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  ))بسم اهللا الرحمن الرحیم ((
  

  دائرة الشؤون الفنیة والدراسات
  قسم التخطیط والمتابعة     

  
                                                                                   

  ١٣/١٢/٢١٢٠لغایة ١/ ١للفترة من  السنویةخطة المتابعة 
  

 ١/١/٢٠١٢العمل الرقابي المرسومة لھا للفترة من  الدوائر الرقابیة خطة أنجزت        
منتسب على  )١٦٧٥( من خالل جھود المنتسبین البالغ عددھم ٣١/٣/٢٠١٢ولغایة 

وفیما یخص مقر الدیوان فقد انجزت الخطة الساندة للفترة اعاله من خالل  رأس العمل
  .منتسب ) ٤٠٨(جھود المنتسبین البالغ عددھم 

  
  متابعة مدخالت الخطة

  

 ــــة لرقابیـــالطاقــــات ا - ١
 

  حسب المھام  ــأ   
  

مقارن  ة بم  ا ھ  و رقی  ب  /ی  وم) ٤١٤٥١٣ ( المس  تغلة فع  البلغ  ت الطاق  ات الرقابی  ة        
 رقی  ب/ ی  وم ) ٣٤٠٨٦ ( بتس  رب مق  دارهرقی  ب / ی  وم ) ٤٣٩٣٧٢ ( ةغ  مخط  ط والبال

  .% ٩٤  وبنسبة استغالل بلغت 
  

  الــمھام
  

الطاقات 
  المخططة 

ة نسب
المھمة إلى 

إجمالي 
  %المھام 

  
  

الطاقات 
  المنجزة

نسبة االنجاز 
إلى إجمالي 

  %المھام

نسبة استغالل 
الطاقات 
  المستغلة 

  المخطط/المنجز

  %١٤٧  %٥٣  ٢٢٠٢٨٦  %٣٤  ١٤٩٧١٤  تدقیق المشروعیة

  %٦١  %٣٠  ١٢٣٢٥٢  %٤٦  ٢٠٠٩٦٤  تقویم األداء

  %٦١  %٦  ٢٧٠٣٧  %١٠  ٤٣٩٣٠  مھام تطویریة

  %٩٨  %١  ٤٣٤٤  %١  ٤٤١٨  ریةمھام استشا

  %١٠١  %٨  ٣٣٢٦٩  %٧  ٣٢٨٤٢  مھام أداریة

أدارة العمل 
  %٨٤  %٢  ٦٣٢٥  %٢  ٧٥٠٤  الرقابي

  %٩٤  %١٠٠  ٤١٤٥١٣  %١٠٠  ٤٣٩٣٧٢  المجموع
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  المخططة والمستغلة الطاقات * 

طاق ات   ت م فص ل    إذ، للدوائر الرقابیة فقط بنوعیھا المخططة والمستغلة تمثل الطاقات الرقابیة 
تمثل ت بالمھ ام    إذلعم ل الرق ابي   لس اندة  الخط ة  متابع ة ال المھام الرقابیة لمقر ال دیوان وعرض ت ف ي    

اإلداری   ة والفنی   ة والتطویری   ة واالستش   اریة لكاف   ة مكات   ب وأقس   ام ال   دیوان م   ن حی   ث الم   دخالت     
  )الخطط الساندة متابعة مرفق استمارة (والمخرجات 

  
                        

  ة ــــإلدارات الخاضعة للرقاباــ ٢
   "مولة حكومیاالمالمركزیة  اإلدارات  -  أ
  

        م   ن إجم   الي   إدارة مركزی   ة حكومی   ة ) ٢٩٨ (لت   دقیق  ال   دوائر الرقابی   ة  تخطط              
وق  د ت  م انج  از   إدارة ) ٢٩٨(اإلدارات الرئیس  یة الخاض  عة لرقاب  ة ال  دیوان البالغ  ة    

  %)١٠٠( نجازنسبة اب أي إدارة) ٢٩٨(تدقیق 
  
    "الممولة ذاتیاالمركزیة  اإلدارات  -ب  
  

البالغ عددھا " الممولة ذاتیاالمركزیة  اإلداراتخططت الدوائر الرقابیة لتدقیق           
الرئیسیة الخاضعة لرقابة الدیوان البالغة  اإلدارات أجماليمن إدارة مركزیة ) ٦١٦(
  ٠%) ١٠٠(سبة أي بن إدارة) ٦١٥(وقد تم انجاز تدقیق  )٨٧٤(

  
 الفرعیة  اإلدارات  -  ج
 

 إدارة) ٢٣٠٨ (فرعی ة م ن مجم وع     إدارة) ٨٣٤ (لت دقیق   ت الدوائر الرقابی ة خطط
بنس بة   إدارة) ٩٢٤ (عًال ــ ـ فمنھ ا  ق ـ ـ دد المدقـ ـ د بل غ ع ـ ـ خاضعة للرقاب ة وق  فرعیة 

                   ٠%)١١١ (از ــانج
  
  اتالتسرب فــي الطاقــ ٣

اإلج   ازات  بس   بب رقی   ب /ی   وم ) ٣٤٠٨٦(ي الطاق   ات ـ   ـغ حج   م التس   رب فــــ   ـبل       
  . ) سواء كانت مرضیة أم اعتیادیة( الممنوحة 

  
  
  متابعة مخرجات خطة العملــ ٤
نس       بة ب أي الس       نةخ       الل  تقری       ر) ٩٢٦٢ ( ال       دوائر الرقابی       ة  أنج       زت ـأ             

) ،الس   نة الحالی   ة المتراكم  ة  (الحس  ابات الختامی   ة   وق   د بلغ  ت أجم   الي %)١٧٣(ازـ  ـ نجا
  ٠ أدناهوكما موضح في %) ٥٥(تقریر أي بنسبة انجاز ) ٩٤٨(
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 تقری ر  )١٥٨٦(فق د بلغ ت   ) ،تفتیش یة أداءدوري،تقویم ،أعم ال نتائج (بالنسبة لتقاریر  أما 

ع ن نت ائج ت دقیق    تقری ر  ) ٦٦٥٢(، وقد أنجزت الدوائر الرقابیة %) ٧٧(أي بنسبة انجاز
  ٠%) ٣٧٤(بنسبة انجازأي ) أخرىعقود،(
       

مخط  ط لھ  ا ف  ي بع  ض ال  دوائر     انخف  اض نس  بة انج  از التق  اریر الرقابی  ة ع  ن م  ا     –ب 
تھا في المواعید المقررة تأخر اإلدارات الخاضعة للرقابة عن تقدیم بیاناالرقابیة وذلك ل

لتق  دیمھا وفق  ا لمتطلب  ات إع  داد البیان  ات المالی  ة خالف  ا لتعم  یم األمان  ة العام  ة لمجل  س    
     -:كما موضح في الجدول أدناه  ١٣/٦/٢٠١١في  ٢١٣٩٩العدد  يالوزراء ذ

