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 وكالتالي  2018ندرج 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 

 
 مشروع انشاء محطات التدقيق الفني املتخصص ىلع األول الفصل

 رصاد الجوية الزراعيةاال
 2018 /31/10( يف 22923صدر التقرير برقم ) 
 
 

 سياسة وزارة الزراعة يف يف تطوير الثروة السمكية  الفصل الثاني
 2018 /21/5( يف 10530صدر التقرير برقم )

  
 يف العراق الحنطةالبرنامج الوطني لتنمية زراعة الثالث الفصل

 10/2/2019يف  3314التقرير برقم ) ر صد  
 

التدقيق الفني املتخصص ىلع مشروع فحص  الرابع الفصل
 وتصديق البذور

   2019 /3 /27( يف 7239صدر التقرير برقم ) 
 فقرات التدقيق التخصصي البديلة . •
 الزراعة يف انشاء وتاهيل املستوصفات البيطريةسياسة وزارة  .1
 للبذور شركة مابين النهرين التدقيق الفني املتخصص ىلع .2
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 الهيئة املتخصصة بالشؤون االروائية  .2

 
 املوضوع الفصل الـوزارة اسـم

 وزارة املوارد املائية
 

سياسة وزارة املوارد املائية يف تنفيذ مشاريع السدود  االول الفصل
 والخزانات

 2018 /25/4( يف 8574صدر التقرير برقم ) 
ص ىلع اعمال مخرج هور ابو فني املتخصالتدقيق ال الفصل الثاني

 زرك
 2018 /30/9( يف 20250صدر التقرير برقم ) 
 

سياسة وزارة املوارد املائية يف صيانة مشاريعها  الثالث الفصل
 االروائية

( يف 23336صدر التقرير برقم )   
6/11/2018 

 التدقيق الفني املتخصص ىلع انشاء سد كالل بدرة الرابع الفصل
 2019 /1/ 21( يف +1466قرير برقم )الت صدر 
 

 2008لسنة / 41اعمال مبزل شرق الغراف عقد
 2019 /1/ 21( يف 1473صدر التقرير برقم )

  
 البديلة .فقرات التدقيق التخصصي  •
 سياسة وزارة املوارد املائية يف استصالح االراضي الزراعية .1
 مشروع اعمال مبزل شرق الغراف .2
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 يئية /الخدمية خصصة بالشؤون البتالهيئة البيئية امل .3
 املوضوع الفصل الوزارة

ـــــــــــــار  وزارة االعم
ــــــــــــــــــكان  االس
  والبلديات العامة

الفصــــــــــل 
 األول

واالســـــكان والبلـــــديات واالشـــــغال العامـــــة سياســـــة وزارة االعمـــــار 
يف تـــوفير امليـــاه الصـــالحة للشـــرا وانشـــاء محطـــات ومجمعـــات 

ـــال  ل ـــاء الص ـــبكات امل ـــيانة ش ـــاء وص ـــفية وانش ـــلالتص ـــاء ش را وامل
 الخام يف املحافظات.

 2018 /5/ 2( يف 9038صدر التقرير برقم ) 
وزارة الصـــــــــــــحة 

 والبيئة
الفصــــــــــل 

 الثاني
تحســــين الواقــــع البيئــــي مــــن  والبيئــــة يفوزارة الصــــحة سياســــة 
ــــالل ــــتراتيجية. خ ــــة الس ــــاريع البيئي ــــذ املش ــــر  تنفي ــــدر التقري ص
 22/7( يف 15355برقم )

يف انشـــــاء وتنفيـــــذ وتشـــــغيل  سياســـــة وزارة الصـــــحة والبيئـــــة
ــــــة و ــــــائي ملراقب صــــــيانة ومتابعــــــة محطــــــات التحســــــ  الن

 املسطحات املائية يف عموم العراق 
 22/7( يف 15356صدر التقرير برقم )

  
ـــــــــــــوم  وزارة العل

 اوالتكنولوجي
الفصــــــــــل 

 الثالث
ــــي  ــــر تخصص ــــوم تقري ــــواد/ وزارة العل ــــور امل ــــرة بح ــــائ دائ لنش

 والتكنولوجيا
 22/7( يف 15356) صدر التقرير برقم  
 

وزارة الصـــــــــــــحة 
  والبيئة

الفصــــــــــل 
 الرابع

سياســــة وزارة الصــــحة والبيئــــة يف الحــــد مــــن تلــــور الهــــواء  
 العراقوالضوضاء يف عموم 

