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 وكالتالي  2017ندرج ادناه خطة عام 
 الخطة املقترحة من قبل قسم تقويم األداء املتخصص  .1
 الخطة املقترحة من قبل الدوائر التدقيقية يف الديوان  .2

 
 

  الهيئة املتخصصة بالشؤون الزراعية .1
 املوضوع الفصل الـوزارة اسـم
 الزراعةوزارة 

 
التدقيق الفني املتخصص لدائرة وقاية املزروعات  األول الفصل

 2016 -2011للسنوات 
  2017 /26/3( يف 6071صدر التقرير برقم ) 
 

سياسة وزارة الزراعة يف إدارة وتطوير املحاجر الزراعية   الفصل الثاني
 والبيطرية

 14/6/2017( يف 12417صدر التقرير برقم ) 
سياسة وزارة الزراعة يف رفع مستوى اإلنتاج الزراعي من  الثالث الفصل

 املبيدات وا الدوية واللقاحاتخالل توفير 
 28/9/2017( يف 21070صدر التقرير برقم ) 

رشاد الزراعي التدقيق الفني املتخصص لدائرة اال الرابع الفصل
 2016 -2011للسنوات 

 1/2/2018يف 2565صدر التقرير برقم )
  

 فقرات التدقيق التخصصي البديلة .
 .تأهيل الثروة السمكية النهريةسياسة وزارة الزراعة يف اعادة  -ب

 2016 -2011التدقيق الفني املتخصص ملديرية زراعة كربالء  للسنوات      
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  روائيةالهيئة املتخصصة بالشؤون اال .2
 املوضوع الفصل الـوزارة اسـم

 وزارة املوارد املائية
 

 سياسة وزارة املوارد املائية يف ادامة وتطوير االهوار االول الفصل
 2017 /13/3( يف  5094صدر التقرير برقم )  

( يف   11072انشاء سد الشهابي    صدر التقرير برقم )  الفصل الثاني
29/5/ 2017   

 كفل )تكليف( _مشروع استصالح حله الثالث الفصل
 ضدر من دائرة تدقيق النشاط الزراعي كونه تكليف

 
استخدام اساليب الري سياسة وزارة املوارد املائية يف 

 الحديثة
 11/2017/  22( يف  26049صدر التقرير برقم )  

 انشاء مدخل هور الحمار الرابع الفصل
 2018/ 1/ 9( يف  653صدر التقرير برقم )    

 فقرات التدقيق التخصصي البديلة .
 استصالح االراضي الزراعيةسياسة وزارة املوارد املائية يف  -أ
 مشروع اعمال مبزل شرق الغراف -ب
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  البيئية /الخدمية الهيئة البيئية املتخصصة بالشؤون .3
   

 املوضوع الفصل الوزارة
وزارة الصحة 

 والبيئة
 

 ملديرية بيئة بغداد بخصوص التلوث داخل العاصمة  تقرير تخصصي الفصل األول
 22/3/2017( يف 5886صدر التقرير برقم ) 

وزارة الصحة 
 والبيئة

  العراق يف عموم  سياسة الدولة يف الحفاظ ىلع التنوع اإلحيائي الفصل الثاني
 18/5/2017( يف  10286صدر التقرير برقم )  

العلوم  وزارة
 اوالتكنولوجي

تقرير تخصصي حول نشاط دائرة بحوث وتكنولوجيا الطاقات املتجددة /  الفصل الثالث
 وزارة العلوم والتكنولوجيا

 29/8/2017( يف 18214صدر التقرير برقم )  
وزارة االعمار  

االسكان والبلديات 
 العامة

 نشاطات  الهيئة العرافية للسيطرة ىلع املصادر املشعة  الفصل الرابع
 17/12/2017( يف 27821صدر التقرير برقم )     

 فقرات التدقيق التخصصي البديلة
 والتكنولوجياتقرير تخصصي حول نشاط دائرة بحوث املواد / وزارة العلوم -أ

 سياسة وزارة الصحة بشأن تطبيق املتطلبات البيئية يف املستشفيات  -ب
 

 

 املتخصصة بالشؤون  البيئية /الصناعيةالهيئة البيئية  .4
 املوضوع الفصل الوزارة

الفصل  وزارة الصناعة
 األول

 الشركة العامة للصناعات الغذائية / مصنع الزيوت النباتية 
 20/3/2017( يف 5842صدر التقرير برقم ) 

وزارة الصحة 
 والبيئة

الفصل 
 الثاني

وزارة الصحة يف توفير وتطبيق متطلبات الوقاية والسالمة املهنية يف سياسة 
 املؤسسات الصحية العراقية