  

 ٢٠١٢/١٢/٣١كشف باإلدارات التي لم تقدم بیاناتھا المالیة  لغایة 

 اسم الدائرة ة المالیةالسن المحافظة الوزارة

  
 الشركة العامة لتجارة المواد الغذائیة  2011 بغداد التجارة

 الصناعة

  
 شركة الطارق العامة ٢٠١١- ٢٠٠٤من  بغداد

  
 شركة الفداء العامة ٢٠١١-٢٠١٠ بغداد

  
 شركة عقبة بن نافع العامة ٢٠١١- ٢٠٠٤من  بغداد

 شركة النداء العامة ٢٠١١- ٢٠١٠-٢٠٠٩ بغداد

  
 شركة بدر العامة ٢٠١١-  ٢٠٠٣من بغداد

التعلیم العالي 
 والبحث العلمي

  
 جامعة العراق ٢٠١١-٢٠١٠ البصرة

  
 كلیة الرشید الجامعة ٢٠١١ بغداد

 دائرة صحة ذي قار ٢٠١١- ٢٠١٠-٢٠٠٩ ذي قار الصحة

 نسبة االنجاز  المنجز  المخطط  نوع التقریر
%  

  %٦٠  ٤٩٦  ٨٢٢  متراكم حساب ختامي

  %٤٩  ٣٥٢  ٧١٧  حساب ختامي 
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   االتصاالت
 واالتصاالت األعالمھیئة  ٢٠١١ بغداد

   وزارة الدفاع
 ة الدفاعوزار ٢٠١١ بغداد

 رئاسة الجمھوریة  ٢٠١١- ٢٠١٠-٢٠٠٩ بغداد الدوائر الرئاسیة 

 الھیئة العلیا للحج والعمرة ٢٠١١- ٢٠١٠-٢٠٠٩ بغداد مجلس الوزراء

الدوائر غیر 
 المرتبطة بوزارة

  
 المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا ٢٠١١ بغداد

  
 محافظة بابل  ٢٠١١ بابل

جمعیة الھالل 
 العراقي األحمرجمعیة الھالل  ٢٠١١- ٢٠٠٧من  بغداد العراقي األحمر

 قطاع مختلط 

الشركة العالمیة للبطاقة الذكیة  ٢٠١١-٢٠١٠ بغداد
 المحدودة المختلطة

  
 ٢٠١١ بغداد

  
  شركة فندق فلسطین

  
 

   بغداد أمانة
 الشركة العامة لتنفیذ مشاریع الماء ٢٠١١-٢٠١٠ بغداد

 الوقف السني
الوقف /صندوق الزكاة والصدقات  ٢٠١١- ٢٠٠٢من  بغداد

 السني 

الوقف  أموالواستثمار  أدارةھیئة  ٢٠١١ بغداد
 السني

 الوقف الشیعي
 أموالواستثمار  إلدارةالعامة  األمانة ٢٠١١- ٢٠٠٦من  بغداد

 الوقف الشیعي
  

 عتبة الروضة الكاظمیة ٢٠١١- ٢٠٠٣من  بغداد

 لة العراقیة االردنیةشركة الدجی ٢٠١١- ٢٠١٠-٢٠٠٩ واسط شركة عربیة
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  قسم تقویم األداء التخصصي •
  

شملت جوانب رقابیة  السنةللرقابة التخصصیة خالل  تقریر) ٤٨(قام قسم تقویم األداء بإصدار 
   -:تخصصیة مختلفة وكاالتي 

  
  

v  ٠تقریر ) ١١(الھیئة المتخصصة بشؤون البیئة 
 
 

v  ٠تقریر ) ٥(الھیئة المتخصصة بالشؤون التربویة 
 

  

v ٠تقریر ) ١٠(روائیة  ألالھیئة المتخصصة بالشؤون الزراعیة وا 
 

  

v   ٠تقریر ) ٩(الھیئة المتخصصة بالشؤون الصحیة 
 

  

v   ٠تقریر ) ١٣(الھیئة المتخصصة بالشؤون الھندسیة 
 
  

 تقاریر تقویم األداء الساند •
  

موجب مذكرات داخلیة من تقریر تم إصدارھا ب) ١٧٦( بلغت عدد تقاریر تقویم األداء للفرق الساندة 
   -:دوائر الرقابة والتدقیق في المحافظات التالیة

  
v  ٠تقریر ساند ) ١٣( دائرة تدقیق المنطقة األولى 
 
v   ٠تقریر ساند)  ٣٢(دائرة تدقیق المنطقة الثانیة 

  
v   ٠تقریر ساند) ٣٧( دائرة تدقیق المنطقة الثالثة 

  
v   ٠ندتقریر سا)  ٢٧(دائرة تدقیق المنطقة الرابعة 

  
v   ٠تقریر ساند) ٤٠( دائرة تدقیق المنطقة الخامسة 

  
v   ٠تقریر ساند) ٢٧(دائرة تدقیق المنطقة السادسة 

  
  
  

  
  
  



قسم التخطیط والمتابعة 

منجزمخططمنجزمخططمنجزمخططمنجزمخططمنجزمخططمنجزمخطط

االقسام التابعة لمكتب رئیس 
الدیوان  /سكرتاریة المكتب 
،قسم العالقات واالعالم ، 
شعبة المتابعة والتنسیق ، 
شعبة المراسالت ،شعبة 

الترجمة

35808891727679834980848874

2455352312211963924782428322155445219مكاتب السادة النواب

دائرة الشؤون الفنیة 
14533503209250525817865945919772168237083349332072والدراسات

دائرة الشؤون االداریة 
2044712452642412407724504712445298والمالیة

408942391492517260280619851742426986114289424591463المجموع

التسرب
اجمالي المخطط

متابعة خطة العمل الساندة /٢٠١٢

عدد االقسام
االفراد

نوع وحجم المھام

عمل اداري استشاریةتطویریة
ومالي

العمل الفني 
والمھني

اداریة



I

FL
i
'r'tt

!:
t'
l,J'

1: t'l
F}

!

vq
dE

,FE
!

:

I
l:
!
t
I

E

i
F!

t:
;

["

t
cf

b

t'

.f'Ff
$

f'
1.d
't'
?
g

1

t!E
! aL:ctr.i
FFFF
I,EEK
i3:J'

;ztazil
n

,.:.!gEttEi
F:EEEiEFe
khhkEhh
t$9.;i9,i:

t"
L

t
tt
lrE

i

a

t



;;

.F
E

.f'r
i
;
E.

r
{r
.L

i;

F

t
E

t
r:fTL

?.r;I
FL

tc
I

ri'

t.a

rn

It
F!rt
rl
F$

t
'r.t

q

FF
r' .L

t

t.
t.I

o

F!.
t

1. ,a'
,t:

tsfi
F.:

i:,

!

V,

!

