
  
                                

  دائرة الشؤون الفنیة والدراسات
  قسم التخطیط والمتابعة     

  
                                                                                   

  ١٣/١٢/٩٢٠٠ولغایة ١/ ١ للفترة من الخطة السنویةمتابعة 
  
  

المرسومة لھا للفترة من        السنویة ابیة خطة العمل الرقابي لقد نفذت الدوائر الرق        
منتسب على راس العمل مقارنة )١٧١٠ ( بأستخدام ٣١/١٢/٢٠٠٩ ولغایة ١/١/٢٠٠٩

  .منتسب)١٨٦٠(بما ھو مخطط 
  

  متابعة مدخالت الخطة
  

 الطاقــــات الرقابیـــــــــــة  - ١
 

رقی   ب ف  ي ح  ین بلغ   ت    / ی  وم ) ٤٥٣٥٥٤ ( بلغ  ت الطاق  ات الرقابی   ة المخطط  ة       
 وج  ود ت  سرب  وذل  ك لرقی  ب / ی  وم )  ٤١٧٣٥٦ (طاق  ات الرقابی  ة الم  ستغلة فع  ًال   ال

  ٠%)٩٢(وبنسبة استغالل بلغت ٠ رقیب/ یوم  ) ٣٢٩٠٩ ( مقداره
  

  الــمھام
  

الطاقات 
  المخططة

  
نسبة 

 االنجاز
%  

  
الطاقات 
  المنجزة

 
نسبة 
 االنجاز

%  

  
نسبة االستغالل 

  ططالمخ/ المنجز 

  %١٤٤  %٤٦  ١٩٢٨٠١  %٢٩  ١٣٣٣٤٣  تدقیق المشروعیة

  %٥١  %١٦  ٦٧٢٧٢  %٢٩  ١٣٠٩٥٦  تقویم األداء

  %٦٣  %٧  ٢٧١٣٠  %٩  ٤٣٠٧٦  مھام تطویریة

  %١٠٠  %٥  ٢٠٩٦١  %٥  ٢٠٨٥٨  مھام استشاریة

  %٨٧  %٢٦  ١٠٩١٩٢  %٢٨  ١٢٥٣٢١  مھام أداریة

  %٩٢  %١٠٠  ٤١٧٣٥٦  %١٠٠  ٤٥٣٥٥٤  المجموع

                             
  
  
  
  

                             



  
  ة ــــاإلدارات الخاضعة للرقاب - ٢
  

   المركزیة اإلدارات  -  أ
  

إدارة ) ٤٩١ (م  ن مجم  وع إدارة مركزی  ة حكومی  ة )  ٤٨٧(        خط  ط ال  دیوان لت  دقیق 
إدارة ) ٤٩٥ ( ًالـفع  د بلغ  عدد اإلدارات المدققة ـوقمركزیة حكومیة خاضعة للرقابة    

بع ض م ن   ،وذلك لقیام بعض الدوائر الرقابیة بتدقیق       ) %١٠٢ (جاز بلغت   بنسبة ان 
  ٢٠٠٩اإلدارات الرئیسیة التي لم ترد بیاناتھا وغیر المخطط لھا في السنة 

  

  
    األخرى المركزیة اإلدارات  - ب 

  

) ٤١٢ (م ن مجم وع    أخ رى  مركزیة إدارة)  ٣٧٥(        خططت الدوائر الرقابیة لتدقیق   
بن  سبة ) ٣١٨ ( وبل  غ ع  دد الم  دقق منھ  ا فع  ًالكزی  ة أخ  رى خاض  عة للرقاب  ة إدارة مر

  %).٨٥ (بلغت 
  
  

  الفرعیة اإلدارات   -  ج
  

 فرعی  ة  إدارة)  ١٨٢٧( فرعی  ة م  ن مجم  وع   إدارة)  ٥٩٠(خط  ط ال  دیوان لت  دقیق   
             بن   سبة انج   از بلغ   ت  إدارة) ٨٤٨ (خاض   عة للرقاب   ة وق   د بل   غ ع   دد الم   دقق فع   ًال   