 20/6/2017( يف 13089صدر التقرير برقم )  
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الفصل  وزارة الصناعة
 الثالث

سياسة الدولة يف حماية املنتج الوطني/حماية منتجات الشركة العامة 
 للمنتوجات الغذائية / مصنع االلبان 

 2/1/2018( يف 7صدر التقرير برقم )    
الفصل  وزارة الصناعة

 الرابع
 الصناعة/الشركة العامة لصناعات السيارات واملكائن / مصنع البطارياتوزارة 

 2/11/2017( يف  24427صدر التقرير برقم )    
 فقرات التدقيق التخصصي البديلة

البيئــــة يف الحــــد مــــن التلــــوث النــــاتج مــــن معامــــل انتــــاج الطــــابوق يف سياســــة وزارة  -أ
 عموم العراق

ــــدات  –ب  ــــتخدام املبي ــــداول واس ــــزن وت ــــتيراد وخ ــــة يف الســــيطرة ىلع اس ــــة الدول سياس
 للقطاعين الحكومي والخاص

 
 
 
 

 الهيئة املختصة بالشؤون الصحية االولى -5

 املوضوع الفصل اسم الوزارة

 الفصل األول الصحة
 

 التسمم الغذائيسياسة وزارة الصحة يف معالجة 
 5/4/2017( يف 6805صدر التقرير برقم )   

 معالجة االمراض غير االنتقالية سياسة وزارة الصحة يف الفصل الثاني
 11/12/2017( يف 27445صدر التقرير برقم )

 تدقيق نشاطات مستشفى النعمان العام
 15/5/2017( يف 9915صدر التقرير برقم )  

 تدقيق نشاطات مستشفى الكرامة التعليمي 
 23/5/2017( يف 10613صدر التقرير برقم )  

 مستشفى االورام التعليمي الفصل  الثالث
 23/8/2017( 18174صدر التقرير برقم )   
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 فقرات التدقيق التخصصي البديلة 
  سياسة وزارة الصحة يف معالجة الحروق -1
 تدقيق نشاطات مستشفى ابن الهيثم للعيون -2
 

 الصحية الثانية  املختصة بالشؤونالهيئة -6

 مستشفى البرموك التعليمي
 24/9/2017( يف 20526صدر التقرير برقم )

 معالجة االمراض االنتقالية سياسة وزارة الصحة يف الفصل  الرابع
 11/11/2017(يف   27445صدر التقرير برقم )  

 مشروع غربلة حديثي الوالدة ))خارج الخطة  
 1/2018 /14(يف   893صدر التقرير برقم )    

 املوضوع الفصل اسم الوزارة

تدقيق نشاطات مركز ابن البيطار لعالج وجراحة امراض  الفصل األول الصحة
 القلب

 28/3/2917( يف 6296صدر التقرير برقم ) 
سياسة وزارة الصحة يف فحص واطالق صرف االدوية  الفصل الثاني

 واملستلزمات الطبية
  1/8/2017( يف 15951صدر التقرير برقم )   

 تدقيق نشاطات دائرة العيادات الشعبية الفصل  الثالث
 18/10/2017( يف23360صدر التقرير برقم ) 

سياسة وزارة الصحة يف دعم املنتج الوطني الحكومي من  الفصل  الرابع
 االدوية واملستلزمات الطبية

 15/2/2018( يف3564ا  صدر التقرير برقم )   
سياسة وزارة الصحة يف توفير املستلزمات الضرورية   

 السرطانيةللكشف عن االمراض 
 13/11/2017( يف 25094صدر التقرير برقم )   
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 فقرات التدقيق التخصصي البديلة 
 تدقيق نشاطات مسشفى الكرخ للوالدة -1
 سياسة وزارة الصحة يف توفير العالج ملرضى السرطان-2

 

 األولى /بنشاط القطاع النفطية املتخصصة ئالهي -7
 املوضوع الفصل الوزارة
 النفط

 
 
 
 

 الفصل األول
 

املتخصص لطريقة احتساب املاء والشوائب تقويم أداء 
للنفط الخام املستلم عبر الخط الستراتيجي للمصايف 

 الخارجية التابعة لشركة مصايف الوسط
 2/4/2017( يف   6755صدر التقرير برقم )  

 االداء التخصصي لشركة تعبئة الغاز تقويم  الفصل الثاني
 20/8/2017( يف   17372صدر التقرير برقم )  