''
E f't EI l'+ *. " :. 1 " i [. :=EEEEE9rIE€[tr

EE.EfEEEEFTfEE
hhhhhht.htthb
b,L:9r;E99E:.b!9

.1

' l.) -

I



المخطط 
المخطط المنجزالسنوي

المخطط المنجزالسنوي
المخطط المنجزالسنوي

المخطط المنجزالسنوي
المخطط المنجزالسنوي

المخطط المنجزالسنوي
المخطط المنجزالسنوي

المخطط المنجزالسنوي
المخطط المنجزالسنوي

المخطط المنجزالسنوي
نسبة المنجزالسنوي

االنجاز

%152722151330166280188153603351118070279368132التمویل والتوزیع

%5431947543159150963517231352101043751294518892172الحكم المركزي

%996334302018695348641214181614586940954011171292الخدمات العامة

%67136403732227269228181731163016760140535998187الزراعة والتعمیر

%107737417126830433731191621310351812081326453139الشركات

%22112176471387148151515714039510540627011247178الصناعي

%00431177875538220352817262812231404351493140المنطقة االولى

%71001134162218608266317240365321239103509655129المنطقة الثانیة

%1337432723221636394458785674621767901124961102222المنطقة الثالثة

%001071614144623899026134345213897459220465698150المنطقة الرابعة

%66365724216814385310176604919311625303368563153المنطقة الخامسة

%1115771412345191965914740363939335073412622151المنطقة السادسة

%9781620271307232515264747688471435427303400336169358158483753619262173المجموع

تقویم اداءدورينتائج اعمال

دائرة الشؤون الفنیة والدراسات
قسم التخطیط والمتابعة

حساب ختامي متراكم

بیانات مالیة

حساب ختامي

ذاتي

دیوان الرقابة المالیة

احصائیة بالمخطط والمنجز لمخرجات العمل الرقابي للدوائر الرقابیة كافة للفترة من ١/١ ولغایة ٢٠١٢/١٢/٣١ 

الدوائر الرقابیة

المجموعاخرىتدقیق عقودزیارات تفتیشیة

حكومي ذاتي / متراكمحكومي / متراكم
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  ))بسم اهللا الرحمن الرحيم (( 

   دائرة الشؤون الفنية والدراسات

   قسم التخطيط والمتابعة
   ١٣/١٢/٢٠١٢لغاية  ١/١ملحق تفصيلي لنتائج متابعة مخرجات العمل الرقابي للدوائر كافة للفترة من 

    متابعة مخرجات خطة العمل

والمنج ز لمخرج ات العم ل الرق ابي لل دوائر      والخاص ة ب المخطط الس نوي    ) ١( اإلحص ائیة یتضح م ن            

   : األتي  ٣١/١٢/٢٠١٢ولغایة  ١/١الرقابیة كافة وللفترة من 

 أجمالیةوبنسبة انجاز  االربعة لوتقریر خالل الفص )٣٦٨( أنجزت : دائرة تدقیق نشاط التمویل والتوزیع .١

الس  نوي لل  دائرة الم  ذكورة بالتفص  یل المخط  ط ) ٢( اإلحص  ائیة، وتب  ین  )%١٣٢(التق  اریر  أن  واعلكاف  ة 

 . التقاریر  أنواعالتي حققتھا الدائرة ولكل نوع من  والنسب السنوينجاز الوا

 أجمالی ة وبنس بة انج از    االربعة ر خالل الفصولتقری )٨٩٢( أنجزت : دائرة تدقیق نشاط الحكم المركزي  .٢

الس نوي لل دائرة الم ذكورة    بالتفص یل المخط ط   ) ٣( اإلحص ائیة ، وتب ین   )%١٧٢(التق اریر   أنواعلكافة 

 .واالنجاز السنوي والنسب التي حققتھا الدائرة ولكل نوع من أنواع التقاریر 

وبنس  بة انج  از   االربع  ة تقری  ر خ  الل الفص  ول  )١١٧١( أنج  زت:  دائ  رة ت  دقیق نش  اط الخ  دمات العام  ة     .٣

الس  نوي لل  دائرة  بالتفص  یل المخط  ط) ٤( اإلحص  ائیة، وتب  ین  )%٢٩٢(التق  اریر  أن  واعلكاف  ة  أجمالی  ة

 .واالنجاز السنوي والنسب التي حققتھا الدائرة ولكل نوع من أنواع التقاریر المذكورة 

وبنس  بة انج  از   االربع  ة لوتقری  ر خ  الل الفص    )٩٩٨( أنج  زت :  دائ  رة ت  دقیق نش  اط الزراع  ة والتعمی  ر   .٤

ط ط الس نوي لل دائرة    بالتفص یل المخ ) ٥( اإلحص ائیة ، وتبین  )%١٨٧(التقاریر  أنواعلكافة  أجمالیة

 . واالنجاز السنوي والنسب التي حققتھا الدائرة ولكل نوع من أنواع التقاریر المذكورة 

لكافة  أجمالیةوبنسبة انجاز  االربعة لوتقریر خالل الفص )٤٥٣( أنجزت : ودائرة تدقیق نشاط الشركات  .٥

س  نوي لل  دائرة الم  ذكورة   بالتفص  یل المخط  ط ال ) ٦( اإلحص  ائیة، وتب  ین  )%١٣٩(التق  اریر  أن  واع

 .واالنجاز السنوي والنسب التي حققتھا الدائرة ولكل نوع من أنواع التقاریر 

وبنس  بة انج  از  االربع  ة  لوتقری  ر خ  الل الفص   )١٢٤٧( أنج  زتفق  د :  ودائ  رة ت  دقیق النش  اط الص  ناعي   .٦

الس نوي لل دائرة   بالتفص یل المخط ط   ) ٧( اإلحص ائیة ، وتبین  )%١٧٨(التقاریر  أنواعلكافة  أجمالیة

 .  واالنجاز السنوي والنسب التي حققتھا الدائرة ولكل نوع من أنواع التقاریر



 ٢

  

لكاف ة   أجمالیةوبنسبة انجاز  االربعة لوتقریر خالل الفص )٣٤٩( أنجزت:  األولىودائرة تدقیق المنطقة   .٧

ائرة الم  ذكورة بالتفص  یل المخط  ط الس  نوي لل  د  ) ٨(، وتب  ین االحص  ائیة   )% ٠١٤(التق  اریر  أن  واع

 . .واالنجاز السنوي والنسب التي حققتھا الدائرة ولكل نوع من أنواع التقاریر 

لكاف ة   أجمالیةوبنسبة انجاز  االربعة لوتقریر خالل الفص )٥٦٥( أنجزت:  ودائرة تدقیق المنطقة الثانیة  .٨

ئرة الم  ذكورة بالتفص  یل المخط  ط الس  نوي لل  دا   ) ٩( اإلحص  ائیة، وتب  ین ) %٩١٢(التق  اریر  أن  واع

