
 المحاسبیة

البرنامج اإلنمائي لألمم 
  عمان/ المتحدة 

  

23 

مناقشة التوثیق واألرشفة 
 االلكترونیة

 4 عمان

 17 عمان/ البنك الدولي  التدقیق المستند للمخاطر

الرقابة المالیة وفاعلیة 
 األداء وأسس التدقیق

 عمان/ مكتب الرواد 

  230دفعات) 8(بواقع 

   

  
أسس الرقابة المالیة في 

 القطاع الحكومي
 دفعات) 3(بواقع 78 عمان/ مكتب أصول 



الغش والفساد تدریب 
 مدرب

 15 عمان/ البرنامج اإلنمائي 

 نظام التدقیق الحكومي
  الصین

  
1 

 –تخطیط العمل الرقابي 
 متقدم

  بواقع دفعتین47 عمان/ األكادیمیة العربیة 

  متقدم–تخطیط العمل الرقابي 
  عمان/ األكادیمیة العربیة 

  
49 

 التدقیق المستند للمخاطر
  عمان/ البنك الدولي 

  
17 

الرقابة المالیة وفاعلیة األداء 
 التدقیقوأسس 

 222 عمان/ مكتب الرواد 

أسس الرقابة المالیة في 
 القطاع الحكومي

 31 عمان/ مكتب أصول 

 الغش والفساد تدریب مدرب
  عمان/ البرنامج اإلنمائي 

  
15 

 نظام التدقیق الحكومي
  الصین

  
1 

التدقیق المالي في بیئة تقنیة 
 المعلومات

 1 الھور/ باكستان 

تطویر المھارات العملیة 
 للمدقق

 7 لندن

التحلیل المالي باستخدام 
 الحاسوب

 28 عمان/ مكتب الرواد 

تقویم األداء باستخدام 
 الحاسوب

 25 عمان/ األكادیمیة العربیة 

التدقیق المستند للمخاطر 
والتدقیق الالمركزیة 
 والمسائلة االجتماعیة

 17 عمان/ البنك الدولي 

ورشة عمل عن الوعي 
 لالحتیال ومحاولة اكتشافة

 1 عمان

اجتماع عن اعادة ھیكلة 
البنوك بین السلطات العراقیة 

 وصندوق النقد الدولي
 2 عمان

اجتماع لمناقشة الخطة 
القدرات الستراتیجیة وتطویر 

مع البرنامج االنمائي لالمم 
 3 عمان



 المتحدة
زیارة المجلس االعلى 

 للحسابات
 3 المغرب

تدریب المدربین في 
موضوعي تخطیط االعمال 
وادارة االداء في الحكومة 

 العراقیة

 4 عمان

تصمیم المقاییس وضبط اداء 
عبر المؤسسات الحكومیة 

استخدام منھجیة وادوات 
 بطاقات االداء المتوازن

 28 عمان

 1007   المجموع

   

 داخل  2007الدورات التدریبیة التي نظمھا دیوان الرقابة المالیة للسنة      .2
  الدیوان

الدیوان وم وظفي ال وزارات الخ رى ف ي الجوان ب      شملت ھذه الدورات تدریب العدید من موظفي    
  ـ :التي یرى االدیوان انھا ضروریة لدعم العملیة الرقابیة على ارض الواقع وقد تمثلت باالتي 

 عدد المشاركین موضوع اللقاء

 47 المحاسبین/ الدورة التدریبیة الرابعة للمعینین الجدد 

 غیر المحاسبین/ الدورة التدریبیة الرابعة للمعینین الجدد 
24 

  

 رقیب مالي. رقیب مالي متدرب إلى عنوان م . دورة الترحیل من عنوان م 
5 

  
  دورة الخصخصة 

  
11 

 115 الدورة التدریبیة الخامسة للمعینین الجدد

 32 الدورة التدریبیة الخامسة للمعینین الجدد لغیر المحاسبین

دورة الجداول الحسابیة والرسوم البیانیة واإلحصائیة واالنترنیت والبرید 
 12 االلكتروني

دورة الجداول الحسابیة والرسوم البیانیة واإلحصائیة 
 واالنترنیت والبرید االلكتروني