يف توسيع وتحسين تقويم أداء سياسة وزارة النفط  الفصل الثالث
اداء مرافق االنتاج للنفط الخام والغاز لشركة نفط 

 الوسط
 30/1/2018( يف 2247صدر التقرير برقم ) 

سياسة وزارة النفط يف تطوير الحقول تقويم أداء  الفصل الرابع
 )اللحيس والصبة( التابعة /لشركة نفط الجنوب  

 14/11/2017( يف   25241صدر التقرير برقم ) 
 فقرات التدقيق التخصصي البديلة

  التخصصي لشركة نفط الجنوب بخصوص مشروع التغذية املائية  داء األتقويم  -أ
 تقويم أداء سياسة وزارة النفط بخصوص زيادة الطاقة التصديرية  -ب 
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 الثانية /بنشاط القطاع النفطية املتخصصة ئالهي -8

 املوضوع الفصل الوزارة
 النفط

 
 
 
 

 26 –مشروع خط انبوب استراتيجي دورة تقويم أداء  الفصل األول
 عقدة

 24/4/2017( يف  8373صدر التقرير برقم )  
سياسة شركة مصايف الوسط يف زيادة الطاقات  الفصل الثاني

 التصميمية ملصفى الدورة
 28/1/2018( يف 2012صدر التقرير برقم )  

مصفى انشاء وحدة االزمرة يف تقويم أداء مشروع  الفصل الثالث
 البصرة

 2017//1/8( يف   15979صدر التقرير برقم )  
سياسة شركة خطوط االنابيب النفطية يف تطوير  الفصل الرابع

 املستودعات النفطية 
 30/10/2017( يف   23889صدر التقرير برقم ) 

 فقرات التدقيق التخصصي البديلة
ـــة  -أ ـــة )هيئ ـــات النفطي ـــع املنتج ـــركة توزي ـــة ش ـــ  سياس ـــادة زي ـــز م ـــداد( لتجهي ـــع بغ توزي

 .   الغاز الى املولدات االهلية
 تقويم أداء مشروع مزج الدهون يف شركة مصايف الوسط . -ب

 
 

 الهيئة املتخصصة بالشؤون التربوية / األولى  -9
 
 

 التربية
 
 

 التعلبم العالي

الفصل 
 األول

بتدريب وتطوير  سياسة وزارة التربية الخاصة 
 مهارات املعلمين واملدرسين

 28/3/2917( يف 6291صدر التقرير برقم ) 
الفصل 
 الثاني

التدقيق التخصصي لخطة زيادة   أعداد الكليات 
 األهلية ومدى تناسبها مع حاجة البلد

 18/6/2017( يف 12784صدر التقرير برقم ) 
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-+ 
 

 التربية
 

الفصل 
 الثالث

باختيار املدراء  سياسة وزارة التربية الخاصة
 واملعاونين

 14/9/2017( يف 19748صدر التقرير يرقم ) 
 

 التربية
 

الفصل 
 الرابع

 نتائج اعمال ىلع التعليم االلزامي    
 25/1/2018( يف 1954صدر التقرير برقم )

 
 فقرات التدقيق التخصصي البديل

بخلـــق بيئـــة تربويـــة خاليـــة مـــن الفســـاد العمليـــة سياســـة وزارة التربيـــة الخاصـــة  -أ
 التربوية

 
   وتعزيز مفاهيم النزاهة واألخالق. -ب
ـــــا ىلع  -ج ـــــم األنشـــــطة الرياضـــــية واملدرســـــية وأ ره ـــــة املتخصصـــــة  -10دع الهيئ

 بالشؤون التربوية / الثانية

 
 املوضوع الفصل الوزارة

 التربية
 
 
 
 
 
 

اإلرشاد التربوي وأ ره سياسة وزارة التربية يف تطوير  الفصل األول
 ىلع تحسين الحالة النفسية للطلبة

 11/4/2017( يف  7403صدر التقرير برقم )  
نتائج اعمال الرقابة زالتدقيق التخصصي ىلع  الفصل الثاني

االتجاهات املستقيلية للمدارس الصديقة للطفل  ومدى 
 سليمةتوفيرها بيئة تعليمية 

 19/7/2017( يف 14858صدر التقرير برقم ) 
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سياسة وزارة التربية يف معالجة املشكالت التربوية    الفصل الثالث 
واالجنماعية اللتي تؤ ر ىلع ارتفاع وانخفاض نسب 

 النجاح
 4/2/2018( يف  2684صدر التقرير برقم )  