 .واالنجاز السنوي والنسب التي حققتھا الدائرة ولكل نوع من أنواع التقاریر 

 أجمالی ة وبنس بة انج از    االربع ة  لوتقری ر خ الل الفص     )٢١١٠( أنج زت :  ودائرة ت دقیق المنطق ة الثالث ة     .٩

رة بالتفص   یل المخط   ط الس   نوي لل   دائ ) ١٠( اإلحص   ائیة، وتب   ین  )%٢٢٢(التق   اریر  أن   واعلكاف   ة 

 .واالنجاز السنوي والنسب التي حققتھا الدائرة ولكل نوع من أنواع التقاریر المذكورة 

 أجمالی ة وبنس بة انج از    االربعة ولتقریر خالل الفص )٦٩٨( أنجزت:  ودائرة تدقیق المنطقة الرابعة  .١٠

 بالتفص   یل المخط   ط الس   نوي لل   دائرة ) ١١( اإلحص   ائیة، وتب   ین  )%١٥٠(التق   اریر  أن   واعلكاف   ة 

 . واالنجاز السنوي والنسب التي حققتھا الدائرة ولكل نوع من أنواع التقاریر المذكورة 

 أجمالیةوبنسبة انجاز  االربعة لوتقریر خالل الفص )٦٣٥( أنجزت:  ودائرة تدقیق المنطقة الخامسة  .١١

بالتفص   یل المخط   ط الس   نوي لل   دائرة  ) ١٢( اإلحص   ائیة، وتب   ین  )%٣١٥(التق   اریر  أن   واعلكاف   ة 

 . واالنجاز السنوي والنسب التي حققتھا الدائرة ولكل نوع من أنواع التقاریر المذكورة 

وبنس  بة انج  از   االربع  ة لوخ  الل الفص    تقری  ر  )٢٦٢( أنج  زت:  ودائ  رة ت  دقیق المنطق  ة السادس  ة    .١٢

بالتفصیل المخطط السنوي للدائرة ) ١٣( اإلحصائیة، وتبین  )%١٥١(التقاریر  أنواعلكافة  أجمالیة

 . واالنجاز السنوي والنسب التي حققتھا الدائرة ولكل نوع من أنواع التقاریر المذكورة 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣

      

 ةالرقابیللدوائر  ٣١/١٢/٢٠١٢ولغایة  ١/١ویمكن توضیح المخطط السنوي والتقاریر المنجزة للفترة من   

    :كافة من خالل الشكل األتي 
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 ٤

  

   والتوزيع دائرة تدقيق نشاط التمويل: أوال 

         ٣١/١٢/٢٠١٢ولغای  ة  ١/١، والخاص  ة بالتق  اریر الص  ادرة للفت  رة م  ن  ) ٢(اإلحص  ائیة یتض  ح م  ن           

وب ذلك نج د أن الع دد     ،  %)١٣٢(وبنس بة انج از    األربع ة  ولالفص  تقریر خالل ) ٣٦٨( أنجزتقد الدائرة  أن

نت ائج األعم ال    ، ویلیھا في ذلك %)٢٣١(انجازبة وبنس تقریر )١١٨( العقودكان یمثل  ولالفصاألكبر خالل 

تقری ر  ) ٥٦(والبیان ات المالی ة وتمث ل    ، تقریر )٧٠(األخرى و ، %)١٢٩(تقریر وبنسبة انجاز ) ٨٠(وتمثل 

ال دوري ویمث ل    ، %)٥٥(وبنس بة انج از   ری ر  تق) ٣٣(والزیارات التفتیشیة وتمثل ،  %)٧٧(وبنسبة انجاز 

  .   % ) ٢٠(تقاریر وبنسبة انجاز ) ٣(تقویم األداء وأخیرا،  %)٤٤(تقریر وبنسبة انجاز ) ٨(

  )٢(إحصائیة 

  لدائرة تدقیق نشاط التمویل والتوزیع ٣١/١٢/٢٠١٢ولغایة  ١/١التقاریر الصادرة للفترة من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نسبة االنجاز السنوي  االنجاز السنوي  المخطط السنوي  أنواع التقاریر  ت

حساب ختامي   ١
  %٥٠٠ ٥  ١  يحكوم/ متراكم 

حساب ختامي   ٢
  %٨١ ٢٢  ٢٧  ذاتي/ متراكم 

حساب ختامي   ٣
  %٨٧ ١٣  ١٥  حكومي

حساب ختامي   ٤
  %٥٣ ١٦  ٣٠  ذاتي

  % ١٢٩ ٨٠  ٦٢  نتائج أعمال  ٥

  %٤٤ ٨  ١٨  دوري  ٦

  %٢٠ ٣  ١٥  تقویم أداء  ٧

  %٥٥ ٣٣  ٦٠  زیارات تفتیشیة  ٨

  %٢٣١ ١١٨  ٥١  تدقیق عقود  ٩

  ــ ٧٠  ٠  أخرى  ١٠

  %١٣٢  ٣٦٨  ٢٧٩  المجموع



 ٥

  

 التمویل والتوزیعلدائرة تدقیق نشاط  ٣١/١٢/٢٠١٢ولغایة  ١/١ویمكن توضیح التقاریر الصادرة للفترة من 

  : من خالل الشكل األتي
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 ٦

  دائرة تدقيق نشاط الحكم المركزي: ثانيا 

أن  ٣١/١٢/٢٠١٢ولغای  ة  ١/١للفت رة م ن   والخاص ة بالتق اریر الص  ادرة   ) ٣(اإلحص  ائیة م ن   یتب ین           

الع دد األكب ر    أن، وب ذلك نج د    %)١٧٢(وبنس بة انج از    األربع ة  ولالفص  تقریر خالل  )٨٩٢( أنجزتالدائرة 

وتمث  ل  األخ رى ویلیھ ا ف ي ذل  ك    ، %) ٣٦١(وبنس بة انج  از   تقری  ر )٣٧٥(العق ود  ك  ان یمث ل   ولالفص  خ الل  

 )٨٧(مثل تو البیانات المالیة، و  %)٦٤(وبنسبة انجاز تقریر  )٦٩(وتمثل  األعمالونتائج تقریر ،  )٢٩٤(

 األداءوتق ویم   ، %) ٤٩(تقری ر وبنس بة انج از     )  ١٧( وا لدوري وتمث ل    ،  %)٥٧(وبنسبة انجاز  تقریر

تق  اریر وبنس  بة انج  از   ) ١٠(الزی  ارات التفتیش  یة   وأخی  را،   %)٥٧(انج  از  وبنس  بة تقری  ر  )٣١( ویمث  ل 

)٩١ (%  .  