11 

  دورة أوراكل

  
8 



دورة اسس التدقیق الداخلي لمنتسبوا اقسام الرقابة 
 الداخلیة في الوزارات والدوائر غیر المرتبطة بوزارة

7 

 272 المجموع

   

   

  2007دورات أقامتھا مراكز بحثیة وعلمیة داخل القطر للسنة      .3

الم شاركین ف ي ال دورات التدریبی ة      یتضح من الجدول المدرج ف ي اداه انخف اض ع دد          
التي تقیمھا المراكز البحثیة داخل العراق بسبب الظرف االمني الذي یحول دون م شاركة     
الموظفین فیھا وع زوفھم عنھ ا ف ضال ع ن الغ اء العدی د م ن ال دورات ب سبب ع دم اكتم ال               

  .النصاب الالزم القامة ھذه الدورات في تلك المراكز

 عدد المشاركین المنفذةالجھة  اسم الدورة

 1 وزارة العدل/ المعھد القضائي  دورة المشاورین القانونین

 كشف تزییف العملة المحلیة 
مركز الدراسات /البنك المركزي العراقي 

 المصرفیة 
8 

نظام الجداول الحسابیة 
 MS( والرسوم البیانیة 
EXCEL  ( 

مركز الدراسات /البنك المركزي العراقي 
 المصرفیة

3 

التحلیل المالي وتدقیق 
 میزانیة الصرف 

مركز الدراسات /البنك المركزي العراقي 
 المصرفیة

1 

دراسة الجدوى االقتصادیة 
وتقییم المشروعات في 

 المصارف 

مركز الدراسات /البنك المركزي العراقي 
 المصرفیة

1 

التدقیق والرقابة الداخلیة 
 في المصارف 

مركز الدراسات /البنك المركزي العراقي 
 المصرفیة

1 

 5 البنك المركزي العراقي أدارة التسھیالت المصرفیة

EXCEL 
مركز / وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي 

 التدریب والبحوث اإلحصائیة 
1 

 5 البنك المركزي العراقي  أدارة التسھیالت المصرفیة 

EXCEL 
مركز / وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي 

 التدریب والبحوث اإلحصائیة 
1 

اإلدارة البیئیة بموجب 
 مواصفات االیزو 

/ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
مركز التطویر والتعلیم / جامعة بغداد 

 المستمر 
5 

 التدقیق الداخلي للجودة 
/ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

 11مركز التطویر والتعلیم / جامعة بغداد 



 المستمر 

 اللغة االنكلیزیة 
/ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

مركز التطویر والتعلیم / جامعة بغداد 
 المستمر 

14 

 المھارات القیادیة 
/ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

 المكتب االستشاري/ جامعة بغداد 
1 

 الھیكل –الوظیفة والخدمة 
  اجراءات العمل –التنظیمي 

/ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
 المكتب االستشاري/ جامعة بغداد 

1 

المكتب األمامي المقامة في 
 ھیئة السیاحة 

 1 ھیئة السیاحة 

التحلیل المالي واالقتصادي 
 للمنشأت االقتصادیة 

مركز / وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي 
 التدریب والبحوث اإلحصائیة

1 

 61   المجموع

   

اللقاءات والمشاركات ورش العمل المقامة خارج القطر خالل العام      .4
2007  

 انج  ازات عدی  دة عل  ى ال  صعید ال  دولي بغی  ة  2007 ح  ق دی  وان الرقاب  ة المالی  ة خ  الل الع  ام       
اع  ادة ھ  ذه المؤس  سة الرقابی  ة ال  ى مكانتھ  ا الدولی  ة وك  سب ثق  ة المجتم  ع ال  دولي بھ  ا ك  اعلى        
مؤسسة رقابیة في العراق تتولى مسؤولیة الحفاظ على المال الع ام م ن الھ در وال ضیاع وس وء          

    ـ: والتبذیر وقد تمثلت ھذه االنجازات باالتي االستخدام

 عدد المشاركین الجھة موضوع اللقاء

اجتماع الجانب العراقي مع المراقب المالي  برنامج النفط مقابل الغذاء
 1 واللجنة المالیة لألمم المتحدة