 بت دقیق الروات ب وال شھادات وال سن     بع ض ال دوائر الرقابی ة     ذلك لقی ام    و) %١٤٤ (
  . القانوني 

                                
  

  اتالتسرب فــي الطاق
   

اإلجازات طویلة األمد واإلجازات  /یوم )٣٢٩٠٩ (ي الطاقات ــغ حجم التسرب فـــــ       بل
  .األمومة وإجازاتالمرضیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  عة مخرجات خطة العملمتاب
  
      دیوان ـخط  ط ال   د ـ  ـفق ٢٠٠٩عامـ  ـة العم  ل الرق  ابي لـة تنفی  ذ خط   ـ  ـن خ  الل متابعـ  ـم أـ  ـ   

بن  سبة تقری  ر )  ٤٤٨٠(ادر منھ  ا ــبل  غ ال  ص  الع  امالل ـ  ـ خریرـتق  ) ٣٤٤٩ ( النج  از
   -: أدناهي الجدول ــــكما مثبت ف%) ١٣٠ (انجاز

  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م ن اجم الي   رئی سي  تقریر  )  ٧٠(  الصادرة الرئیسیة األداءعدد تقاریر تقویم    بلغت   .١
تقری  ر تق  ویم األداء مقدم  ة م  ن الف  رق ال  ساندة ل  دوائر الت  دقیق العامل  ة ف  ي   )١٤٣(

والت ي ت صدر بھ ا تق اریر مركزی ة ف ي             مرسلة بموج ب م ذكرات داخلی ة      المحافظات  
  ٠تقریر) ٧٣(بغداد والبالغة 

  
تقری ر ص ادر    ) ٢٨٢ (تقری ر منھ ا     ) ٥٥٩  (اإلجمالی ة  األخ رى ر  بلغت ع دد التق اری     .٢

) ٣٦( وداخلی  ةتقری  ر ص  ادر بموج  ب م  ذكرات   )  ٢٣٩(مركزی  ا والمتبق  ي الب  الغ   
  .عن مقر الدیوان تقاریر )٢( و األداءمتخصصة لقسم تقویم تقاریر 

  
تقری ر ص ادر    ) ١٠٤٤ (تقری ر منھ ا     ) ١٦٧٣ (بلغت عدد تقاریر العق ود اإلجمالی ة         .٣

  .تقریر صادر بموجب مذكرات داخلیة) ٦٢٩ (مركزیا والمتبقي البالغ 
  

تقری  ر ص  ادر ) ٥٦ (تقری  ر منھ  ا ) ٢٠١ (بلغ  ت ع  دد تق  اریر الزی  ارات التفتی  شیة    .٤
 . مذكرات داخلیة تقریر صادر بموجب)  ١٤٥(مركزیا والمتبقي البالغ 

  
  
  
  
  
  
  

  ة االنجازنسب  المنجز  المخطط  نوع التقریر
  %٦٣  ٢٥٧  ٤٠٧  حساب ختامي متراكم

  %٥٩  ٥٤٧  ٩٢٢  حساب ختامي
  %١٢٧  ٤٨٣  ٣٧٩  تقریر دوري
  %١١٤  ٦١٧  ٥٣٩  نتائج أعمال 

  %١١٢  ١٤٣  ١٢٧  تقییم األداء
  %٩٤  ٢٠١  ٢١٣  زیارة تفتیشیة

  %٢٠٣  ١٦٧٣  ٨٢٣  عقود
  %١٤٣٣  ٥٥٩  ٣٩  أخرى

  %١٣٠  ٤٤٨٠  ٣٤٤٩  المجموع



ا ف  ي المواعی  د المق  ررة   ت  أخر اإلدارات الخاض  عة للرقاب  ة ع  ن تق  دیم بیاناتھ      ب ـ  ـ  
لتقدیمھا وفقا لمتطلبات أعداد البیانات المالیة خالفا لتعمیم األمانة العامة لمجلس     