  )٣(إحصائیة 

  لدائرة تدقیق نشاط الحكم المركزي ٣١/١٢/٢٠١٢ولغایة ١/١التقاریر الصادرة للفترة من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نسبة االنجاز السنوي  االنجاز السنوي  المخطط السنوي  أنواع التقاریر  ت

حساب ختامي   ١
  حكومي/ متراكم 

54 31 %57 

حساب ختامي   ٢
  ذاتي/ متراكم 

9 4 %44 

حساب ختامي   ٣
  ميحكو

75 43 %57 

حساب ختامي   ٤
  ذاتي

15 9 %60 

 64% 96 150  نتائج أعمال  ٥

 49% 17 35  دوري  ٦

  57% 13 23  تقویم أداء  ٧

 19% 10 52  زیارات تفتیشیة  ٨

 361% 375 104  تدقیق عقود  ٩

 294% 294 1  أخرى  ١٠

 172% 892  ٥١٨  المجموع



 ٧

  

لدائرة تدقیق نشاط الحكم المركزي  ٣١/١٢/٢٠١٢ولغایة  ١/١فترة من ویمكن توضیح التقاریر الصادرة لل

:  من خالل الشكل األتي
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 ٨

  

  دائرة تدقيق نشاط الخدمات العامة: ثالثا 

 أن  ٣١/١٢/٢٠١٢ولغای  ة   ١/١، والخاص  ة بالتق  اریر الص  ادرة للفت  رة م  ن     ) ٤( تش  یر اإلحص  ائیة          

أن الع دد األكب ر خ الل     ، و%) ٢٩٢(وبنس بة انج از    األربع ة   ولالفص  ل خ ال  تقری ر ) ١١٧١( أنج زت الدائرة 

 )٥٩(وتمث  ل  األخ  رى،  ، ویلیھ  ا ف  ي ذل  ك %)599(وبنس  بة انج  از تقری  ر )869( العق  ودك  ان یمث  ل  ولالفص  

وال دوري  ، ث م   %)٨٧(وبنس بة انج از    تقری ر  )٦٠(وتمث ل   البیان ات المالی ة   ، ث م   %)٢٣٨(وبنسبة انج از  

  %)٧٧(وبنسبة انج از   تقریر )٥٣(نتائج األعمال وتمثل  ، ثم  %)١٣٣(تقریر وبنسبة انجاز  )٦٤(وتمثل 

تقری ر   )١٤(تق ویم األداء ویمث ل   وأخیرا ،  %)٨٩(تقریر وبنسبة انجاز ) ٦١( والزیارات التفتیشیة وتمثل، 

  .  %)١١٧(وبنسبة انجاز 

  )٤(إحصائیة 

  لدائرة تدقیق نشاط الخدمات العامة ٣١/١٢/٢٠١٢ولغایة  ١/١التقاریر الصادرة للفترة من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نسبة االنجاز السنوي  االنجاز السنوي  المخطط السنوي  أنواع التقاریر  ت

حساب ختامي   ١
  حكومي/ متراكم 

9 9 %100 

حساب ختامي   ٢
  ذاتي/ متراكم 

6 3 %50 

حساب ختامي   ٣
  حكومي

34 30 %88 

حساب ختامي   ٤
  ذاتي

20 18 %90 

 77% 53 69  أعمالنتائج   ٥

 133% 64 48  دوري  ٦

 117% 14 12  تقویم أداء  ٧

 89% 16 18  زیارات تفتیشیة  ٨

 599% 869 145  تدقیق عقود  ٩

 238% 95 40  أخرى  ١٠

 292% 1171  ٤٠١  المجموع



 ٩

  

لخدمات العامة لدائرة تدقیق نشاط ا ٣١/١٢/٢٠١٢ولغایة  ١/١ویمكن توضیح التقاریر الصادرة للفترة من 

  : من خالل الشكل األتي 
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 ١٠

          

  دائرة تدقيق نشاط الزراعة والتعمير: رابعا 

 أن ٣١/١٢/٢٠١٢ولغای  ة١/١، والخاص ة بالتق  اریر الص ادرة للفت  رة م ن    ) ٥(اإلحص  ائیة  خ الل  م ن          

أن الع  دد األكب  ر خ  الل   و ، %)٨٧١(وبنس  بة انج  از   األربع  ة ولالفص  تقری  ر خ  الل   )٩٩٨( أنج  زتال  دائرة 

 )١٤٠(وتمث ل   األخ رى ، ویلیھ ا ف ي ذل ك    %) ٢٢٥(تقری ر وبنس بة انج از    )٦٧٦(العق ود  كان یمث ل   ولالفص

تقری ر  ) ٦٩(نتائج األعمال وتمثل  و،  %)٧٩(تقریر وبنسبة انجاز  )٧٢(البیانات المالیة وتمثل تقریر ، ثم 

 والزیارات التفتیشیة ، %) ٩٤(وبنسبة انجاز  تقریر )٧١( مثلیو األداءتقویم  ، ثم %) ٩٦(وبنسبة انجاز 

  .  %) ٦٣(تقاریر وبنسبة انجاز)  ٨(یمثل لدوري وا ،وأخیرًا  %)٢٥(انجاز  ةتقریر وبنسب )١٦(مثل تو

  )٥(إحصائیة 

  لدائرة تدقیق نشاط الزراعة والتعمیر ٣١/١٢/٢٠١٢ولغایة  ١/١التقاریر الصادرة للفترة من 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نسبة االنجاز السنوي  االنجاز السنوي  المخطط السنوي  ریرأنواع التقا  ت

حساب ختامي   ١
  %١١٧ ٧  ٦  حكومي/ متراكم 

حساب ختامي   ٢
  %٤٦ ٦  ١٣  ذاتي/ متراكم 

حساب ختامي   ٣
  %٩٣ ٣٧  ٤٠  حكومي

حساب ختامي   ٤
  %٦٩ ٢٢  ٣٢  ذاتي

  %٩٦ ٦٩  ٧٢  نتائج أعمال  ٥

  %٣٦ ٨  ٢٢  دوري  ٦

  %٩٤ ١٧  ١٨  تقویم أداء  ٧

  %٥٢ ١٦  ٣١  زیارات تفتیشیة  ٨

  %٢٢٥ ٦٧٦  ٣٠١  تدقیق عقود  ٩

  ــ ١٤٠  ٠  أخرى  ١٠

%١٨٧  ٩٩٨  ٥٣٥  المجموع  



 ١١

  

الزراع  ة ل  دائرة ت  دقیق نش  اط   ٣١/١٢/٢٠١٢ولغای  ة ١/١ویمك  ن توض  یح التق  اریر الص  ادرة للفت  رة م  ن    

                                     :  م  ن خ  الل الش  كل األت  ي  والتعمی  ر

  

  

  

  

  

  

  



 ١٢

  دائرة تدقيق نشاط الشركات: خامسا 

 أن تبین  ٣١/١٢/٢٠١٢ولغایة  ١/١والخاصة بالتقاریر الصادرة للفترة من  ،)٦(اإلحصائیة خالل  من       

أن الع  دد األكب  ر خ  الل   ،  و%) ١٣٩(وبنس  بة انج  از ربع  ة األ ولالفص  تقری  ر خ  الل ) ٤٥٣( أنج  زتال  دائرة 