 5 عمان / UNDP الخطة الستراتیجیة
ورشة أعادة ھیكلة المصارف 

 3 البحرین الحكومیة

اللقاء التدریبي لتقییم أنظمة 
 2 لیبیا الرقابة الداخلیة

الحلقة الدراسیة الخاصة 
لالنتوساي موضوع تدقیق تقنیة 

 المعلومات
 4 سلطنة عمان

ورشة عمل أدارة الموازنات 
 2 لبنان الحكومیة

 1 لبنان ورشة عمل أوراكل

التدقیق ( ورشة عمل 
 )تدریب مدرب / المالي 

الجھاز المركزي للمحاسبات 
 40في جمھوریة مصر العربیة 



بالتعاون مع البرنامج اإلنمائي 
   ) . UNDP( لألمم المتحدة 

   

  

     

   

اللقاءات وورش العمل بل تعدى ذلك لیشمل مساھمة لم یقتصر دور الدیوان على المساھمة في  
قی  ادة ال  دیوان وك  وادره العلی  ا ف  ي اثب  ات وج  ود ھ  ذه المؤس  سة ف  ي المجتم  ع ال  دولي وتحقی  ق       

  ـ :التواصل معھا من خالل االتي 

) رئ یس ال دیوان   (      شارك وفد دیوان الرقابة المالیة برئاسة الدكتور عبد الباسط تركي سعید        
جمعیة العامة للمجموعة العربی ة لألجھ زة العلی ا للرقاب ة المالی ة والمحاس بة ال ذي             في اجتماع ال  

 لمناق شة المجل س   30/5/2007 ولغایة 28/5 في العاصمة الیمنیة صنعاء خالل الفترة من       عقد
التنفیذي للمجموعة وقد فاز دیوان الرقابة المالیة العراقي بعضویة المجلس التنفیذي م ن خ الل      

الت  ي أجری  ت إثن  اء انعق  اد جل  سات االجتم  اع والت  ي انتخ  ب فیھ  ا ال  دیوان لع  ضویة        االنتخاب  ات 
دی  وان رق  ابي یمث ل األجھ  زة العلی  ا للرقاب ة ف  ي عم  وم    ) 22 (   المجل س التنفی  ذي بع  د ت صویت  

ومن خالل ھذا المجلس فأن الدیوان قد عاد بشكل فاعل إلى مكانھ الطبیعي الرائد .الدول العربیة 
لدولیة وان ذلك یمثل خطوة جیدة لعودة العراق لممارسة مكانھ الرائد في ال وطن     في المنظمات ا  

  .العربي والمجتمع الدولي 

ح  ضور اجتم  اع مجموع  ة عم  ل الت  دقیق البیئ  ي ال  ذي نظمت  ھ دائ  رة الم  دقق الع  ام التنزان  ي ف  ي     
  تنزانیا 

تاس عة للجمعی ة   حضور االجتماع ال سادس والثالث ین للجن ة الت دریب والبح ث العلم ي وال دورة ال           
  العامة للمجموعة العربیة لالجھزة العلیا للرقابة 

  حضور افتتاح الجمعیة العمومیة للمجموعة العربیة لالجھزة العلیا للرقابة 

   2006تدقیق الحسابات الختامیة للمجموعة العربیة للسنة 

ؤس  سات ترش  یح اح  د الم  دربین العط  اء دورة تدریبی  ة ح  ول موض  وع الرقاب  ة المالی  ة ف  ي الم       
الحكومی  ة بن  اءا عل   ى طل  ب المجموع  ة العربی   ة لالجھ  زة العلی  ا للرقاب   ة المالی  ة والمحاس   بیة        

  دبي / والمعطوف على طلب مؤسسة الریادة للتدریب واالستشارات االداریة 

تقدیم ورقة عمل تحت عنوان تدقیق االداء بناءا على دعوة موجھھ ال ى ال دیوان م ن االكادیمی ة          
ق ال  وطني للم  شاركة ف  ي ال   دورة التدریبی  ة المقام  ة ف  ي العاص  مة المالیزی   ة        المالیزی  ة للت  دقی  