   . وكما موضح في الجدول أدناه٢٧/١٠/٢٠٠٨ في ٢٧٣٩٨الوزراء ذي العدد 
  

  ٣١/١٢/٢٠٠٩اإلدارات الرئیسیة التي لم تقدم لغایة 

 سنة الحساب   الخاضعة للرقابة اإلدارات

 دائرة تدقیق نشاط الشركات
 2002 الوقف السني /صندوق الزكاة والصدقات 

  2003 

  2004 

  2005 

  2006 

  2007 

  2008 
 أموال واستثمار إلدارة العامة األمانة

 2004 الوقف الشیعي

  2005 

  2006 

  2007 

  2008 

 2003 عتبة الروضة الكاظمیة

  2004 

  2005 

  2006 

  2007 

  2008 

 العراقي             األحمر    جمعیة الھالل 
 2007 )المركز العام ( 

  2008 

 2008 الشركة العراقیة لتصنیع وتسویق التمور

 2008 مكتب المفتش العام/ بغداد أمانةدیوان 



 دائرة تدقیق نشاط الحكم المركزي

 لغایة ٢٠٠٧/٤/١ للفترة من  المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا
٢٠٠٧/١٢/٣١ 

  2008 
المستقلة لالنتخابات في  العلیا المفوضیة

 2008 العراق

 2007 الھیئة العلیا للحج والعمرة

  2008 
 2007 الھیئة العلیا للحج والعمرة/المفتش العام

  2008 

 2008 وزارة الدفاع

 2007 الجھاز الوطني للمخابرات

  2008 

 2008  وزارة الدفاع/دائرة المفتش العام 

 2007 دائرة البعثات 

  2008 

 دائرة تدقیق نشاط الزراعة
 2007 الشركة العامة لالتصاالت والبرید

  2008 

 دائرة تدقیق نشاط الخدمات العامة 
 2007 دائرة صحة بغداد الكرخ

  2008 

 دائرة تدقیق نشاط التمویل والتوزیع
ي الحساب الختام/ دائرة المحاسبة 

 2008 لجمھوریة العراق

 2007 صندوق التنمیة/ وزارة التخطیط 

  2008 

 2007  الرسمیةاإلعالناتنشرة 

  2008 

 دائرة تدقیق المنطقة الثانیة
 2008 الشركة العامة لموانئ العراق



 دائرة تدقیق المنطقة الثالثة

 2003 شركة الرشید العامة

  2007 

  2008 

 دائرة تدقیق المنطقة الخامسة
 2003 االنبار/ مدیریة بلدیات محافظة

 2006 جامعة دیالى

  2007 

  2008 

 2006 دیالى/األھلیةكلیة الیرموك 

  2007 
  2008 

  
   رىأخظات ــمالح

  
الصادرة ظھرت المتابعة السنویة  الصادرة مع تقاریر المتابعات الفصلیة نومن خالل المقارنة بی

  -:فروقات التالیةال

  المالحظــــات  رقم وتاریخ الصادر  اسم الجھة

  دائرة تدقیق نشاط الشركات

  ٢٨/٤/٢٠٠٩في٤٨٤٥   منظمات المجتمع المدني 

  ٢٤/٥/٢٠٠٩ في ٦١٠٨  ) ھایدوماش (أجنبیةشركة 

  ٢٤/٦/٢٠٠٩ في ٧٨٠٦  )ھایدوماش (جنبیةأشركة 

ظھرت ضمن البیانات المالیة في 
المتابعة السنویة ولم تظھر 

  ضمن المتابعات الفصلیة  

  ٩/٢/٢٠٠٩في ١٤٣٩    للوالدة األحمرمستشفى الھالل 

  ١٠/٢/٢٠٠٩في ١٤٧٨    للجراحة األحمرمستشفى الھالل 
  ٢٦/٣/٢٠٠٩في ٣٣٣١   شركة بغداد لنقل الركاب 