 البديل وحسب قرار املجل 
بــــات البيئيــــة سياســــة وزارة الصــــحة والبيئــــة يف تــــوفير املتطل

 لبعض املؤسسات الصحية
 2019 /1/ 27( يف 1873صدر التقرير برقم ) 
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ــــات  ــــتخدام التقني ــــة يف اس ــــحة والبيئ ــــة وزارة الص ــــويم سياس تق
 الحديثة للتخلص من النفايات الطبية

 11/4/2019( يف 8505صدر  التقرير برقم )
 فقرات التدقيق التخصصي البديلة •
 جيا/ وزارة العلوم والتكنولو البحور الزراعيةتقرير تخصصي حول نشائ دائرة -أ

 

 يئية /الصناعيةصصة بالشؤون  البختالهيئة البيئية امل .4

 

 املوضوع الفصل الوزارة
وزارة 

 الداخلية
الفصــــــــــل 

 األول
ــــــة ىلع سياســــــة   ــــــة  يف الرقاب ــــــدفاع املــــــدني العام ــــــة ال مديري

متطلبـــــات الســـــالمة يف املراكـــــز التجاريـــــة والفنـــــادق الســـــياحية 
 واملستشفيات االهلية

 13/3/2018 ( يف6547صدر التقرير برقم )   
وزارة 
ـــــــــــيم لا تعل

ــــــــــــالي  الع
والبحـــــــــــث 

 العلمي

الفصــــــــــل 
 الثاني

تــــوفير وتطبيــــق سياســــة وزارة التعلــــيم العــــالي والبحــــث العلمــــي  يف 
 الجامعات العراقية  تبراتمخمة يف متطلبات الوقاية والسال

 8/8/2018 ( يف16838صدر التقرير برقم )  
  
 
 

وزارة 
 الصناعة

الفصــــــــــل 
 الثالث

ـــــ ـــــاطات الش ـــــي ىلع نش ـــــدقيق التخصص ـــــناعات كرالت ـــــة للص ة العام
 مصنع ابن سينا للصناعات الكيمياوية /التعدينية 

 13/11/2018 ( يف23849صدر التقرير برقم )  
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وزارة 
 الصناعة

الفصــــــــــل 
 الرابع

ـــــناعات  ـــــة للص ـــــركة العام ـــــاطات الش ـــــي ىلع نش ـــــدقيق التخصص الت
 االنشائية

 وحسب قرار املجل  ليدالب
الواجـــــب توفرهـــــا يف املتطلبـــــات البيئيـــــة سياســـــة وزارة التجـــــارة 

 ةمخازن وزارة التجار
 2019 /1/ 20( يف 1452صدر التقرير برقم ) 
 

 
 فقرات التدقيق التخصصي البديلة •
 التدقيق التخصصي ىلع شركة االسمنت العراقية -أ

 

 الهيئة املختصة بالشؤون الصحية االولى -5
 املوضوع الفصل م الوزارةسا

 الفصل األول الصحة
 

املختبرات التعليمية يف  التخصصي ىلع نشاطاتالتدقيق 
 دائرة مدينة الطب

 8/3/2018( يف 5306صدر التقرير برقم )   
 الرعاية الصحية االولية يف الكرخ ا الفصل الثاني

 لبديل وحسب قرار املجل ا
 البرنامج الوطني للصحة املدرسية

 اختيار بديلين مت 
 مستشفى الكرخ للوالدة  

 ومستشفى 3/12/2018( يف 25130صدر التقرير برقم )    
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 البديلة التخصصي  قيفقرات التدق •
 البرنامج الوطني للصحة املدرسية (1
 نشاطات مستشفى بغداد التعليمي (2
 نشاطات مستشفى الفرات العام تدقيق (3
 الصحة تجاه املعاقين وزارة سياسة  (4

 
 
 
 
 
 
 
 

 سياسة وزارة الصحة يف ادارة الجودة الفصل  الثالث
 15/11/2018( يف 24073صدر التقرير برقم )    
  الصحة النفسية ومكافحة االدمانسياسة وزارة الصحة يف  الفصل  الرابع

 13/8/2018يف  17183ر التقرير برقم )  دص  
 مستشفى الفرات العام 

 2019 /1/ 17( يف 1277صدر التقرير برقم )
 