  كواالمبور 



حضور ااجتماع االنكوساي التاسع عشر في المكسیك الذي تناول مناقشة موض وعین اساس یین           
ھما االدارة والمساءلة وتدقیق الدین العام وموضوع تقییم االداء المستند عل ى االدل ة الرئی سیة         

  المیا المقبولة ع

   

اللقاءات والمشاركات وورش العمل المقامة داخل الدیوان خالل العام      .5
2007  

 في مجال اقامة الورش واللقاءات التي 2007 توسع نشاط الدیوان خالل العام     
الصیغ لھا وتحقیق  مشروعات القوانین بغیة تقدیم افضل  شملت مناقشة العدید من

 للعاملین في المیدان البداء رایھم بھا من خالل تدقیق تنفیذھا على  المشاركة الفاعلة
ارض الواقع ومحاولة وضع المعالجات للصعوبات التي یواجھھا الرقیب عند التدقیق 

وصوال لتحقیق المنفعة العامة وتحقیق االصالح االداري واالقتصادي المنشود وقد 
  ـ :ت الدیوان خالل ھذا العام في ھذا المجال كما مبین في ادناه كانت نشاطا

  موضوع اللقاء 

  
 عدد المشاركین

ورشة عمل حول أعادة مشروع قانون العقود العامة 
 20 والتعلیمات الخاصة بھ

النفطیة ورشة عمل دراسة قانوني استیراد وبیع المنتجات 
لسنة ) 13( وقانون االستثمار رقم 2006لسنة ) 9(رقم 

2006  
25 

ورشة عمل حول موضوع سوق رأس المال العربیة 
 المنعقدة في سلطنة عمان

17 

 19 ورشة عمل لمناقشة البیانات المالیة للبنك المركزي العراقي 

ورشة عمل بشأن مسودة مشروع قانون العقود العامة 
 ومالحظات الدوائر الرقابیة 

102 

 2007لسنة  ) 1( ندوة حول ضریبة الدخل وقانون رقم 

منتسبي الدیوان من رئیس 
ھیئة وما یعادلھا فما فوق 
باستضافة مدیر عام الھیئة 
العامة للضرائب وعدد من 
 الموظفین العاملین فیھا 

 تدریب مدرب/ التدقیق المالي 

33  

   

34 

 28 ورشة عمل نظام التوثیق



 10 الثانیة/  الخصخصة  ورشة عمل

   

  امور اخرى  

   

ف ي  ) رئیس ال دیوان (شارك وفد دیوان الرقابة المالیة برئاسة الدكتور عبد الباسط تركي سعید        .1
 ال  ذي اجتم اع الجمعی ة العام ة للمجموع ة العربی ة لألجھ  زة العلی ا للرقاب ة المالی ة والمحاس بة         

 لمناق  شة  30/5/2007 ولغای  ة 28/5ینعق  د ف  ي العاص  مة الیمنی  ة ص  نعاء خ  الل الفت  رة م  ن       
المجل  س التنفی  ذي للمجموع  ة وق  د ف  از دی  وان الرقاب  ة المالی  ة العراق  ي بع  ضویة المجل  س           
التنفیذي من خالل االنتخابات الت ي أجری ت إثن اء انعق اد جل سات االجتم اع والت ي انتخ ب فیھ ا             

دی  وان رق  ابي یمث  ل األجھ  زة العلی  ا   ) 22( ة المجل  س التنفی  ذي بع  د ت  صویت ال  دیوان لع  ضوی
ومن خالل ھذا المجلس فأن الدیوان قد عاد بشكل فاع ل إل ى     .للرقابة في عموم الدول العربیة      

مكانھ الطبیعي الرائد في المنظمات الدولیة وان ذلك یمثل خطوة جیدة لعودة العراق لممارسة       
  .ن العربي والمجتمع الدولي مكانھ الرائد في الوط

   

 بموج ب كتابن ا     وت م رفع ھ ال ى رئاس ة الجمھوری ة     2006اصدر الدیوان التقریر ال سنوي لع ام       .2
ورفعت نسخة منھ الى األمانة العامة لمجلس الوزراء بموج ب  23/5/2007 في    3601المرقم