  ٢٥/٣/٢٠٠٩في ٣٣٣٤    البادیة للنقل العام شركة

 وتسویق إلنتاجالشركة العراقیة 
  المنتجات الزراعیة 

  ١٣/١/٢٠٠٩في   ٤٤١

الشركة العراقیة لتصنیع وتسویق 
  التمور 

  ٥/٢/٢٠٠٩في ١٣٤٦

  
  
  
  
روقات نتیجة ــھرت الفــــظ

التداخل بین التقریر الدوري 
   األعمالونتائج 



  ٢٩/٧/٢٠٠٩في ٩٦٥٥   بغداد أمانة

الشركة العامة للمشروبات 
  الغازیة 

 األخرىر ضمن التقاریر لم تظھ  ١٧/٦/٢٠٠٩ في ٧٤٦٤
في المخرجات الفصلیة وظھرت 

  في المتابعة السنویة  
ظھرت ضمن التقاریر الدوریة   ١/٦/٢٠٠٩ في ٦٦٠٤  وزارة المھجرین والمھاجرین

 أنھافي الفصل الثاني في حین 
 في األخرىضمن التقاریر 

  المتابعة السنویة 
  ٣/١١/٢٠٠٩ في ١٤٦٠٤  دیوان الوقف السني 

  ٨/١١/٢٠٠٩في ١٤٨٨٦  دیوان الوقف السني

  ١٥/٦/٢٠٠٩في ٧٢٨٩  دیوان الوقف السني

 تقاریر العقود في ظھرت ضمن
المتابعة السنویة ولم تظھر في 

  المتابعة الفصلیة 

في تقاریر العقود  وردت خطأ  ٢٢/١/٢٠٠٩في ٧٧٤  وزارة المھجرین والمھاجرین 
 أنھا فتبین األولخالل الفصل 
  مجرد كتاب 

  تدقیق المنطقة الرابعةدائرة 

شھادات /رئاسة جامعة كركوك 
  دراسیة 

  ٤/١١/٢٠٠٩في ١٤٧١٣

  ١٥/١١/٢٠٠٩في ١٥٢٩٠  رواتب /رئاسة جامعة كركوك

شھادات /محافظة كركوك
  ورواتب 

  ١/١٠/٢٠٠٩في ١٢٨٨٥

  ١/١٠/٢٠٠٩في ١٢٨٨٦  یة ماء صالح الدینمدیر

  ١/١٠/٢٠٠٩في ١٢٨٨٧  مدیریة مجاري صالح الدین

  ١٠/١١/٢٠٠٩في ١٥٠٤٥  شركة صالح الدین العامة 

  
  
  
  

ظھرت في المتابعة الفصلیة في 
في حین حقل التقاریر األخرى 

   نتائج أعمال ھي تقاریر

  ) ٢(مكرره في الھیئة رقم   ٢/٩/٢٠٠٩في ١١٥٨٤  كركوك/المعھد التقني 

الشركة العامة لتوزیع المنتجات 
  بیجي /النفطیة 

الھیئة ة بنفس الرقم في مكرر  ٥/٧/٢٠٠٩في ٨٣٩٠
  ولكن لغیر أدارة )٦(رقم 

  دائرة تدقیق المنطقة الثالثة

الشركة العامة للصناعات 
  حلة/النسیجیة

  ٣١/٣/٢٠٠٩في ٣٦٧١

  ١٧/١/٢٠٠٩في ١٨٣٩  ٥ةحل/مصرف الرشید

  ٦/٩/٢٠٠٩في ١٧٤٤٣  بابل /الھیئة العامة للنخیل 

  ١/٤/٢٠٠٩في ٣٧٤٢  دائرة صحة بابل 

  
  
  
  
  