 
 اجراءات وزارة التربية يف فتح ومتابعة املعاهد االهلية القصل الرابع

 4/2/2018يف   2684صدر التقرير برقم   
 

 التدقيق التخصصي البديلةفقرات 
فــــتح الحوانيـــــ  املدرســــية واالســــتفادة مــــن مردوداتهـــــا سياســــة وزارة التربيــــة يف  -أ 

   املالية
إجــــــراءات الرقابــــــة والتــــــدقيق التخصصــــــي ىلع املديريــــــة العامــــــة للدراســــــة   -ب

   التركمانية
 
 

 الهيئة املتخصصة بالشؤون الهندسية / االولى -11

 
 املوضوع الفصل الوزارة

انشاء مستشفى االمراض  _تطوير ينايات مدينة الطب  الفصل األول وزارة الصحة
 السرطانية / وزارة الصحة

 7/3/2017يف  4677صدر التقرير برقم  
تدقيق املشاريع املمولة بقروض من البنك الدولي يف  الفصل الثاني وزارة البلديات

 الستراتيجيةوزارة البلديات / االدارة 
 30/10/2017يف  23950صدر التقرير برقم  

 تأهيل الشركة العامة لصناعة البطاريات الفصل الثالث النقل
 البديل تنفيذ مشروع ماء كربالء / وزارة البلديات

 19/2/2018( يف 3789صدر التقرير برقم )      
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 مرآب البصرة الدولي  انشاء  الفصل الرابع وزارة الصناعة
   )ع(   الكاظم اإلمام  جامعةإنشاء البديل /
 7/2/2018(  يف 2992صدر التقرير برقم  ) 
 

 فقرات التدقيق التخصصي البديلة
 تنفيذ مشروع ماء كربالء / وزارة البلديات -أ

 إعادة تأهيل الشركة العامة للنبوغ / وزارة الصناعة-ب
 إنشاء كلية اإلمام األعظم  للعلوم اإلسالمية  -ج

 
 

 الهيئة املتخصصة بالشؤون الهندسية/الثانية -12

 
 املوضوع الفصل الوزارة

الفصـــــــــــل  الكهرباء
 األول

 مجطة جنوب بغداد الحرارية_1 
   23/1/2017يف 1559صدر التقرير برقم  
 محطة الدورة الغازية_2
  112/4/2017يف  7707صدر التقرير برقم   
  
 عقد شركة جنرال الكترك االمريكية املرحلة الثانية_3 

 13/3/2017( يف  5094صدر التقرير برقم ) 
الفصـــــــــــل 

 الثاني
 محطة الديوانية الغازية _4 
   11/4/2017يف 7542صدر التقرير برقم   

الفصـــــــــــل 
 الثالث

 التاجي الغازية القديمة  محطة _5 
                                                                                                    

 28/3/2917( يف 6293صدر التقرير برقم )
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الفصـــــــــــل 
 الرابع

 عقد شركة جنرال الكترك االمريكية املرحلة االولى_6 
 4/4/2017( يف  6890صدر التقرير برقم ) 

 
 محطة الرشيد الغازية _7  
 11/4/2017يف  7547صدر التقرير برقم   
املصــــاعد الكهربائيــــة يف عقــــارات الدولــــة( ) مقتــــرح _8  

 دائرة التمويل والتوزيع(
 10/4/2017( يف  7373صدر التقرير برقم )  
 ورش الصيانة يف الشركة العامة  لتجارة لسيارات_9  
              2017 /24/5( يف  10791صــدر التقريــر بــرقم )   

                                                                                                          
 ) مقترح دائرة التمويل والتوزيع(

  
 فيذ مركز الحروق يف مجمع مدينة الطبعقد تن_10  

 16/4/2017( يف  7973صدر التقرير برقم ) 

ـــــــوار _11  ـــــــهيد يف االه ـــــــب الش ـــــــروع نص  0مش
 ))تكليف من السيد رئيس الديوان((

 22/10/2017يف 23121صدر التقرير برقم  
مشــــروع االســــكان الريفي))تكليــــف مــــن الســــيد _12  

 رئيس الديوان((
 7/9/2017يف 18829صدر التقرير برقم  
  
ــــة/ اضــــافة ىلع _13   ــــار االغازي ــــد محطــــة االنب ــــدقيق عق ت

 28/5/2017( يف  11033الخطة )صدر التقرير برقم ) 
  ة العمارة الغازيةمحط_14    
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 9/2017 /7يف  18818صدر التقرير برقم  
 
 بناية مجلس الوزراء _15  

 2017 /28/5( يف 11032صدر التقرير برقم )  
 

