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  ))بسم اهللا الرحمن الرحیم (( 
  

  دائرة الشؤون الفنیة والدراسات
  قسم التخطیط والمتابعة     

  
                                                                          

  ١٣/١٢/٣١٢٠لغایة ١/ ١للفترة من  السنویةخطة المتابعة 
  
  

 ١/١/٢٠١٣الرقابي المرسومة لھا للفترة من الدوائر الرقابیة خطة العمل  أنجزت        
منتسب على  )١٦٧٠( من خالل جھود المنتسبین البالغ عددھم ٣١/١٢/٢٠١٣ولغایة 

وفیما یخص مقر الدیوان فقد انجزت الخطة الساندة للفترة اعاله من خالل جھود  رأس العمل
  .منتسب ) ٤٥١(المنتسبین البالغ عددھم 

  
  متابعة مدخالت الخطة

  

 ــــة لرقابیـــقــــات االطا - ١
  

  للدوائر الرقابیة حسب المھام  ــأ   
  

مقارنة بما ھو مخطط رقیب  /یوم) ٤٦١٩٨٩( المستغلة فعالبلغت الطاقات الرقابیة        
وبنس   بة  رقی   ب/ ی   وم ) ٣٤٥٤٤( بتس   رب مق   دارهرقی   ب / ی   وم ) ٤٥٠٤٧٤( ةغ   والبال

  %).١٠٣(استغالل بلغت 

  الــمھام
  

الطاقات 
  طة المخط

نسبة 
المھمة إلى 

إجمالي 
  %المھام 

  
  

الطاقات 
  المنجزة

نسبة االنجاز 
إلى إجمالي 

  %المھام

نسبة استغالل 
الطاقات 
  المستغلة 

  المخطط/المنجز

  %١٤٩  %٥٠  ٢٣٠٣٠٣  %٣٤  ١٥٤٣١٩  تدقیق المشروعیة

  %٧٧  %٣٤  ١٥٨٣٩٥  %٤٦  ٢٠٦٧٤٢  تقویم األداء

  %٧٠  %٧  ٣١٣٩٧  %١٠  ٤٥٠٧٨  مھام تطویریة

  %١٠٠  %١  ٤٤٨٠  %١  ٤٤٩٠  م استشاریةمھا

  %٧٩  %٦  ٢٦٢٣٢  %٧  ٣٣١٢١  مھام أداریة

أدارة العمل 
  %١٦٦  %٢  ١١١٨٢  %٢  ٦٧٢٤  الرقابي

  %٩٤  %١٠٠  ٤٦١٩٨٩  %١٠٠  ٤٥٠٤٧٤  المجموع
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   المقر -ب     
  رقیب مقارنة بـ/ یوم ) ٩٠٧٤٠(الطاقات المنجزة لمقر الدیوان  إجماليبلغت           

، وق د تض منت طاق ات دائ رة الت دقیق      %) ١٠٠(رقیب وبنسبة اس تغالل  /  یوم) ٩٠٣٢٣(  
والمتابعة ودائرة الشؤون القانونیة اضافة الى االقسام التابعة لمكتب رئیس الدیوان ومكاتب 

  . السادة النواب ودائرة الشؤون الفنیة والدراسات والدائرة المالیة واالداریة 
                        

  ة ــــات الخاضعة للرقاباإلدارــ ٢
  مركزیًا  الحكومیة الممولة اإلدارات -  أ
  

اإلدارات  ع   دد م   ن إجم   الي رقابی   ة إدارة ) ٢٨٠ (ت   دقیق  ال   دوائر الرقابی   ة انج   زت 
  .%)٩٤( بلغتنجازنسبة ابإدارة ) ٢٩٦(المخطط تدقیقھا والبالغة 

  
    الممولة ذاتیًا اإلدارات  -ب  
  

رئیسیة ممولة ذاتیًا من اجمالي عدد  إدارة) ٤٩٣(بیة تدقیقالدوائر الرقا انجزت          
بلغت وبنسبة انجاز ) ٦٥٦(والبالغة الممولة ذاتیًا والمخطط تدقیقھا  االدارات

 )٧٥. (%  
  
 الفرعیة  اإلدارات -  ج
 

اجمالي عدد االدارات الفرعیة المخطط فرعیة من  إدارة) ٨٨٨( الدوائر الرقابیة دققت 
                  . %)٨٠( بلغتازــبنسبة انجو فرعیة إدارة) ١١٠٨(تدقیقھا والبالغة 