  ١/٤/٢٠٠٩في ٣٧٤١  دائرة صحة بابل

لرعایة الصحیة  قطاع المركز
  بابل  /األولیة

  ٣٠/٨/٢٠٠٩في ١١٦٢٦

دائرة رعایة ذوي االحتیاجات 
  بابل/الخاصة 

  ٨/٩/٢٠٠٩في ١١٩٥٤

  ١/١٠/٢٠٠٩في ١٢٨٥١  للتأھیلمركز بابل 

  ٢٩/١٠/٢٠٠٩في ١٤٣٨٨  جامعة بابل 

  ١٣/٤/٢٠٠٩في ٤٢٣٤  غرفة تجارة بابل 

  ١٩/٨/٢٠٠٩في ١٠٨٨١  المسیب /صندوق المعھد التقني 

  ٢٢/٩/٢٠٠٩في ٩٢٦٢  بابل /ھیئة الحج والعمرة 

  ٢٢/٩/٢٠٠٩في ٩٢٦٠  بابل /دائرة الھجرة والمھجرین 

  ١٣/٨/٢٠٠٩في ١٠٥٤٥  بابل  /اإلنسانوق مكتب حق

  ١٧/٦/٢٠٠٩في ٧٤٦٤  جامعة الكوفة 

  ٣١/٣/٢٠٠٩في ٣٦٧٧  دائرة صحة النجف 

الشركة العامة للسمنت الجنوبیة 
  الكوفة /

  ٢٢/١٢/٢٠٠٩في ١٧٠٨١

  ١٠/٣/٢٠٠٩في ٢٦٣٠  محافظة النجف االشرف 

  ١٠/٣/٢٠٠٩في ٢٦٥٤  محافظة النجف االشرف

  ١٣/٣/٢٠٠٩في ٣٦٧٤  جف االشرفمحافظة الن

  ٧/٤/٢٠٠٩في ٤٠١٠  محافظة النجف االشرف

  ٧/٤/٢٠٠٩في ٤٠١١  محافظة النجف االشرف

  ٧/٤/٢٠٠٩في ٤٠١٢  محافظة النجف االشرف

  ٨/٧/٢٠٠٩في ٨٦٣٥  مدیریة بلدیة النجف االشرف

  ٢/٩/٢٠٠٩في ١١٦٢٩  مدیریة ماء النجف االشرف 

 اراتاإلطالشركة العامة لصناعة 
  النجف /

  ١٧/٦/٢٠٠٩في  ٧٤٩٥ 

المصرف العقاري في النجف 
  االشرف 

  ٢٢/١٢/٢٠٠٩في ١٧٠٧٨

  
  
  
  
  
  
  
  

لم تذكر ھذه الفروقات 
من قبل الھیئات خالل 

المتابعات الفصلیة وذلك 
 الحاصل في للسھو

  اإلدارات المذكورة

  



   -:في حین بلغت الفروقات في دائرة تدقیق نشاط التمویل والتوزیع كاألتي 
  

    ٤٣            مجموع الفصول   الحسابات الختامیة  
  ) ١(      الفرق ٤٤لسنویة ا                                     المتابعة 

  
  ٦٢                  مجموع الفصول    األعمالنتائج 

  )٦(  الفرق     ٥٦                                    المتابعة السنویة   
  

  ٨                   مجموع الفصول   تقاریر دوریة
  )٨(  الفرق     ١٨السنویة                                     المتابعة 

  
  ٣٧                مجموع الفصول   زیارات تفتیشیة

  ) ١(       الفرق ٣٦                                   المتابعة السنویة  
  

  ٢٤                          مجموع الفصول   العقود 
  )٣ (        الفرق٢٧                                  المتابعة السنویة   

  
  ٢١                          مجموع الفصول   األخرى

  ) ٥(       الفرق١٦ المتابعة السنویة                                     
  

لبیانات ) ١٧٩(ورد خطا ورقم الصادر )١(ظھرت لدى دائرة تدقیق نشاط الحكم المركزي فرقكما 
   ٠األولى في متابعة الفصل األول مالیة لوزارة العدل ضمن تشكیالت ھیئة العدل 

  
  

  
  
  
  
 

  



مخططمنجزمخططمنجزمخططمنجزمخططمنجزمخططمنجزمخططاخرىحكومیةاخرىحكومیةاخرىحكومیة

1756404640464031477821476178279382391620573308287028713131301342700الصناعة

التمویل 
12950016750061450511034119765132869162294915621723147431772708349531476والتوزیع