وتمث ل   البیان ات المالی ة  ، ویلیھ ا ف ي ذل ك     %)٥١٧(وبنس بة انج از    تقری ر  )٨١١( العق ود یمثل كان  ولالفص

ونت ائج  ، %) ٤٠٥(وبنس بة انج از    تقری ر  )٨١(وتمث ل   األخ رى ، ث م   %)٧٣(وبنسبة انجاز  تقریر )١٢٣(

 %) ٦١(زر وبنس بة انج ا  تقری   )٩١(مثل تو  الدوري و،  %)٨٦(تقریر وبنسبة انجاز  )٣٧(وتمثل  األعمال

تقری  ر )  ٢(ویمث  ل  األداء،ث م تق  ویم  % )  ٧٧(تقری  ر وبنس  بة انج  از )١٠(الزی  ارات التفتیش  یة وتمث ل   ، ث م  

  %) .  ١٣( وبنسبة انجاز 

  )٦(إحصائیة 

  لدائرة تدقیق نشاط الشركات ٣١/١٢/٢٠١٢ولغایة  ١/١التقاریر الصادرة للفترة من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نسبة االنجاز السنوي  االنجاز السنوي  المخطط السنوي  أنواع التقاریر  ت

حساب ختامي   ١
  %٧٠ ٧  ١٠  حكومي/ متراكم 

حساب ختامي   ٢
  %١٠١ ٧٤  ٧٣  ذاتي/ متراكم 

حساب ختامي   ٣
  %٧١ ١٢  ١٧  حكومي

حساب ختامي   ٤
  %٤٤ ٣٠  ٦٨  ذاتي

  %٨٦ ٣٧  ٤٣  نتائج أعمال  ٥

  %٦١ ١٩  ٣١  دوري  ٦

  %١٣ ٢  ١٦  تقویم أداء  ٧

  %٧٧ ١٠  ١٣  یشیةزیارات تفت  ٨

  %٥١٧ ١٨١  ٣٥  تدقیق عقود  ٩

  %٤٠٥ ٨١  ٢٠  أخرى  ١٠

%١٣٩  ٤٥٣  ٣٢٦  المجموع  



 ١٣

لدائرة تدقیق نشاط الشركات من  ٣١/١٢/٢٠١٢ولغایة  ١/١ویمكن توضیح التقاریر الصادرة للفترة من 

  : خالل الشكل األتي 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤

  دائرة تدقيق نشاط الصناعي: سادسا 

 أن  ٣١/١٢/٢٠١٢ولغای ة   ١/١، والخاصة بالتقاریر الصادرة للفترة م ن  ) ٧(اإلحصائیة یتضح من          

أن الع دد األكب ر خ الل     ،  و%) ٧٨١(وبنس بة انج از   ربع ة  األ ولالفص  تقری ر خ الل    )١٢٤٧( أنج زت الدائرة 

 )٦٢(األخ رى وتمث ل    ، ویلیھ ا ف ي ذل ك    %)٦٧٢(وبنس بة انج از   تقری ر  )١٠٥٤( العق ود كان یمث ل   ولالفص

 )٤٨(وتمث  ل  اإلعم  النت  ائج ث  م  ،   %)٣٢(وبنس  بة انج  از  تقری  ر )٦١(وتمث  ل  البیان  ات المالی  ة،ث  م  تقری  ر

 األداءتق  ویم  و،  %)١٠٠(وبنس  بة انج  از  تق  اریر )٥١(وتمث  ل  وال  دوري،  %)٦٨(وبنس  بة انج  از  تقری  ر

  .   %)٤٧(وبنسبة انجاز  ریراتق )٧(ویمثل 

  

  )٧(إحصائیة 

  لدائرة تدقیق نشاط الصناعي ٣١/١٢/٢٠١٢ولغایة  ١/١التقاریر الصادرة للفترة من 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نسبة االنجاز السنوي  االنجاز السنوي  المخطط السنوي  أنواع التقاریر  ت

حساب ختامي   ١
  %١٠٠ ٢  ٢  حكومي/ متراكم 

حساب ختامي   ٢
  %١٥ ١٧  ١١٢  ذاتي/ متراكم 

حساب ختامي   ٣
  %٦٧ ٤  ٦  حكومي

ساب ختامي ح  ٤
  %٥٣ ٣٨  ٧١  ذاتي

  %٦٨ ٤٨  ٧١  نتائج أعمال  ٥

  %١٠٠ ١٥  ١٥  دوري  ٦

  %٤٧ ٧  ١٥  تقویم أداء  ٧

  ــ ٠  ١٤  زیارات تفتیشیة  ٨

  %٢٦٧ ١٠٥٤  ٣٩٥  تدقیق عقود  ٩

  ــ ٦٢  ٠  أخرى  ١٠

%١٧٨  ١٢٤٧  ٧٠١  المجموع  



 ١٥

لدائرة تدقیق نشاط الصناعي من  ٣١/١٢/٢٠١٢ایة ولغ ١/١ویمكن توضیح التقاریر الصادرة للفترة من 

   :األتيخالل الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٦

  األولىدائرة تدقيق المنطقة : سابعا 

 أن٣١/١٢/٢٠١٢ولغای ة   ١/١، والخاص ة بالتق اریر الص ادرة للفت رة م ن      ) ٨(اإلحصائیة من  یتبین         

أن الع  دد األكب  ر خ  الل   و ،  %)١٤٠(نج  از وبنس  بة اربع  ة األ ولالفص  تقری  ر خ  الل  )٤٩٣( أنج  زتال  دائرة 

وتمث ل   البیان ات المالی ة  ، ویلیھ ا ف ي ذل ك     %)٢٥٧(وبنس بة انج از    تقری ر  )٣١٤( العق ود كان یمثل  ولالفص

 )٢٨(والزی  ارات التفتیش  یة وتمث  ل   ،تقری  ر )٣٥(مث  ل یو ال  دوري، ث  م  %)٥٣(وبنس  بة انج  از تقری  ر )٧٣(

تق ویم األداء    ثم، ،  %)٥٨(وبنسبة انجازتقریر  ) ٢٢(ائج اإلعمال  نت ثم  ، %)١٠٨(انجاز تقریر وبنسبة 

  .ریراتق )٤(مثل تو واألخرى  وأخیرا، % )   ٦١( تقریر وبنسبة )  ١٧( 

  )٨(إحصائیة 

  األولىلدائرة تدقیق المنطقة  ٣١/١٢/٢٠١٢ولغایة  ١/١التقاریر الصادرة للفترة من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نسبة االنجاز السنوي  ز السنوياالنجا  المخطط السنوي  أنواع التقاریر  ت