  
  اتالتسرب فــي الطاقــ ٣

اإلجازات الممنوحة  بسبب رقیب /یوم ) ٤٢٩٠٥(ي الطاقات ــغ حجم التسرب فـــــبل       
  .واالحالة الى التقاعد وترك العمل  ) سواء كانت مرضیة أم اعتیادیة(

  
  

  تغلة المخططة والمسالطاقات * 
تمثل الطاق ات الرقابی ة بنوعیھ ا المخطط ة والمس تغلة لل دوائر الرقابی ة فق ط ، إذ  ت م فص ل طاق ات المھ ام             
الرقابیة لمقر الدیوان وعرضت في متابعة الخطة الساندة للعمل الرقابي إذ تمثلت بالمھام اإلداریة والفنیة 

مرف ق اس تمارة   (ث الم دخالت والمخرج ات   والتطویریة واالستشاریة لكافة مكاتب وأقسام ال دیوان م ن حی    
  )متابعة الخطط الساندة 

  
  متابعة مخرجات خطة العملــ ٤
  
  مقارنة بماھو مخطط والبالغ السنةخالل  تقریر) ٧٣٥٦( الدوائر الرقابیة أنجزت ـأ 

  . %)١٠٤(ازــنجانسبة ب أي )٧٠٨٤(    
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  .حسابات ختامیة متراكمة  –ب    
  حس   اب ) ٧٠٧(حس   اب خت   امي مت   راكم مقارن   ة ب   ـ ) ٣٧٦(ی   ة ال   دوائر الرقاب أنج   زت  

  : ونوضح تفاصیلھا ادناه %) ٥٣(وبلغت نسبة االنجاز  إلنجازهمتراكم مخطط 
  
            مخط   ط بلغ   ت ) ١٢٠(مت   راكم ألدارات حكومی   ة مقارن   ة ب   ـ  حس   اب خت   امي ) ٤٦( – أوال  

لحسابات یعود الى عزوف وان انخفاض نسبة االنجاز في ھذه ا%) ٣٨(نسبة االنجاز 
  .االدارات الخاضعة للرقابة عن تقدیم بیاناتھا كما سیرد ذكره الحقًا 

  
  مخطط ) ٥٨٧(حساب ختامي لدوائر تمویل ذاتي مقارنة بـ ) ٣٣٠(انجاز  –ثانیًا  

  %) .٥٦(و بنسبة انجاز بلغت        
  

  الحسابات الختامیة للسنھ قید المتابعة  –ج 
   حس   اب مخط   ط ) ٨٤٩(حس   اب خت   امي مقارن   ة ب   ـ  ) ٤٨٣(ئر الرقابی   ة ال   دوا أنج   زت      

  : ونوضح تفاصیلھا ادناه %) ٥٧(سبة انجاز بلغت وبن النجازھا
  
  حس  اب مخط  ط  ) ٢٩٦(حس  اب خت  امي ألدارات حكومی  ة مقارن  ة ب  ـ     ) ٢٢٨(انج  از  – أوال   

  %) . ٧٧(، وبنسبة انجاز بلغت  النجازه
  

،  النجازه تقریر مخطط ) ٥٥٣(تمویل ذاتي مقارنة بـ  إلداراترًا تقری) ٢٥٥(انجاز  –ثانیًا  
  %) .٤٦(وبنسبة انجاز  بلغت 

  
تقریرًا مخطط ) ٧٨٧(مقارنةبـ  األعمالتقریرعن نتائج ) ٦٥١(انجزت الدوائر الرقابیة  –د 

  %) .٨٣(انجازه وبنسبة انجاز بلغت 
  

تقری  رًا مخط  ط ل  ھ ،  ) ٥١٦(ة ب  ـ تقری  ر دوري مقارن  ) ٣٨٣(انج  زت ال  دوائر الرقابی  ة  -ھ  ـ 
  %) .٧٤(وبنسبة انجاز بلغت 

  
تقری ر  ) ٦٧(ال دوائر الرقابی ة    أنجزتإذ ، %) ١٢(بلغت نسبة االنجاز في تقویم االداء  –و 