الزراعة 
12284208420602096551704612409449129747951447118932832938245529768والتعمیر

140241592824159122615110110161118714169461436303333103793343084177315734160الشركات

الحكم 
1317301127302473012179741963060392446319516021606127231502814402231964المركزي

الخدمات 
148493136493664937911701187041504485033610196834487854132699229936112العامة

المنطقة 
492136106213644213757341754004391210411969149769451976188570811956االولى

المنطقة 
12335383173538873636143879722853113114650299913817891061165575270330012الثانیة

المنطقة 
1923574318327410541401471446922886182217142409020471842119276167111621046238الثالثة

المنطقة 
7122262312127822224865225838555813265145682819522328733660126115330الرابعة

المنطقة 
9319551571917114361698782894548823602190421231684189928785399180520130الخامسة

المنطقة 
8215192511519941519916066606677967796173117311092109233233323020008السادسة

145549141218274873755904953188481222211823431309566715733650203411604313976.9469844542031128349854المجموع

تقویم 
520000000001112210458011532514226433797790465712688االداء

اقسام 
37391016647455166477736062868112491012الدیوان

المجموع 
الكلي

18804914121827487375590495318848133343192801130956672724307627130208582096112532110919232909453554

*

اجمالي دوائر الدیوان          نموذج استمارة متابعة تنفیذ خطة العمل الرقابي للدوائرقسم التخطیط والمتابعة
استمارة متابعة تنفیذ العمل الرقابي السنویة للفترة من  1 / 1 / 2009  ولغایة  31 / 12 / 2009

الھیئات
عدد االفراد 

كما في 
12/31

عدد االدارات الخاضعة 
للرقابة

عدد االدارات المخطط 
تدقیقھا

عدد االدارات المدققة 
نوع وحجم المھام المشمولة بالخطةفعال

مھام استشاریةمھام تطویریةتقویم االداءتدقیق المشروعیةفرعیةمركزیة

التســــرب یشمـــــل االجــــازات

المجموعالتسربمھام اداریة فرعیةمركزیةفرعیةمركزیة



منجز

3891691%

34671110%

2645989%

2424471%

2776487%

3275191%

1124894%

34469115%

4037887%

16361107%

21968109%

20008100%

32923794%

1195694%

7616284%

41735692%

اجمالي دوائر الدیوان

نسبة 
استغالل 
الطاقات

المجموع



اخرىحكومیةاخرىحكومیةاخرىحكومیةاخرىحكومیة

001206405806468401016281292183641147415696الصناعة

التمویل 
30805003605056161824134636527016194210والتوزیع

الزراعة 
50013772662776613740974384371285607623والتعمیر

0175177324159115324462829141007569217501316الشركات

الحكم 
401507305307376211711710516111010208294المركزي

الخدمات 
310181493502497447661212023910217231334العامة

000221362136216600061015024303388422االولى

225435383903544466501736380140063194415الثانیة

0455443574321735503879014364120171060283513الثالثة

052192026239502042560182724026021217207الرابعة

9024047551964741497210589025017225218الخامسة

1781515191401410396401321186624045253194السادسة

00000000000000000033363336تقویم االداء

5535210615151041242212553961737948312714321320182316733955734494478المجموع

00000202المقر
المجموع 
5535210615151041242212553961737948312714321320182316733955934494480الكلي

منجز

المجموع 

منجزمخطط
مخططمنجزمخطط

اخرى 

مخطط مخطط

حساب ختامي متراكم

منجزمخطط

نتائج االعمال

منجزمخطط

قسم التخطیط والمتابعة 
اجمالي دوائر الدیوان 

متابعة مخرجات السنویة الصادرة فقط للفترة من  2009/1/1 ولغایة 2009/12/31

الدوائر

تقویم االداء تقریر دوري 

منجزمخطط

عقود 

منجزمنجز

حساب ختامي

مخطط

زیارة تفتیشیة 

منجز


	تقرير متابعة الخطة السنوية 2009.pdf
	1.pdf
	2.pdf

