
 

 

9102ملخص التقرير الدنوي لعام   

متزسشًا نتائج أعسالو وفيسا يمي  9102أصجر الجياز السخكدي لمخقابة السالية تقخيخه الدشػي لعام 
 ممخرًا عغ نتائج أعسالو:

/ 0011يديج عغ / ما قيػد وحدابات وصخفيات تجقيق 9102تزسشت خصة الجياز السخكدي لعام 
ختمف األوضاع الػضيفية لمعامميغ / صظ لس  900111إلى تأشيخ ما يديج عغ / جية عامة إضافةً 

 .كتذفة مغ قبمو أو السبمغة إليولس  والتحقيق في كافة القزايا ا

الستزسغ قانػن  9110/ لعام 06/ مغ السخسػم التذخيعي رقع /01غ السادة /م (أ) وقج نرت الفقخة
 : يمي الجياز السخكدي عمى ما

وبشاًء عمى أحكام السادة , جمو إلى رئيذ مجمذ الػزراء"الجياز تقخيخًا سشػيًا عغ نتائج أعسالو يق يعج  "
نتائج أعسالو متزسشًا  9102الدابقة أصجر الجياز السخكدي لمخقابة السالية تقخيخه الدشػي عغ عام 

تائج أعسال السجيخيات السخكدية لش ( إضافةً خالتأشي -االقترادي –ي في كافة القصاعات )اإلدار 
أصػاًل لمديج  ( وتع تقجيسوالختامي لمسػازنة العامة لمجولة رقابة عمى الحداب –دراسات  –تحقيق )

 .رئيذ مجمذ الػزراء

 :ة إلى ىجف وميام الجياز السخكدي اإلشار  د  لبجء بعخض نتائج أعسال الجياز نػ وقبل ا

  أهداف الجهاز المركزي: 

/ 06( مغ قانػن إحجاث الجياز السخكدي الرادر بالسخسػم التذخيعي رقع /0و  9حجدت السادتيغ )
الة عمى أمػال الجولة ومتابعة أداء األجيدة ىجف الجياز السخكدي ىػ تحقيق رقابة فع   9110لعام 

حداباتيا ويسارس  بتجقيق ية ويختزلمغ الشاحية الساالتشفيحية اإلدارية واالقترادية لسدؤولياتيا 
 .السادة الثالثة مغ مخسػم إحجاثو رقابتو عمى الجيات العامة السحجدة في

  اختراصات الجهاز المركزي : 

 :  قانػن الجياز اختراصاتو بسا يمي بي شت السادة الخابعة مغ

الحدابات خارج  مخاقبة حدابات مختمف أجيدة الجولة في ناحيتي اإليخادات والشفقات ومخاجعة -0
 .ة والقخوض والتدييالت االئتسانيةالسػازن



 

 

دبقة لقخارات وحدابات السعاشات وتعػيزات التدخيح والسخاسيع والقخارات الخاصة الخقابة الس   -9
 .بذؤون العامميغ في الجيات العامة

وفحز مخاقبة قيػد السدتػدعات وفحز دفاتخىا وسجالتيا ومدتشجات التػريج والرخف والتمف  -0
 . خف وكذف حػادث االختالس واإلىسالسجالت ومدتشجات التحريل والر

مخاجعة الحداب العام لسػازنة الجولة والييئات العامة اإلدارية والػحجات السحمية واألوقاف  -6
 .وشخكات القصاع العام االقترادي والحدابات والسيدانيات الختامية لسؤسدات

 .اإلقميسيةو  والسشطسات الجوليةتجقيق السشح واإلعانات واليبات السقجمة مغ الجول  -0

القترادية واالجتساعية رقابة الكفاية واألداء وكفاءة استخجام السػاد ومخاجعة سجالت الخصط ا -0
 .ومتابعتيا

 : عمى  9110/ لعام 06/ مغ السخسػم /90مغ السادة / )أ(نرت الفقخة  صالحية التحقيق
 مايمي : 