ه النس بة یع ود ال ى توجی ھ     لھ ، ان االنخف اض ف ي ھ ذ     ا مخططرتقری) ٥٥٨(مقارنة بـ 
الطاقات الرقابیة نحو تدقیق العقود وانعك اس ادائھ م ف ي ھ ذا المج ال س لبًا عل ى تق ویم         

   . االداء
  
 تقری  رًا ) ٢٧٩(بلغ  ت ع  دد تق  اریر الزی  ارات التفتیش  یة المنج  زة   / الزی  ارات التفتیش  یة  –ز 

  ) . % ٥١( تقریرًا مخطط انجازه بنسبة انجاز بلغت ) ٥٥٠(مقارنة بـ 
  

 تقری  رًا  ) ٤٣٩١(ال  دوائر الرقابی  ة    أنج  زت إذ %) ١٤٧(ش  كلت نس  بة انج  از العق  ود     –ح 
  .مخطط انجازھا تقریرًا ) ٢٩٨٢(مقارنة بـ 
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 تقری  رًا ف  ي مج  االت اخ  رى غی  ر    ) ٧٢٦(فض  ًال ع  ن م  اذكر س  ابقًا فق  د انج  ز ال  دیوان       –ط 
وتق اریر مھ ام خاص ة     تتمثل في قوائم سفر وایفاد الدرجات الخاصة أعالهماوردت في 

  .وغیرھا مما تكلف بھ الھیئات الرقابیة والدوائر 
  

لم تظھر نت ائج المتابع ة نش اطًا ف ي دائ رة ت دقیق النش اط االجتم اعي  وذل ك لت ولي ھ ذه             –ك 
فق د بل غ ع دد التق اریر المنج زة       ، الدائرة مھام عملھا في شھر ایلول من العام المذكور

رت معظمھ   ا ف   ي العق   ود والزی   ارات التفتیش   یة ونت   ائج تقری   رًا إذ انحس   )   ٣٣( لھ   ا 
الت  ي تخ  ص ھ ذه ال  دائرة فق  د ظھ رت ض  من متابع  ة   االعم ال ، ام  ا الحس  ابات الختامی ة   
  .نشاطات الدوائر المركزیة االخرى 

  
  : اما مخرجات دوائر مقر الدیوان فقد تمثلت باالتي  –ل 

 .دراسة وبحث ) ٧٢(انجزت دوائر مقر الدیوان  - ١
)  ٨٠٣( استشارة ورأي فني منھا ) ٤١٣١(االستشارات وبیان الرأي الفني ددبلغ ع - ٢

رأي فني لدائرة الشؤون الفنیة والدراسات في حین ت وزع الب اقي ب ین دائ رة الت دقیق      
 . والمتابعة والدائرة القانونیة 

تقری رًا ، ام ا   ) ١٦٢٥(بلغ عدد التق اریر الت ي ت م فحص ھا ف ي مكات ب الس ادة الن واب          - ٣
 .تقریرًا ) ١٧٣٢(ر التي تم اصدارھا فقد بلغت التقاری

 .مراسلة ) ٨٧٨٧(بلغ اجمالي الكتب والمراسالت  - ٤
  . كتابًا ومقالة ) ١٤١٨(تم ترجمة  - ٥

  
مخطط لھا في بعض الدوائر الرقابیة وذلك  انخفاض نسبة انجاز التقاریر الرقابیة عن ما – م

ي المواعی د المق ررة لتق دیمھا وفق ا     اإلدارات الخاضعة للرقابة عن تقدیم بیاناتھا ف   تأخرل
الع دد   يلمتطلبات إعداد البیانات المالیة خالف ا لتعم یم األمان ة العام ة لمجل س ال وزراء ذ      

) ١٠٢( وق  د بل  غ ع  دد الحس  ابات الختامی  ة الت  ي ل  م تق  دم    ١٣/٦/٢٠١١ف  ي  ٢١٣٩٩
     -:كما موضح في الجدول أدناه حسابًا 

  

 ٣١/١٢/٢٠١٣تھا المالیة  لغایة كشف باإلدارات التي لم تقدم بیانا

 اسم الدائرة السنة المالیة المحافظة الوزارة

 الشركة العامة لتجارة المواد الغذائیة  ٢٠١٢ بغداد التجارة

 الحساب الختامي لجمھوریة العراق ٢٠١٢ بغداد المالیة

 الصناعة
 شركة الطارق العامة ٢٠١٢-٢٠٠٥  بغداد

 العامة شركة الفداء ٢٠١٢-٢٠٠٩ بغداد
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 شركة عقبة بن نافع العامة ٢٠١٢-٢٠١١ بغداد