حساب ختامي   ١
  ــ ٠  ٠  حكومي/ متراكم 

حساب ختامي   ٢
  %٢٦ ١١  ٤٣  ذاتي/ متراكم 

حساب ختامي   ٣
  %١٠٠ ٧  ٧  حكومي

حساب ختامي   ٤
  %٦٣ ٥٥  ٨٧  ذاتي

  %٥٨ ٢٢  ٣٨  نتائج أعمال  ٥

  ــ ٣٥  ٠  دوري  ٦

  %٦١ ١٧  ٢٨  تقویم أداء  ٧

  %١٠٨ ٢٨  ٢٦  زیارات تفتیشیة  ٨

  %٢٥٧ ٣١٤  ١٢٢  تدقیق عقود  ٩

  ــ ٤  ٠  أخرى  ١٠

%١٤٠  ٤٩٣  ٣٥١  المجموع  



 ١٧

م ن   األول ى ل دائرة ت دقیق المنطق ة     ٣١/١٢/٢٠١٢ولغای ة   ١/١یمكن توضیح التقاریر الصادرة للفت رة م ن   و

   :األتيخالل الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٨

  المنطقة الثانيةدائرة تدقيق :  ثامنا

 أن  ٣١/١٢/٢٠١٢ولغای  ة  ١/١، والخاص  ة بالتق  اریر الص  ادرة للفت  رة م  ن   ) ٩(اإلحص  ائیة  تش  یر         

أن الع  دد األكب  ر خ  الل   ، و %)١٢٩(وبنس  بة انج  از  األربع  ة  ولالفص  تقری  ر خ  الل  )٦٥٥( أنج  زتال  دائرة 

وتمث ل    نت ائج اإلعم ال  ویلیھ ا ف ي ذل ك     ، %)٨٤١(تقری ر وبنس بة انج از     )٣٩١( العق ود كان یمثل   ولالفص

ث م  ، %) ٨٧(تقری ر وبنس بة انج از    ) ٥٥(ثم البیانات المالی ة وتمث ل   ، %)١٣٧(تقریر وبنسبة انجاز  )٢٨(

تقریر وبنسبة انج از   )٤٠(وتقویم األداء ویمثل  ، %)١٤٧(تقریر وبنسبة انجاز  ) ٥٣(الزیارات التفتیشیة 

  . تقریر )٣( واألخرى ،  %)٤٧(تقریر وبنسبة انجاز  )٣١(وتمثل  الدوري ، ثم   %)٥٦(

  

  )٩(إحصائیة 

  المنطقة الثانیةلدائرة تدقیق  ٣١/١٢/٢٠١٢ولغایة  ١/١التقاریر الصادرة للفترة من 

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نسبة االنجاز السنوي  االنجاز السنوي  المخطط السنوي  أنواع التقاریر  ت

حساب ختامي   ١
  %١٤٣ ١٠  ٧  حكومي/ متراكم 

حساب ختامي   ٢
  ــ ١١  ٠  ذاتي/ متراكم 

حساب ختامي   ٣
  %٤٧ ١٦  ٣٤  حكومي

حساب ختامي   ٤
  %٨٢ ١٨  ٢٢  ذاتي

  %١٣٧ ٨٢  ٦٠  نتائج أعمال  ٥

  %٤٧ ٣١  ٦٦  دوري  ٦

  %٥٦ ٤٠  ٧٢  تقویم أداء  ٧

  %١٤٧ ٥٣  ٣٦  زیارات تفتیشیة  ٨

  %١٨٤ ٣٩١  ٢١٢  تدقیق عقود  ٩

  ــ ٣  ٠  أخرى  ١٠

%١٢٩  ٦٥٥  ٥٠٩  المجموع  



 ١٩

م ن   المنطق ة الثانی ة  ل دائرة ت دقیق    ٣١/١٢/٢٠١٢ولغای ة   ١/١ضیح التقاریر الص ادرة للفت رة م ن    ویمكن تو

  : األتيخالل الشكل 
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 ٢٠

  المنطقة الثالثةدائرة تدقيق :  تاسعا

  ٣١/١٢/٢٠١٢ولغای ة   ١/١، والخاص ة بالتق اریر الص ادرة للفت رة م ن      ) ١٠(اإلحص ائیة  خ الل  م ن           

أن الع دد األكب ر خ الل     و  %)٢٢٢(وبنس بة انج از  ربع ة  األ ولالفص  تقری ر خ الل    )١١٠٢( نجزتأالدائرة  أن

وتمث ل   البیان ات المالی ة  ، ویلیھ ا ف ي ذل ك     %) 449(وبنس بة انج از    تقری ر  )790( العق ود كان یمث ل   ولالفص

 ،%) ٨٤(نج از  تقری ر وبنس بة ا   ) ٦٢(للزی ارات التفتیش یة وتمث ل     ، ثم %)98(وبنسبة انجاز  تقریر )85(

تقری ر وبنس بة انج از     )56(وتمث ل   ،ثم وتق ویم األداء   %)١٣١(تقریر وبنسبة انجاز  )٥٨(الدوري وتمثل و

 ریراتق   )٢١(مث  ل تو األخ  رىو،   %)١٠٨(وبنس  بة انج  از   تقری  ر )٩٣(وتمث  ل  نت  ائج اإلعم  ال ،  %)72(

  . %)٠٠٢١(وبنسبة انجاز 

  )١٠(إحصائیة 

   لدائرة تدقیق المنطقة الثالثة ٣١/١٢/٢٠١٢ولغایة  ١/١من التقاریر الصادرة للفترة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  نسبة االنجاز السنوي  االنجاز السنوي  المخطط السنوي  أنواع التقاریر  ت

حساب ختامي   ١
  حكومي/ متراكم 

1 3 ٣٠٠%  

حساب ختامي   ٢
  ذاتي/ متراكم 

37 43 ١١٦%  

حساب ختامي   ٣
  حكومي

27 23 85%  

حساب ختامي   ٤
  ذاتي

22 16 73%  

  %١٠٨ 39 36  نتائج أعمال  ٥

  %١٣١ 58 44  دوري  ٦

  %٧٢ 56 78  تقویم أداء  ٧

  %٨٤ 62 74  زیارات تفتیشیة  ٨

  %٤٤٩ 790 176  تدقیق عقود  ٩

  %١٢٠٠ 12 1  أخرى  ١٠

%٢٢٢  ١١٠٢  ٤٩٦  المجموع  



 ٢١

من  ة الثالثةقالمنطرة تدقیق لدائ ٣١/١٢/٢٠١٢ولغایة  ١/١ویمكن توضیح التقاریر الصادرة للفترة من 

 : األتي  خالل الشكل
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 ٢٢

  

  المنطقة الرابعةدائرة تدقيق :  عاشرا

 أن  ٣١/١٢/٢٠١٢ولغای ة   ١/١والخاصة بالتقاریر الصادرة للفترة من  ،)١١(اإلحصائیة من  یتبین         

أن الع  دد األكب  ر خ  الل   ، و )%١٥٠(وبنس  بة انج  از   األربع  ة ولالفص  تقری  ر خ  الل  )٩٨٦( أنج  زتال  دائرة 

 )90(وتمثل  نتائج األعمالویلیھا في ذلك  ،  %)473( تقریر وبنسبة انجاز )459( العقودكان یمثل  ولالفص