يتػلى الجياز السخكدي التحقيق في السخالفات السالية كافة وكحلظ السخالفات اإلدارية "
واالقترادية والجدائية التي يشجع عشيا آثار مالية والسكتذفة مغ قبمو أثشاء قيامو بأعسال رقابتو أو 

 ."تذخيعيلالسخسػم ا السحالة إليو حدب نرػص ىحا

 9102نتائج أعمال عام 
 : : المبالغ المكتذفةأولا 

تع اكتذاف مبالغ مالية بسا يعادل  9102خالل تشفيح خصة عسل الجياز السخكدي لعام 
 ./ دوالر6001028/ يػرو و / 60010,0إلى /  / ليخة سػرية إضافةً 00106810861,09/

/ ليخة سػرية نتجت عغ قزايا تحكيكية لجى 0160011201980وكان مغ ضسغ ىحه السبالغ /
/ تقخيخًا 900مختمف الجيات العامة الخاضعة لمخقابة حيث صجر عغ مجيخية التحقيق السخكدية /

ختز في الجخائع االقترادية وحاالت اإلىسال التي أدت تحكيكيًا تزسشت إحاالت إلى القزاء الس  
/ قخار حجد احتياشي بحق 00إلى إصجار / إضافةً  ختالسوحاالت اال إلى اإلضخار بالسال العام



 

 

, دىا لرالح الخديشة العامة لمجولةبعس السخالفيغ تأميشًا لدجاد السبالغ السكتذفة والسصمػب استخدا
 .وشبيعة السخالفةإلى عقػبات مدمكية مختمفة حدب حجع  إضافة  

اح مشع األمػال ومشيا اقتخ  حتخازية لزسان تحريل ىحهاال الجياز باتخاذ كافة التجابيخ كسا قام
بإصجار قخارات رفع الحجد االحتياشي  9102, كسا قام خالل العام السغادرة بحق بعس األشخاص

عغ األشخاص الحيغ قامػا بتدجيج السبالغ الستختبة عمييع مع فػائجىا القانػنية أو نتيجة صجور قخارات 
 .زائية تقزي بخفع الحجد االحتياشيق

 :ز القطاع اإلداري ملخص إنجا: ثانياا 

 ما 9102بمغت إجسالي الجيات العامة الخاضعة لخقابة إدارات وأقدام القصاع اإلداري خالل عام 
ضافة لػجػد تخاكع رقابي غيخ مشجد بدبب ضخوف الحخب التي مخت إجية عامة  /9621يعادل /

 -الخقة  –ادلب  –/ دورة مالية تخكدت معطسيا في محافطات / حمب 0020عمى سػرية مايعادل /
 / .الدورديخ 

باعتبار رقابة  9108/ دورة مالية تخز عام ,990مايعادل / 9102وقج أنجد مغ خصة عام 
/ دورة مالية مغ التخاكع وبشدبة 00,% كسا تع إنجاز وتجقيق /82قجرىا  إنجاز الجياز الحقة وبشدبة

سالية مغ الخصة مع التخاكع % مغ إجسالي التخاكع وبالتالي تربح ندبة اإلنجاز اإلج01إنجاز 
81%. 

وجػد ىحا التخاكع دعا رئاسة الجياز السخكدي لجراسة أسبابو ومقتخحات معالجتو حيث تع وضع و  
وتع  9108/,/92تاريخ  000/00اآللية الالزمة لحلظ بسػجب تعسيع الديج رئيذ مجمذ الػزراء رقع 

سميًا بالتشديق مع الجيات الػصائية حرخ التخاكسات لجى مختمف اإلدارات والفخوع وتع البجء ع
رادر عغ ال 9102/,/08تاريخ  680/00لرجور التعسيع رقع  , إضافةً ز التخاكعاالسعشية إلنج

 .الديج رئيذ مجمذ الػزراء

/ مفتر وبالتالي فإن الصاقة 901ذار إلى أن عجد العامميغ الفشييغ في القصاع اإلداري بمغ حػالي /ي  
/ أشيخ بالعام بيشسا 01شيخ عسل عمى اعتبار أن شاقة السفتر ىي / 9011تاحة لمتجقيق ىي الس  

