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  ))بسم اهللا الرحمن الرحیم (( 
  

  دائرة الشؤون الفنیة والدراسات
  قسم التخطیط والمتابعة     

  
                                                                          

  ١٣/١٢/٤١٢٠لغایة ١/ ١للفترة من  السنویةخطة المتابعة 
  
  

 ١/١/٢٠١٤الرقابي المرسومة لھا للفترة من الدوائر الرقابیة خطة العمل  أنجزت        
منتسب على  )٢١٧٢( من خالل جھود المنتسبین البالغ عددھم ٣١/١٢/٢٠١٤ولغایة 

وفیما یخص مقر الدیوان فقد انجزت الخطة الساندة للفترة اعاله من خالل جھود  رأس العمل
  .منتسب ) ٤٦٨(المنتسبین البالغ عددھم 

  
  متابعة مدخالت الخطة

  

 ــــة لرقابیـــقــــات االطا - ١
  

  للدوائر الرقابیة حسب المھام  ــأ   
  

مقارنة بما ھو مخطط رقیب  /یوم) ٤٩٠٣٣٩( المستغلة فعالبلغت الطاقات الرقابیة        
وبنس   بة  رقی   ب/ ی   وم ) ٤٩٨٥٣( بتس   رب مق   دارهرقی   ب / ی   وم ) ٥٦٥٩٦٧( ةغ   والبال

  %).٨٧(استغالل بلغت 

  الــمھام
  

الطاقات 
  ة المخطط

نسبة 
المھمة إلى 

إجمالي 
  %المھام 

  
  

الطاقات 
  المستغلة 

نسبة االنجاز 
إلى إجمالي 

  %المھام

نسبة استغالل 
الطاقات 
  المستغلة 

  المخطط/المنجز

  %١٣١  %٥٢  ٢٥٥٨٥٨  %٣٥  ١٩٥٠٩٨  تدقیق المشروعیة

  %٥٨  %٣٢  ١٥٥٤٦٧  %٤٧  ٢٦٦٩٢٩  تقویم األداء

  %٦٠  %٧  ٣٣٦٦٤  %١٠  ٥٦٠٨٣  مھام تطویریة

  %٨٥  %١  ٤٨٤٩  %١  ٥٧١٧  ام استشاریةمھ

  %٩٢  %٦  ٣٢٥٦٨  %٦  ٣٥١٨٢  مھام أداریة

أدارة العمل 
  %١١٤  %٢  ٧٩٣٣  %١  ٦٩٥٨  الرقابي

  %٨٧  %١٠٠  ٤٩٠٣٣٩  %١٠٠  ٥٦٥٩٦٧  المجموع
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   المقر -ب     
  رقیب مقارنة بـ/ یوم ) ١١٥٠٠٠(الطاقات المنجزة لمقر الدیوان  إجماليبلغت           

، وق د تض منت طاق ات دائ رة الت دقیق      %) ١٢٠(رقیب وبنسبة اس تغالل  /  یوم) ٩٥٩٣٧(  
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 ) ٢٧٣ (ت   دقیق  ال   دوائر الرقابی   ة انج   زت 
  .%)٩٥( بلغتنجازنسبة ابإدارة ) ٢٨٧(المخطط تدقیقھا والبالغة 

  
    الممولة ذاتیًا اإلدارات  -ب  
  

رئیسیة ممولة ذاتیًا من اجمالي عدد  إدارة) ٥٨٤(بیة تدقیقالدوائر الرقا انجزت          
بلغت وبنسبة انجاز ) ٦٣١(والبالغة الممولة ذاتیًا والمخطط تدقیقھا  االدارات

 )٩٣. (%  
  
 الفرعیة  اإلدارات  -  ج
 

اجم  الي ع  دد االدارات الفرعی  ة المخط  ط ت  دقیقھا   فرعی  ة م  ن  إدارة) ٧٩٤( ال  دوائر الرقابی  ة دقق  ت
                  . %)٨٧( بلغتازــبنسبة انجو فرعیة إدارة) ٩٠٨(والبالغة 

  
  اتالتسرب فــي الطاقــ ٣

س واء كان ت   (اإلج ازات الممنوح ة    بسبب رقیب /یوم ) ٤٩٨٥٣(ي الطاقات ــغ حجم التسرب فـــــبل    
  .واالحالة الى التقاعد وترك العمل  ) مرضیة أم اعتیادیة

  
  