 املمصول واللقاحات 
 2019 /2/ 6( يف 3055صدر التقرير برقم )  
 

 املركز االستشاري الستعالمات ومعالجة السموم
 2019 /11/3( يف 5688صدر التقرير برقم )  
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 الهيئة املختصة بالشؤون الصحية الثانية -6

 فقرات التدقيق التخصصي البديلة  •
الرصـــــافة/دائرة صـــــحة بغـــــداد قطـــــاع الرعايـــــة الصـــــحية يف طات نشـــــا قتـــــدقي -أ

 الرصافة
ــــالحيات  -ا ــــل الص ــــة نق ــــحة يف عملي ــــع وزارة الص ــــي تواج ــــات الت ــــاكل واملعوق املش

 الى مجال  املحافظات
 

 املوضوع الفصل اسم الوزارة

ـــــدقيق نشـــــاطات  الفصل األول الصحة ـــــاع الت ـــــة اعرقط ـــــحية يف اي لص
 الرصافة  -االعظمية / دائرة صحة بغداد

 2018 /23/5( يف 10705صدر التقرير برقم )  
 رعاية االم والطفلسياسة وزارة الصحة يف  الفصل الثاني

ــــام  ــــق نظ ــــة  يف تطبي ــــحة والبيئ ــــة وزارة الص سياس
 الزائر الصحي

 7/11/2018( يف 23407صدر التقرير برقم )    
 البديل وحسب قرار املجل  ثلاالفصل  الث

 الالمركزية
 

ــــدقيق نشــــاطات  ــــاا /دائــــرة ت ــــز طــــب االعش مرك
 االمور الفنية 

  
 تدقيق نشائ الرعاية للصحية يف الرصافة  الفصل  الرابع

 2019 /1/ 20( يف 1445صدر التقرير برقم )  
 

 قرا مستشفى العلوية للوالدة
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 األولى /بنشاط القطاع النفطية املتخصصة ئاهلي -7
 املوضوع الفصل الوزارة
 النفط
 
 
 
 

الفصل 
 األول
 

 الفاوملستودع النفط الخام يف تخصص ملا تقويم أداء
 2018 /24/6( يف 12982صدر التقرير برقم )

  
الفصل 
 الثاني

 البديل وحسب قرار املجل 
تقويم أداء سياسة وزارة النفط ملنظومة الخزن والضخ والنقل للنفط الخام 

 )موضوع العدادات واملقايي  واملعايرة( والغاز لشركة نفط الجنوا
 2019 /2/ 11( يف 3387برقم ) ريصدر التقر 
 
 

الفصل 
 الثالث

تطوير وتاهيل وتحديث وحدات غاز تقويم أداء سياسة وزارة النفط يف 
 الجنوا

 2019 /2/ 6( يف 3046صدر التقرير برقم )
 

الفصل 
 الرابع

حقول شركة نفط ميسان تقويم أداء سياسة وزارة النفط يف تطوير 
 والعمارة()حقلي النور 

 2018 /12/9( يف 19104ر برقم )قريتلصدر ا 
 

 فقرات التدقيق التخصصي البديلة •
   الكمال اعمال محطة حقل الزبيرتقويم األداء  التخصصي  -أ
تقـــــويم  االداء التخصصـــــي ملشـــــروع التوليـــــد الـــــذاتي للطاقـــــة الكهربائيـــــة لشـــــركة  -ا 

 نفط الوسط
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 الثانية /القطاع النفطيبنشاط ة املتخصصة ئالهي -8

 املوضوع الفصل وزارةلا
 النفط
 
 
 
 

الفصل 
 األول

سياسة شركة مصايف الوسط يف تطوير وحدات التكرير يف مصفى 
 الدورة 

 2018 /22/5( يف 10593صدر التقرير برقم )
  

الفصل 
 الثاني

نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي ىلع نشائ معمل الهدروجين 
 مصفى الدورةيف 
 2018 /4/9( يف 18532) صدر التقرير برقم 
 

الفصل 
 الثالث

شركة مصايف الوسط يف تطوير مواصفات وأنواع الدهون سياسة 
 املنتجة

 2018 /16/12( يف 26383صدر التقرير برقم )
 
  
 
 

الفصل 
 الرابع

 البديل وحسب قرار املجل 
 

متم  البنزين لسد الحاجة املحليةسياسة وزارة النفط يف تعظيم انتاج 
 نغيره
ائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي ىلع نشائ مشروع انشاء خط تن