/ شيخ إلنجاز التخاكع, 0010إلى / / شيخ عسل إضافةً 0089بمغت السجة السعيارية إلنجاز الخصة /
/ مفتر وىحا الشقز في عجد العامميغ ال 668وإلنجاز ىحه الخصة مع التخاكع كاممة نحتاج إلى /



 

 

ور الييكل الػضيفي لمجياز السخكدي لمخقابة السالية الحي تقػم المجان السخترة يسكغ تجاركو قبل صج
 حاليًا بجراستو بالتشديق مع وزارة التشسية اإلدارية.

 

 :قترادينجاز القطاع الُملخص إ اا:لثثا

/ 0912الفخعية والفخوع / بمغت عجد الجيات العامة الخاضعة لخقابة القصاع االقترادي في االدارات
( والباقي جيات مؤسدة –شخكة جية عامة رئيدية )/ 901جية عامة ذات شابع اقترادي مشيا /

 تابعة لتمظ الذخكات والسؤسدات.فخعية مختبصة أو 

عصاء األولػية في التجقيق لمجيات العامة الخئيدية ودراسة قػائسيا السالية وحداباتيا عمى وقج تع إ 
كل مرجرًا اعتبار أن الف ػائس االقترادية لجييا ستجخل ضسغ حدابات السػازنة العامة لمجولة وتذ 

مغ مرادر تسػيل السػازنة العامة لمجولة ومغ السعمػم أن آثار الحخب التي شيجتيا سػرية كانت ليا 
نتائج سمبية عمى أداء وعسل جيات القصاع العام االقترادي نتيجة خخوج بعزيا عغ الخجمة 

ر إعجاد وإنجاز القػائع السالية عح  ما أدى إلى ت ,ومستمكات العجيج مشيا أصػلجميخ وسخقة إضافة لت
ولجى متابعة واقع  00/0/9102لتمظ الجيات والتي مغ السفتخض أن تقجم إلى الجياز بسػعج أقراه 

( تبي غ أن  9108 لغاية - 9106حدابات وقػائع تمظ الجيات خالل الدشػات الخسذ األخيخة ) مغ 
ب انجازىا مغ قبل الجيات العامة وقج أنجد مشيا / قائسة مخكد مالي يج0960يعادل /ىشاك ما 

/ ميدانية وقائسة 009/ قائسة وميدانية والباقي  البالغ /292ما يعادل / 00/09/9102فعميًا لغاية 
عجاد السخاسالت الالزمة وقسشا بتحجيج تمظ القػائع و ا  00/09/9102مخكد مالي لع تشجد لتاريخ 

أبمغشا الجيات العامة التابعة لمػزارة و تفاصيل ىحا التخاكع وعائجيتو حدب  لمدادة الػزراء متزسشةً 
سة جاز ودراج الدمشية الالزمة إلنالدادة الػزراء ضخورة التشديق مع الجياز السخكدي إلعجاد البخام

 .الستعمقة بياصجار قخارات القبػل وتجقيق تمظ القػائع واستكسال إ

/ قائسة مخكد مالي وميدانية مغ 802قام الجياز فعميًا بجراسة وتجقيق / 00/09/9102ولتاريخ  
فقط ما  9102% تقخيبًا وقج صجر عغ الجياز السخكدي خالل عام 26/ وبشدبة انجاز 292أصل /



 

 

لحدابات مع / قخار قبػل ويتع حاليًا متابعة تشفيح السالحطات السدجمة عمى تمظ ا000يعادل /
دة بسػجب تقاريخنا بيجف استكسال إجخاءات الجيات العامة تسييجًا لتشفيحىا وترحيح األخصاء الػار 

 .صجار قخارات القبػل أصػالً إ

نجاز التخاكع مغ الحدابات في ضل نقز وفقجان الػثائق أو خخوج بعس السشذآت عغ وبيجف إ
ديج رئيذ مجمذ الػزراء لػضع آلية الخجمة وسخقة وتجميخ أصػليا صجر عجة تعاميع عغ ال