  المخططة والمستغلة الطاقات * 
تمثل الطاقات الرقابیة بنوعیھا المخططة والمستغلة للدوائر الرقابی ة فق ط ، إذ  ت م فص ل طاق ات             

المھ ام الرقابی  ة لمق  ر ال دیوان وعرض  ت ف  ي متابع ة الخط  ة الس  اندة للعم ل الرق  ابي إذ تمثل  ت بالمھ  ام      
حی   ث الم   دخالت  اإلداری   ة والفنی   ة والتطویری   ة واالستش   اریة لكاف   ة مكات   ب وأقس   ام ال   دیوان م   ن       

  )مرفق استمارة متابعة الخطط الساندة (والمخرجات 
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  متابعة مخرجات خطة العملــ ٤
  
 نسبة ب أي )٦٥٤٥(  مقارنة بماھو مخطط والبالغ السنةخالل  تقریر) ٦٧٨٥( الدوائر الرقابیة أنجزت ـأ 

  . %)١٠٣(ازــنجا
  
حس اب خت امي مس تلم م ن االدارات     )٩٧٥(رن ة ب حساب خت امي مقا )٦٥٠(اصدرت الدوائر الرقابیة  -ب 

  ٠%)٦٧(الخاضعة للرقابة بلغت نسبة االنجاز 
  
تقری  رًا مخط ط انج  ازه  ) ٩٧٢(ب ـ   مقارن  ة األعم ال ع  ن نت ائج   تقری ر ) ٦٠٩(انج زت ال دوائر الرقابی  ة    –ج

  %) .٦٢(وبنسبة انجاز بلغت 
  
تقری  رًا مخط  ط ل  ھ ، وبنس  بة انج  از  ) ٣٩٥(تقری  ر دوري مقارن  ة ب  ـ ) ٣٥٠(انج  زت ال  دوائر الرقابی  ة  - د

  %) .٨٩(بلغت 
  
تقری ر مقارن ة ب ـ    ) ١٠١(ال دوائر الرقابی ة    أنج زت إذ ، %) ٣٥(بلغت نسبة االنجاز ف ي تق ویم االداء    –ھـ

لھ ، ان االنخفاض ف ي ھ ذه النس بة یع ود ال ى توجی ھ الطاق ات الرقابی ة نح و            ا مخططرتقری) ٢٨٥(
   . في ھذا المجال سلبًا على تقویم االداءتدقیق العقود وانعكاس ادائھم 

  
) ٤٢٤(مقارنة ب ـ   تقریرًا ) ٣٢٣(الزیارات التفتیشیة  بلغت عدد تقاریر الزیارات التفتیشیة المنجزة  – و

  % ) . ٧٦( تقریرًا مخطط انجازه بنسبة انجاز بلغت 
  
مقارن   ة ب   ـ   قری   رًا ت) ٤٠٠٧(ال   دوائر الرقابی   ة   أنج   زتإذ %) ١٣٥(ش   كلت نس   بة انج   از العق   ود   – ز

  .مخطط انجازھا تقریرًا ) ٢٩٦٢(
  
 أع اله م اوردت ف ي    تقریرًا في مج االت اخ رى غی ر    ) ٧٤٢(فضًال عن ماذكر سابقًا فقد انجز الدیوان  – ح

تتمثل في قوائم سفر وایفاد الدرجات الخاصة وتقاریر مھ ام خاص ة وغیرھ ا مم ا تكل ف ب ھ الھیئ ات        
  .الرقابیة والدوائر 

  
   :مخرجات دوائر مقر الدیوان فقد تمثلت باالتي  اما – ط

 ٠ودراسة "بحثا) ٣٠٣(بلغ عدد الدراسات والبحوث في مقر الدیوان  
 ٠استشارة ) ٣٧٥٤(بلغ عدد االستشارات  
 ٠"كتابا) ١٤٠٣٨(بلغ عدد المراسالت والكتب المترجمة  

  
 ل  دوائر الرقابی ة وذل  ك لت  أخر مخط  ط لھ ا ف  ي بع ض ا   انخف اض نس  بة انج از التق  اریر الرقابی ة ع  ن م ا     – ك

اإلدارات الخاض  عة للرقاب  ة ع  ن تق  دیم بیاناتھ  ا ف  ي المواعی  د المق  ررة لتق  دیمھا وفق  ا لمتطلب  ات إع  داد   
  ١٣/٦/٢٠١١ف ي   ٢١٣٩٩البیانات المالیة خالف ا لتعم یم األمان ة العام ة لمجل س ال وزراء ذي الع دد        