ـــب  ـــة وحس ـــى الخط ـــة ال ـــام التالي ـــافة امله ـــم اض ت
 4/1/2017موافقة الدائرة بتاريخ 

 ( مليون يورو50محطة خور الزبير  )-
 2محطة جنوب بغداد الغازبة/ -

 20/12/2017( يف 28220االمر االداري املرقم )
 ( ملبون دوالر198غازية )محطة الحلة ال 

 20/10/2017يف  21224صدر التقرير برقم 
ــــة    ــــل والورش ــــم النق ــــنيع الحبوب/قس ــــركة تص ش

 القنية ) مقترح دائرة التمويل والتوزيع(
 8/1/2018( يف 553صدر التقرير برقم )   

لعقـــــود  3تـــــدقيق القـــــرض االمريكـــــي املرحلـــــة/
ــــة / اضــــافة ىلع  ــــرك االمريكي ــــرال اليكت شــــركة جن

 خطةال
  محطة شط البصرة الغازية

ــــاء مــــن  ــــاج الكهرب ــــاء يف انت ــــة وزارة الكهرب سياس
 الطاقة املائية

 6/3/2018يف  5087صدر التقرير برقم )   
 ( وحرة سكنية5000مشروع انشاء )

 8/1/2018( يف 562صدر التقرير برقم )  
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 فقرات التدقيق التخصصي البديلة 
  شط البصرة الغازيةمحطة  -أ
 تم تدقيقها /محطة العمارة الغازية -أ
 / تم تدقيقها محطة الرشيد الغازية -ب
  انارة الشوارع بالطاقة الشمسية -ج

 

 الهيئة املتخصصة بالشؤون الهندسية/الثالثة -13
 

 املوضوع الفصل الوزارة
 سياسة محافظة بغداد يف تنفيذ مشاريع املجاري  الفصل األول محافظة بغداد

 11/4/2017( يف  7420صدر التقرير برقم )   
تأهيل الخانات الترا ية / خان الربع وتأهيل القاعات  الفصل الثاني الثقافةوزارة 

 واملختبرات للمتحف الوطني/ الهيئة العامة للتراث واال ار
علوم وزارة ال

 والتكنولوجيا
 انشاء بناية دائرة املشاريع الهندسية والتطوير الصناعي الثالثالفصل 

 
 29/10/2017( يف 23749صدر التقرير برقم )  

 بناية املقر الجديد لوزارة العلوم والتكنولوجيا 
 29/10/2017( يف 23769صدر التقرير برقم )  

 
املزارات الدينية / تم سياسة الوقف الشيعي يف تطوير  الفصل الرابع الوقف الشيعي

 استبداله
لجهاز املركزي للتقييس والسيطرة تطوير مباني ا-البديل 
 وانشاء مباني جديدة /وزارة التخطيط  النوعية

 
 2018/ 22/1( يف 1544صدر التقرير برقم )   

 فقرات التدقيق التخصصي البديلة 
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ــــاني ا -أ ــــيس والســــيطرة تطــــوير مب ــــزي للتقي ــــةلجهــــاز املرك ــــاني  النوعي وانشــــاء مب
 جديدة /وزارة التخطيط

سياســــة وزارة التجــــارة يف انشــــاء مطــــاحن حكوميــــة للحــــد مــــن االعتمــــاد ىلع  -ب
 املطاحن االهلية

 

 الهيئة املتخصصة بشؤون االتصاالت  -14 

 املوضوع الفصل الوزارة
 (02010 /21عقد النفاذ الضوئي ) الفصل األول تصاالتاال

 1/6/2017( يف 11501صدر التقرير برقم) 
 
 
سياسة محدودية استخدام االتصاالت الهاتفية واطئة  

 الكلفة )مشروع الهاتف الالسلكي( سياسة
 23/8/2017( يف 17747صدر التقرير برقم )   
 
 

 
 
 

 الفصل الثاني

 (6/2013عقد النفاذ الضوئي ) الفصل الثالث
 الشركة العامة لالتصاالت والبنى التحتية 

 28/12/2017( يف 28879صدر التقرير برقم )  
 تعدد مجهزي خدمات االنترن  )سياسة( الفصل الرابع

 
 2/2018 /12( يف 3278صدر التقرير برقم )   

 فقرات التدقيق التخصصي البديلة 
ــــد يف سياســــة-أ  ــــة لالتصــــاالت والبري ــــربط  تحــــديث منظومــــة التراســــل الشــــركة العام وال

 بين الشبكات
 .الدعم الفني ملشروع الخدمات املايكروية للمسارات الثالث -ب
 