عالجة وإلدام الجيات العامة بإعجاد وتشطيع قػائسيا السالية وميدانياتيا وكان أىع تمظ التعاميع التعسيع لمس  
الحخب وآلية والحي حجد الحاالت التي واجيتيا الجيات العامة نتيجة  9100لعام  60/00رقع 

والحي بسػجبو تع التأكيج عمى  9108لعام  908رقع  , وكحلظ صجر التعسيعمعالجة كل حالة مشيا
 التعسيع الدابق وإلدام الجيات العامة لمتشديق مع الجياز إلنجاز التخاكع.

ونػد اإلشارة إلى أن الجياز السخكدي يقػم أيزا بجراسة الخدائخ الشاتجة عغ عسل بعس الجيات 
م ف بحلظ بسػجب بالغ حياليا وك   صياتوأسبابيا ووضع مقتخحاتو وتػ  تحقيق فييا وتحجيجالالعامة و 

وقج بمغت السيدانيات والقػائع  96/09/9110تاريخ  2100/00/ب/00رئاسة مجمذ الػزراء رقع 
خض مشيا / دورة مالية ع  00,السالية التي تست دراسة أسباب خدارتيا والتحقيق بيا مغ قبل الجياز /

بالغ نتائجيا إلى مالية اعتسجت تقاريخىا وتع ا / دورة0,0عمى المجشة السخكدية لجى رئاسة الجياز /
وكانت رة الكيخباء ا, وترجرت قائسة الجيات العامة الخاسخة الجيات العامة التابعة لػز الدادة الػزراء

ت ناتجة عغ والخدارة بسجسميا كان خدائخىا مبخرة بدبب الجعع الحي تقجمو الحكػمة لقصاع الكيخباء
 نتاج الكيمػ واط الداعي وسعخ البيع لمسػاشغ.الفخق بيغ سعخ تكمفة إ

 :ملخص انجاز قطاع التأشير :رابعاا 

/ صظ لسختمف  900111كانت الخصة الستػقعة لمركػك الػاردة إلى إدارات وفخوع الجياز / 
 ليذ دورة تخفيعية. 9102األوضاع الػضيفية عمى اعتبار أن عام 

/ صظ وبشدبة 900088صظ أنجد مشيا فعميًا / /,900,2وقج ورد فعميًا إلى الجياز السخكدي /
/ صظ أعيجت إلى الجيات العامة بدبب وجػد 9,690% ومغ ضسشيا ما يعادل /2212انجاز 



 

 

كمت الركػك السجروسة والسعادة إلى الجيات العامة ندبة , وش  صاء أو نقز في الثبػتيات الالزمةأخ
ى العامميغ في مجيخيات التشسية جسالي الركػك وىحا يعػد إلى ضعف الخبخة لج% مغ إ0010

كسا قام الجياز السخكدي بجراسة واعتساد اإلدارية لجى الجيات العامة أو نقز تمظ الكػادر الالزمة 
 ختبار لجى مختمف الجيات العامة./ إ01/ مدابقة و /80/

عادة تبيغ أن الركػك الرادرة عغ مؤسدة التأميشات ولجى استعخاض ودراسة الركػك الس  
% مغ 02/ صظ أي ما يعادل 00,0عادة بحػاشي وبعجد /االجتساعية ترجرت قائسة الركػك الس  

 عادة .اجسالي الركػك الس  

عادة بحػاشي تمتيا الركػك الرادرة عغ الجيات العامة في محافطة ديخ الدور بعجد صكػك م  
 % تقخيبًا.00/ صظ وبشدبة 6069بمغت /

عامميغ في مؤسدة التأميشات االجتساعية وفخوعيا في السحافطات وىحا يتصمب تشطيع دورات تجريبية لم
الديج رئيذ  وإلى تشطيع ورشات عسل مذتخكة بيغ الجياز السخكدي والجيات العامة وقج وج   إضافةً 
 لمتشديق بيغ الجياز السخكدي والجيات الخاضعة لمخقابة لعقج ورشات عسل ميجانية إضافةً  الجياز