حی ث بلغ ت   كما موضح في الجدول أدن اه  حسابًا ) ١٧١( وقد بلغ عدد الحسابات الختامیة التي لم تقدم
م  ن الحس  ابات المخط  ط انجازھ  ا ام  ا الحس  ابات الت  ي ق  دمت    %)١٢(نس  بة الحس  ابات الت  ي ل  م تق  دم   

من الحسابات المخطط انجازھا كما %)١٣(حساب ختامي وقد شكلت نسبة )١٨٥(واعیدت فقد بلغت 
     -:٣١/١٢/٢٠١٤في 
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 ٣١/١٢/٢٠١٤اناتھا المالیة  لغایة كشف باإلدارات التي لم تقدم بی

 اسم الدائرة السنة المالیة المحافظة الوزارة

  التجارة
 

 الشركة العامة للمعارض العراقیة ٢٠١٣ بغداد

 الشركة العامة لتجارة المواد الغذائیة ٢٠١٣ بغداد

 مصرف الرافدین ٢٠١٣ بغداد المالیة

 الصناعة
  
  
  

 امةشركة الطارق الع ٢٠١٣-٢٠٠٥  بغداد

 شركة الفداء العامة ٢٠١٣-٢٠٠٨  بغداد

 شركة عقبة بن نافع العامة  ٢٠١٣ بغداد

 شركة الكرامة العامة ٢٠١٣-٢٠٠٩ بغداد

 شركة الربیع العامة ٢٠١٣-٢٠٠٩ بغداد

 شركة بدر العامة ٢٠١٣-  ٢٠٠٥ بغداد

 الشركة العامة لصناعة األسمدة الشمالیة  ٢٠١٣ صالح الدین

 شركة جابر بن حیان العامة ٢٠١٣-٢٠١٠ نینوى

 ٢٠١٣-٢٠١٠ نینوى
  

  ةشركة الكندي العام
 

  ٢٠١٣-٢٠٠٤  بغداد
  

  شركة الرشید العامة 
  

التعلیم العالي 
 والبحث العلمي

 

 مركز البحوث النفسیة ٢٠١٣-٢٠٠٧ بغداد

 كلیة العراق الجامعة ٢٠١٣-٢٠١٢ البصرة

 جامعة واسط ٢٠١٣ واسط
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 األھلیةالجامعة /كلیة القلم  ٢٠١٣-٢٠١١ كركوك

 الصحة
 دائرة صحة الدیوانیة  ٢٠١٣ الدیوانیة  

 محافظة واسطدائرة صحة  ٢٠١٣ واسط

دوائر غیر 
 مرتبطة 

 اإلنسانالمفوضیة العلیا لحقوق  ٢٠١٣ بغداد

 المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا ٢٠١٣ بغداد 

 محافظة االنبار ٢٠١٣ االنبار

 مجلس محافظة االنبار ٢٠١٣ االنبار

 محافظة نینوى ٢٠١٣ نینوى

  مصرف العراق شركة عامة   ٢٠١٣  بغداد

  
اتحاد الغرف 

 التجاریة
  
  

 

 غرفة تجارة الناصریة ٢٠١٣-٢٠٠٨ ذي قار

 غرفة تجارة صالح الدین ٢٠١٣-٢٠٠٩ صالح الدین

 وزارة الدفاع
 اعوزارة الدف ٢٠١٣-٢٠١٢ بغداد 

 مجلس الوزراء

 مكتب نائب رئیس الوزراء للشؤون االقتصادیة ٢٠١٣ دادبغ

 مكتب نائب رئیس الوزراء لشؤون الخدمات ٢٠١٣ بغداد

 الھیئة العلیا للحج والعمرة ٢٠١٣-٢٠١١ بغداد

 مكتب المفتش العام لمؤسسة السجناء السیاسیین ٢٠١٢ غدادب

 مكتب المفتش العام لمؤسسة الشھداء  ٢٠١٣-٢٠١١ بغداد
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 دیوان الوقف الشیعي ٢٠١٣-٢٠٠٨ غدادب

البلدیات 
 واإلشغال

 