ب بموج ب كتابن ا   كما رفعت نسخة منھ الى مجلس النوا 23/5/2007   في 3602كتابنا المرقم   
وال  ذي یت  ضمن خالص  ة ألھ  م المالحظ  ات الرقابی  ة المكت  شفة     23/5/2007 ف  ي 3600الم  رقم

خالل أعمال الرقابة والتدقیق عل ى االدارات الخاض عة للرقاب ة ون شاطات ال دیوان خ الل الع ام              
قی  د البح  ث اض  افة ال  ى اص  دار اربع  ة تق  ایر ف  صلیة خ  الل ھ  ذا الع  ام تمھی  دا الع  داد التقری  ر        

   .  رفعت الى الجھات المشار الیھا نفا2007سنوي لعام ال

   

مناقشة ال دلیل االسترش ادي لوح دات الت دقیق ال داخلي ووج ھ مجل س الرقاب ة المالی ة بتعمیم ھ                   .3
  على الوزارات والدوائر غیر المرتبطة بوزارة لیكون دلیل عمل ی سترشد ب ھ ف ي اداء عملھ م     

  .ن الوزارات على جھوده في ھذا المجال وقد تلقى الدیوان عدد من كتب الشكر م

   

وضع خطة لفحص وتقییم أنظمة الرقابة الداخلی ة ف ي ال وزارات ودوائ ر المفت شین العم ومیین             .4
للوقوف على واقع أنظمة الرقابة الداخلیة في مؤسسات الدولة وتحدی د م واطن ال ضعف فیھ ا         

  .ألفضل وتقدیم المقترحات لمعالجة ھذا الواقع والنھوض بھ نحو ا

   



وج  ھ دی  وان الرقاب  ة المالی  ة رس  ائل ال  ى الجھ  ات ذات االخت  صاص المھن  ي واألك  ادیمي لتق  دیم     .5
رأیھا الفني والمھني بشان النظام المحاسبي الموحد والنظ ام المحاس بي للم صارف وش ركات           

كان  ت الت  امین إلع  ادة النظ  ر بالمع  اییر المحاس  بیة والرقابی  ة وأدل  ة الت  دقیق للوق  وف فیم  ا اذا  
الت  شریعات المالی  ة وال  نظم المحاس  بیة تواج  ھ بع  ض ال  نقص أو أنھ  ا بحاج  ة ال  ى التط  ویر           
والتح  دیث لمواكب  ة التط  ورات العالمی  ة وكونھ  ا تن  سجم م  ع المع  اییر الدولی  ة فق  د ت  م تط  ویر      

  ـ :وتحدیث العدید من لبرامج الرقابة و التدقیق التي یعتمدھا الدیوان منھا 

   

  ل الرقیب المالي واعادة توزیعھ الى الھیئات الرقابیة تحدیث وتطویر دلی  ·

جمع وتنسیق المعاییر المحاسبیة واالدلة الرقابیة الصادرة عن مجل س المع اییر المحاس بیة              ·
والرقابی  ة ف  ي جمھوری  ة الع  راق وتوزیعھ  ا عل  ى الھیئ  ات الرقابی  ة لمراعاتھ  ا ف  ي تنفی  ذ العم  ل     

  .المیداني 

الحصول على نسخ حدیثة من ادل ة الرقاب ة والت دقیق واالدل ة المحاس بیة الدولی ة وتوزیعھ ا                    ·
  على الھیئات الرقابیة لمراعاتھا في تنفیذ العمل الیداني والحاالت التي الیوجد فیھا دلیل محلي 

  ـ :اعداد برامج تدقیقیة متخصصة عن موضوعات مختلفة استلزمتھا ظروف المرحلة الراھنة  ·