كػك في مقخات الجيات العامة اخترارًا لمػقت والجيج رقيق ودراسة الإلى تكميف عجة لجان لتج
 .جخاءاتيط وتدييل اإلوحخصًا مغ الجياز عمى تبد

بالغيا إلى الجيات ج مػحجة لكافة أنػاع الركػك وتع إذيخيغ إلى أن الجياز السخكدي اعتسج نساذم  
إلى اتخاذ  ػحيج نيج العسل إضافةً غية تالعامة بسػجب تعسيع صادر عغ الديج رئيذ مجمذ الػزراء ب  

لجة كافة عجة قخارات مغ قبل السجمذ األعمى لمخقابة السالية إلنجاز وتأشيخ كافة الركػك ومعا
في ضل فقجان الػثائق بدبب الحخب وحخصًا  دارات وفخوع الجياز خاصةً الحاالت التي ت عخض عمى إ

 عمى حقػق العامميغ في الجولة.

دارات الجياز وتتبع تشفيح الخصة مغ قبل لسختمف إ 9102جازه خالل عام تع انوبعج استعخاض ما 
مجيخية الجراسات والستابعة في رئاسة الجياز السخكدي أصجر الديج رئيذ الجياز السخكدي عجة تعاميع 

ية وقخارات بيجف إنياء التخاكع الخقابي والسحاسبي والػقػف عمى حكيقة وصحة العسميات السال



 

 

باعتساد مبجأ األىسية  9191, وتع التػجيو خالل مشاقذة خصة عام الجيات العامة والسحاسبية لجى
لمتخكيد عمى  عسال التجقيق والتفتير إضافةً جى معاييخ التجقيق الجولية( عشج الكيام بأحوىي إالشدبية )

و بعج إ جػدة العسل الخقابي خاصةً  لمتخكيد صجار أدلة العسل الخقابي في مختمف القصاعات والتػج 
 إضافةً عقػد الجيات العامة ومدتػدعاتيا وإعصاء األولػية لحلظ أثشاء تشفيح السيام  عمى دراسة وتجقيق

 بيشيا وبيغالسرخفية والشقجية وإلدام الجيات العامة بالسصابقات الالزمة  إلى التأكج مغ صحة األرصجة
 السجيشػن والجائشػن. السرارف الستعاممة معيا وبيشيا وبيغ 

لتػجيو بإيالء رقابة الكفاية واألداء األىسية الالزمة في عسميات التجقيق والسخاجعة وتجقيق الشفقات وا
وإبجاء الخأي فييا انصالقًا مغ الكفاءة والفعالية واالقترادية والتػجيو بتجقيق اإليخادات باعتبار أن 

 الشفقات. ىجرالتقريخ في تحريل اإليخادات ال يقل خصػرة عغ 

إلى تشفيح األعسال الػاردة بخصتو الدشػية يقػم  بج مغ اإلشارة إلى أن الجياز السخكدي إضافةً أخيخًا ال
بتشفيح ميام رقابية أخخى بسفخده أو باالشتخاك مع الييئة السخكدية لمخقابة والتفتير مغ خالل البعثات 

 السذتخكة.

كل مغ قبإلى تسثيل الجياز في الكثيخ مغ المجان التي ت   إضافةً  ل رئاسة مجمذ الػزراء لجراسة ذ 
وتجقيق بعس القزايا والسمفات واقتخاح الحمػل القانػنية لبعس الحاالت الػضيفية وبالتالي يسكغ 

الجياز السخكدي مؤسدة رقابية داعسة لعسل الحكػمة مغ خالل تقاريخه التجقيكية الجورية  راعتبا
رتكابات السخالفة لألنطسة ء واالنحخافات واالع تحجيج األخصاوتقاريخه التحكيكية والتي مغ خالليا يت

 والقػانيغ ووضع السقتخحات والتػصيات الالزمة لسعالجتيا مغ قبل الجيات الػصائية السعشية.   

 

 

 

 