 شركة الكرامة العامة ٢٠١٢-٢٠٠٩ بغداد

 شركة الربیع العامة ٢٠١٢-٢٠٠٩ بغداد

 شركة بدر العامة ٢٠١٢- ٢٠٠٤ بغداد

 شركة الرشید العامة ٢٠١٢-٢٠٠٤ بابل

التعلیم العالي 
 الجامعةكلیة العراق  ٢٠١٢-٢٠١١ البصرة والبحث العلمي

 وزارة الدفاع ٢٠١٢ بغداد وزارة الدفاع

 مجلس الوزراء

 الھیئة العلیا للحج والعمرة ٢٠١٢-٢٠١١ بغداد

مكتب المفتش العام لمؤسسة السجناء  ٢٠١٢ بغداد
 نالسیاسیی

 مكتب المفتش العام لمؤسسة الشھداء  ٢٠١٢ بغداد

 الشركة العامة للسینما والمسرح ٢٠١٢ بغداد الثقافة

البلدیات 
 مديرية بلدية الموصل ٢٠١٢ نینوى واإلشغال

جمعیة الھالل 
 العراقي األحمرجمعیة الھالل  ٢٠١٢-  ٢٠٠٨  بغداد العراقي األحمر

 قطاع مختلط 
الشركة العالمیة للبطاقة الذكیة المحدودة  ٢٠١٢-٢٠١٠  بغداد

 المختلطة

 شركة بغداد لخدمات السیارات ٢٠١٢ بغداد

 الوقف السني
 الوقف السني /صندوق الزكاة والصدقات  ٢٠١٢-٢٠٠٢ بغداد

 الوقف السني أموالواستثمار  أدارةھیئة  ٢٠١٢-٢٠٠٤ بغداد
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 ةیالكاظمعتبة الروضة  ٢٠١٢-٢٠٠٣ بغداد الوقف الشیعي

 األردنیةشركة الدجیلة العراقیة  ٢٠١٢-٢٠٠٩ واسط شركة عربیة

  لتقنیات الري الحدیثة  بسنحا ریشركة   ٢٠١٢-٢٠٠٤  بغداد  الزراعة

 
  قسم تقویم األداء التخصصي •

  
تقریر مخطط انجازه )  ٤٥( مقارنة بـ  للرقابة التخصصیة تقریر) ٣٧(قام قسم تقویم األداء بإصدار 

جوانب رقابیة تخصصیة مختلفة  وقد تمثلت في  السنةخالل  % )  ٨٢( وبنسبة انجاز بلغت 
   -:وكاالتي 

  
  

v تقریر ) ٧(ن البیئة الھیئة المتخصصة بشؤو. 
 
 

v  تقریر ) ٣(الھیئة المتخصصة بالشؤون التربویة. 
 

  

v تقریر ) ٧(روائیة  ألالھیئة المتخصصة بالشؤون الزراعیة وا. 
 

  

v   تقریر ) ٩(الھیئة المتخصصة بالشؤون الصحیة. 
 

  

v   تقریر ) ١١(الھیئة المتخصصة بالشؤون الھندسیة. 
  
  

 تقاریر تقویم األداء الساند •
  

تقریر تم إصدارھا بموجب مذكرات داخلیة من ) ٢٣٠( لغت عدد تقاریر تقویم األداء للفرق الساندة ب   
   -:دوائر الرقابة والتدقیق في المحافظات التالیة

  
v  تقریر ساند ) ٣٣( دائرة تدقیق المنطقة األولى. 
 
v   تقریر ساند)  ٣٥(دائرة تدقیق المنطقة الثانیة. 

  
v تقریر ساند) ٤٨( لثة  دائرة تدقیق المنطقة الثا. 

  
v   تقریر ساند)  ٤١(دائرة تدقیق المنطقة الرابعة. 

  
v   تقریر ساند) ٣٣( دائرة تدقیق المنطقة الخامسة. 

  
v   تقریر ساند) ٤٠(دائرة تدقیق المنطقة السادسة.  