  نامج تدقیق نظام الرواتب الجدید بر

  برنامج التدقیق البیئي 

  برنامج تدقیق الموجودات المخزنیة والجرد 

  برنامج تقییم نظام الرقابة الداخلیة للموجود المخزني 

  برنامج تدقیق بیع وایجار اموال الدولة والقطاع االشتراكي 

  برنامج تدقیق عقود المقاوالت والتجھیز

  وجودات الثابتة برنامج تدقیق الم

  برنامج تدقیق الدین العام 

  برنامج تدقیق مكافآت اعضاء مجالس المحافظات العاملین في دوائر الدولة 

  برنامج فحص وتقویم اداء مكاتب المفتشین العمومیین 

   

الخ  اص ) 57(م  ن ام  ر س  لطة االئ  تالف المؤقت  ة المنحل  ة رق  م      ) 11(تنفی  ذا لم  ا ج  اء ف  ي الق  سم       .6
العمومیین والتي اوجبت اخضاع اج راءات الت دقیق الم الي والتحقی ق والمراجع ة الت ي        بالمفتشین  

یقوم بھا المفتشین العمومییین العراقیین الى مراجعة دیوان الرقابة المالیة كل ثالث سنوات عل ى      



االقل لضمان جودتھا فقد تم وض ع برن امج خ اص لفح ص وت دقیق وتق ویم اداء مكات ب المفت شین               
الوزارات وتشكیل فرق عمل في الدوائر الرقابیة النجاز ھذه المھمة وفقا لما جاء ف ي     العامین في   

وق  د ت  م است  ضافة بع  ض ال  سادة المفت  شین الع  ومیین لح  ضور       2007خط  ة العم  ل الرق  ابي لع  ام   
اجتماعات مجلس الرقابة لمناقشة التقاریر الرقابیة بشان مكاتبھم واالستئناس براي الطرفین في         

  . لقابیة والنھوض بھا نحو االفضلدعم العملیة ا

   

اجرى الدیوان دراسة وتطویر بعض القوانین النافذة وتشخیص العدید من الثغرات وجوانب الخل ل          .7
الجھ ات  فیھا والتي من الممكن ان تبرز حاالت الفساد واقتراح الحلول المناس بة لھ ا ورفعھ ا ال ى             

  ـ :ذات العالقة بالتطبیق والجھات التشریعیة المختصة التخاذ مایلزم بشانھا منھا 

   2004لسنة ) 95(قانون االدارة المالیة والدین العام رقم 

   2006لسنة ) 9(قانون استیراد وبیع المنتجات النفطیة رقم 

   2006لسنة ) 13(قانون االستثمار رقم 

 وق انون الم صرف التج اري العراق ي رق م      2004ل سنة   ) 56(ي رقم   قانون البنك المركزي العراق   
   . 2003لسنة ) 20(

   

 القوانین واالنظمة والتعلیمات التي عرضت علیھ خ الل ال سنوات االخی رة     ابداء الراي في مشاریع   .8
وخاص  ة م  ل یتعل   ق منھ  ا بالجوان   ب المالی  ة والمحاس  بیة وق   د س  اھمت ھ   ذه االراء ف  ي تط   ویر        

  ـ :من امثلة القوانین التي ابدى الدیوان الراي بمشروعاتھا التشریعات و

  مشروع قانون شركة ضمان الودائع المصرفیة 

  مشروع قانون ادارة الموارد المالیة 

  مقترح قانون المفتشیة العامة 

  مشروع قانون المحافظات غیر المنتظمة باقلیم 

  مشروع قانون وزارة النقل 

  مشروع قانون العقود العامة 

  . نظام معلومات االدارة المالیة وتصنیف الموازنة والدلیل المحاسبي 

   

متابعة تقاریر تدقیق صندوق تنمیة العراق وبعض التق اریر االخ رى الخاص ة ب الفترة الت ي              .9
كانت تدار فیھا االموال العراقیة من قبل سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة وتقاریر تدقیق االموال       



 وم  ن خ   الل  28/6/2004مكت  ب التعاق  دات ف  ي ال   سفارة االمریكی  ة بادارتھ  ا بع  د       لت  ي اس  تمر   
م  شاركة بع  ض منت  سبي ل  دیوان ف  ي اعم  ال الت  دقیق م  ع ش  ركات الت  دقیق المھنی  ة والت  ي ت  م           

  .تشخیص العدید من المالحظات رفعت الى الجھات المعنیة في الدولة العراقیة 

   