تق ویم    ث م ، )%32(تقری ر وبنس بة انج از     )53(وتمث ل   البیان ات المالی ة  ث م   ، %)101(تقریر وبنس بة انج از  

انج از   ریر وبنسبةتق )٣٨(لتفتیشیة وتمثل الزیارات ، و  )%١٠٥(تقریر وبنسبة انجاز  )٤٥(مثل یو األداء

  .  %)٥٠(تقریر وبنسبة انجاز  )١٣(الدوري ویمثل وأخیرا ، ،  %)١١٩(

  
  

  )١١(إحصائیة 

  المنطقة الرابعةلدائرة تدقیق  ٣١/١٢/٢٠١٢ولغایة  ١/١التقاریر الصادرة للفترة من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نسبة االنجاز السنوي  سنوياالنجاز ال  المخطط السنوي  أنواع التقاریر  ت

حساب ختامي   ١
  حكومي/ متراكم 

  ــ 0 0

حساب ختامي   ٢
  ذاتي/ متراكم 

107 16 ١٤٣%  

حساب ختامي   ٣
  حكومي

14 14 ١٠٠%  

حساب ختامي   ٤
  ذاتي

46 23  ٥٠%  

  %١٠١ 90 89  نتائج أعمال  ٥

  %٥٠ 13 26  دوري  ٦

  %١٠٥ 45 43  تقویم أداء  ٧

  %١٨١ 38 21  زیارات تفتیشیة  ٨

  %473 459 97  تدقیق عقود  ٩

  ــ 0 22  أخرى  ١٠

%١٥٠  ٦٩٨  ٤٦٥  المجموع  



 ٢٣

  

م ن   المنطقة الرابع ة لدائرة تدقیق  ٣١/١٢/٢٠١٢ولغایة  ١/١ویمكن توضیح التقاریر الصادرة للفترة من 

  : خالل الشكل األتي 
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 ٢٤

  

  المنطقة الخامسةدائرة تدقيق :  حادي عشر

 ٣١/١٢/٢٠١٢ولغای ة   ١/١، والخاص ة بالتق اریر الص ادرة للفت رة م ن      ) ١٢(اإلحصائیة من  حظنال         

أن الع دد األكب ر    و ،  %)١٥٣(وبنس بة انج از    والثاني األولالفصلین تقریر خالل  )٥٦٣( أنجزتالدائرة  أن

 البیان ات المالی ة  ف ي ذل ك    ، ویلیھ ا  %)١٠٨١(وبنس بة انج از   تقری ر  )٢٥٣( العق ود كان یمثل  الفصلینخالل 

 ، %) ٧٥(تقری  ر وبنس  بة انج  از ) ٧٦(ال  دوري ویمث  ل  و ، ث  م )%٧٣(وبنس  بة انج  از   تقری  ر )٩٨(وتمث  ل 

 ةتق اریر وبنس ب   )٤٩(تق ویم األداء وتمث ل   ث م  ،  %)٩١٣(وبنس بة انج از    تقری ر  )٣٥(نتائج األعمال وتمث ل  

مث ل  تو واألخ رى ، ،  %)١٦٣(وبنس بة انج از    ریراتق   )٣١(وتمثل  الزیارات التفتیشیةثم   ، %)٨٢(انجاز 

   .ریراتق )٣(

  )١٢(إحصائیة 

  المنطقة الخامسةلدائرة تدقیق  ٣١/١٢/٢٠١٢ولغایة  ١/١التقاریر الصادرة للفترة من 

  نسبة االنجاز السنوي  االنجاز السنوي  المخطط السنوي  أنواع التقاریر  ت

حساب ختامي   ١
  حكومي/ متراكم 

6 6 ١٠٠%  

حساب ختامي   ٢
  ذاتي/ متراكم 

36 57 ١٥٨%  

حساب ختامي   ٣
  حكومي

24 21 ٨٨%  

حساب ختامي   ٤
  ذاتي

68 14 ٢١%  

  %١٣٩ 53 38  نتائج أعمال  ٥

  %٧٥ 76 101  دوري  ٦

  %٨٢ 49 60  تقویم أداء  ٧

  %١٦٣ 31 19  زیارات تفتیشیة  ٨

  %١٥٨١ 253 16  تدقیق عقود  ٩
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%١٥٣  ٥٦٣  ٣٦٨  المجموع  

  

  

  



 ٢٥

  

 المنطق ة الخامس ة  ل دائرة ت دقیق    ٣١/١٢/٢٠١٢ولغایة  ١/١ویمكن توضیح التقاریر الصادرة للفترة من 
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  المنطقة السادسةدائرة تدقيق :  ثاني عشر

 أن ٣١/١٢/٢٠١٢ولغای  ة  ١/١، والخاص  ة بالتق  اریر الص  ادرة للفت  رة م  ن     ) ١٣(اإلحص  ائیة تش  یر         

أن الع  دد األكب  ر خ  الل   ، و %)٥١١(وبنس  بة انج  از  األربع  ة ول الفص  تقری  ر خ  الل   )٦٢٢( أنج  زتال  دائرة 

 )٩١(مث  ل یو ال  دوري، ویلیھ  ا ف  ي ذل ك   %)٨٥٩(وبنس  بة انج از  تقری  ر  )٣٣٥( العق ود ك  ان یمث  ل  ولالفص  

تقری ر وبنس بة    )٤٠(اء وتمثل وتقویم األد تقریر ، )٧٣(وتمثل  األخرى ، ثم %)٤٠١(وبنسبة انجاز  تقریر

البیان  ات المالی  ة  و ،  %)١٠٨(انج  از وبنس  بة  تقری  ر )٩٣(وتمث  ل  الزی  ارات التفتیش  یة  و  %)٨٥(انج  از 

وبنس  بة انج  از   تقری  ر )٩١(وتمث  ل  نت  ائج األعم  ال  واخی  راً ،  )%٢١(ری  ر وبنس  بة انج  از   تق )٥٢(وتمث  ل 

)١٠٠(% ،.   

  )١٣(إحصائیة 

  المنطقة السادسةلدائرة تدقیق  ٣٠/٩/٢٠١٢ولغایة  ١/٧من  ةالتقاریر الصادرة للفتر

  نسبة االنجاز السنوي  االنجاز السنوي  المخطط السنوي  أنواع التقاریر  ت
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1 1 ١٠٠%  
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  حكومي

14 12 ٨٦%  
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  ذاتي

34 5 15%  
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  %١٤٠ 91 65  دوري  ٦
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  %١٠٨ 39 36  زیارات تفتیشیة  ٨

  %٨٥٩ 335 39  تدقیق عقود  ٩

  ــ 73 0  أخرى  ١٠
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 سادسةالمنطقة اللدائرة تدقیق  ٣١/١٢/٢٠١٢ولغایة  ١/١ویمكن توضیح التقاریر الصادرة للفترة من 
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