 مدیریة بلدیات دیالى ٢٠١٣ دیالى 

 مدیریة بلدیات محافظة االنبار ٢٠١٣ االنبار

  مدیریات بلدیات بغداد ٢٠١٣ بغداد

 مدیریة بلدیات محافظة ذي قار ٢٠١٣ ذي قار

 بلدیة الناصریة ٢٠١٣ ذي قار

 لدیات محافظة میسانمدیریة ب ٢٠١٣ میسان

 مدیریة بلدیات محافظة نینوى ٢٠١٣ نینوى

 مدیریة بلدیة الموصل ٢٠١٣-٢٠١٢ نینوى

الشركات 
 األجنبیةفروع الشركات  ٢٠١٣ بغداد األجنبیة 

جمعیة الھالل  
 جمعیة الھالل األحمر العراقي ٢٠١٣- ٢٠٠٦  بغداد األحمر العراقي

  قطاع مختلط
 

 لشركة العالمیة للبطاقة الذكیة المحدودة المختلطةا ٢٠١٣- ٢٠١١  بغداد

 اإلنشائیةشركة كركوك إلنتاج المواد  ٢٠١٣-٢٠١٢ كركوك

 الزراعة
  
 

 شركة سنحاریب لتقنیات الري الحدیثة  ٢٠١٣-٢٠٠٢ بغداد

 الشركة العامة للتجھیزات الزراعیة ٢٠١٣ بغداد

  
 االتصاالت

 واالتصاالت األعالمھیئة  ٢٠١٣ بغداد

 الشركة العامة لالتصاالت والبرید ٢٠١٣ بغداد
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  الوقف السني
 

 الوقف السني /صندوق الزكاة والصدقات  ٢٠١٣-٢٠١١ بغداد

 ھیئة أدارة واستثمار أموال الوقف السني ٢٠١٣ بغداد

 الوقف الشیعي

 عتبة الروضة الكاظمیة ٢٠١٣-٢٠٠٣ بغداد

 الشیعي الوقف ھیئة أدارة واستثمار أموال ٢٠١٣-٢٠١٢ بغداد

 الشركة العامة لتنفیذ مشاریع الماء ٢٠١٣ بغداد أمانة بغداد

  
الھیئة الوطنیة 

 لالستثمار
 ھیئة استثمار االنبار ٢٠١٣ االنبار

 مساھمة مختلطة

 اإلنشائیةشركة الفلوجة إلنتاج المواد  ٢٠١٣ االنبار

 ةالكرم/ الحدیثة  اإلنشائیةشركة صناعة المواد  ٢٠١٣ االنبار

 العراقیة األردنیة شركة الدجیلة ٢٠١٣-٢٠٠٨ واسط  شركة عربیة 

  مركز الدراسات والتصامیم الھندسیة   ٢٠١٣  بغداد  الموارد المائیة

  
  
 

  قسم تقویم األداء التخصصي •
  

تقریر مخطط انجازه )  ٤٥( مقارنة بـ  للرقابة التخصصیة تقریر) ٤٢(قام قسم تقویم األداء بإصدار 
جوانب رقابیة تخصصیة مختلفة  وقد تمثلت في  السنةخالل  % )  ٩٣( بلغت  وبنسبة انجاز

   -:وكاالتي 
  
  

v  تقریر ) ٨(الھیئة المتخصصة بشؤون البیئة. 
 
 

v  تقریر ) ٤(الھیئة المتخصصة بالشؤون التربویة. 
 

  

v تقریر ) ٨(روائیة  ألالھیئة المتخصصة بالشؤون الزراعیة وا. 
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v تقریر ) ٩(لصحیة  الھیئة المتخصصة بالشؤون ا. 
 

  

v   تقریر ) ١٣(الھیئة المتخصصة بالشؤون الھندسیة. 
  
  

 تقاریر تقویم األداء الساند •
  

تقریر تم إصدارھا بموجب مذكرات داخلیة من ) ١٥٢( بلغت عدد تقاریر تقویم األداء للفرق الساندة    
   -:دوائر الرقابة والتدقیق في المحافظات التالیة

  
v تقریر ساند ) ١( قة األولى دائرة تدقیق المنط. 
 
v   تقریر ساند)  ٣٧(دائرة تدقیق المنطقة الثانیة. 

  
v   تقریر ساند) ٣٣( دائرة تدقیق المنطقة الثالثة. 

  
v   تقریر ساند)  ١٦(دائرة تدقیق المنطقة الرابعة. 

  
v   تقریر ساند) ٤٢( دائرة تدقیق المنطقة الخامسة. 

  
v   قریر ساندت) ٢٣(دائرة تدقیق المنطقة السادسة. 

  
  

  