ارھ  ا وتمویلھ  ا واالش  راف علیھ  ا م  ن قب  ل المجل  س    ت  دقیق م  شاریع االعم  ار الت  ي ت  م اقر      .10
االعل  ى لالعم  ار واص  دار العدی  د م  ن التق  اریر بخ  صوصھا وابالغھ  ا ال  ى االدارات المعنی  ة ف  ي      

  . الدولة 

   

المنف  ذة م  ن قب  ل مكت   ب    اج  راء اعم  ال الرقاب  ة والت  دقیق عل  ى م  شاریع اع  ادة االعم  ار             .11
ملی ار دوالر  ) 4(التعاقدات االمریكیة والممولة من االموال العراقیة والتي تجاوزت مبالغھا ع ن    

  . ورفع المالحظات بشانھا الى االمانة العامة لمجلس الوزراء 

   

ت   دقیق م   شاریع ال   دول المانح   ة والت   ي ابرمتھ   ا الھیئ   ة االس   تراتیجیة الع   ادة االعم   ار           .12
یص العدی   د م المالحظ   ات ح   ول اس   الیب االع   الن واالحال   ة والتعاق   د والتنفی   ذ واللج   ان  وت   شخ

المشكلة ونوعیة الخدمات المقدمة ورفع نتائج الت دقیق ال ى وزارة التخط یط والتع اون االنم ائي           
  . وتزوید الوزارة المعنیة بنسخ منھا 

   

   

  نشاطات الدیوان في مجال تفعیل دور االجھزة الرقابیة

 یعمل دیوان الرقابة المالیة وبشكل دائم على تعزی ز اواص ر التع اون ب ین االجھ زة الرقابی ة                  
المتمثلة بالدیوان والھیئة العامة للنزاھ ة ودوائ ر المف تش الع ام ف ي ال وزارات حی ث بلغ ت ع دد               

 2007كت اب خ الل ال سنة     ) 69(  و 2006كت اب خ الل ع ام     ) 83(الكتب المرسلة ھیئة النزاھ ة      
 اض افة ال ى تع اون     ما یخص الكتب المرسلة لدوائر المفتش العام موضحة في الجدول أدن اه أما  

 والمجلس االعلى لمكافحة  الدیوان وتنسیقھ مع لجنة النزاھة واللجنة المالیة في مجلس النواب
  ـ : الفساد

   

عدد الكتب والتقاریر الرقابیة 
 أسم الوزارة الصادرة إلى مكاتب المفتش العام

 2007عام  2006عام 
 145 279 وزارة المالیة
 101 114 وزارة النفط

 180 244 وزارة الصناعة



 62 127 وزارة التجارة
 34 80 وزارة التربیة

 86 262 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 62 56 وزارة الداخلیة

 86 81 الكھرباءوزارة 
 29 63 وزارة العدل

 17 20 وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي
 15 21 وزارة االتصاالت

 8 14 وزارة البیئة
 19 16 وزارة الدفاع

 4 15 وزارة الخارجیة
 9 17 البنك المركزي

 50    119 وزارة الموارد المائیة
 39 90 وزارة األعمار واإلسكان

 48 68 وزارة الثقافة
 13 21 وزارة العلوم والتكنولوجیا

   18     39 وزارة العمل والشؤون االجتماعیة
 8 7 وزارة حقوق اإلنسان

 8 8 وزارة المھجرین والمھاجرین
 5 13 دیوان الوقف الشیعي
 6 11 دیوان الوقف السني

دیوان الوقف المسیحي والدیانات 
 األخرى

4 5 

 18 18 وزارة الشباب والریاضة
 51 129 وزارة الزراعة

 24 77 وزارة النقل
 51 50 أمانة بغداد

 93 214 وزارة الصحة
 ـ 2 المستقلة لالنتخاباتالمفوضیة العلیا 

 72 185 وزارة البلدیات واإلشغال العامة
 1 ـ مجلس الوزراء 
 1 ـ محافظة بغداد 
 13 ـ ھیئة السیاحة 

 3 ـ األوقاف 
 1384 2464 المجموع

   

 