 تصنيع النهايات املحدبة يف شركة املعدات الهندسية الثقيلة
 
   2019 /3 /28( يف 7358صدر التقرير برقم ) 
  

 

 



 

 10  

 فقرات التدقيق التخصصي البديلة •
ــــائ  -أ ــــي ىلع نش ــــدقيق التخصص ــــة والت ــــال الرقاب ــــائج أعم ــــزين نت ــــين البن ــــدة تحس وح

 يف مصفى البصرة الثالثة

 

 الهيئة املتخصصة بالشؤون التربوية / األولى  -9
يف توزيــــع املالكــــات التدريســــية سياســــة وزارة التربيــــة الخاصــــة  الفصل األول التربية

 ىلع املدارس
توزيـــــع املالكـــــات قـــــي ضـــــوء ))سياســـــة وزارة التربيـــــة قـــــي 

 الالمركزية
 2018 /24/4( يف 8438صدر التقرير برقم )

 
الفصــــــــــــــل 

 الثاني
 البديل وحسب قرار املجل 

دور وزارة التربيــــــــة يف االشـــــــــراق ىلع املــــــــدارس االهليـــــــــة/ 
 ابتدائي ,ثاتوي

 تائج اعمال الرقابة والتدقيق ىلع التلفزيون التربوي ((
 
 2018 /16/8( يف 17494صدر التقرير برقم ) 
 

ـــــــالتعليم واملشـــــــسياســـــــة وزارة التربية ـــــــي الخاصـــــــة ب اكل الت
 التعليم يف العراق واجههاي

    XXالتدقيق التخصصي ىلع التعليم املسرع الفصل الثالث 
 البديل 

 للطباعةدار النهرين 
 2019 /1/ 23( يف 1682صدر التقرير برقم )

 
ــــال  الفصل الرابع  ــــائج اعم ــــات نت ــــيم االمتحان ــــات بتنظ ــــدقيق الخ ــــة والت الرقاب

 ور الثالثللمراحل املنتهية وامتحانات الد
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 10/4/2019يف  8395صدر  التقرير برقم ) 
 اقترح املجل   موضوع

املـــــدارس االهليـــــة /ابتـــــدائي دور وزارة التربيـــــة يف االشـــــراف ىلع 
 ثانوي

 تم تدقيقع سابقا
 فقرات التدقيق التخصصي البديل •

ــــة الخاصــــة  ــــن سياســــة وزارة التربي ــــة يف الحــــد م ــــوزارة التربي ــــب املفــــتل العــــام ل بمكت
 وحسب قرار املجل ( )يحذف .  الفساد ظواهر 

 الهيئة املتخصصة بالشؤون التربوية / الثانية -10
 املوضوع الفصل الوزارة
 التربية
 

 الحد من حاالت الغل يف االمتحاناتسياسة وزارة التربية يف  الفصل األول
 2018 /20/5( يف 10425صدر التقرير برقم )    
ابة والتدقيق التخصصي ىلع اجراءات القبول يف نتائج اعمال الرق الفصل الثاني

 البلدكليات التربية ومدى مالئمة مخرجاتها الحتياجات 
 2018 /14/8( يف 17255صدر التقرير برقم )    
  
من  الترقيات العلمية واثرها ىلع االرتقاء سياسة وزارة التربية يف  الفصل الثالث

 التعليميباملستوى 
 2018 /31/12( يف 27711)  صدر التقرير برقم    
 
  
  
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي ىلع اجراءات وزارة التربية يف  الفصل الرابع

 الحد من تراجع دور رياض االطفال الحكومية مقابل االهلية
 2019 /2/ 3( يف 2563صدر التقرير برقم )

 
 التخصصي البديلةفقرات التدقيق  •
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يـــــة يف فــــت  الحوانيـــــت املدرســـــية واالســــتفادة مـــــن مردوداتهـــــا سياســــة وزارة الترب –أ 
 املالية
نتـــــائج اعمـــــال الرقابـــــة والتـــــدقيق التخصصـــــي ىلع املديريـــــة العامـــــة للدراســـــات    -ا

  التركمانية 
 

 الهيئة املتخصصة بالشؤون الهندسية / االولى -11
 املوضوع الفصل الوزارة
 النقلوزارة 
 

 وير واقع قطاعات النقل يف العراق وزارة النقل يف تط الفصل األول
  
 
 

واالعمار  وزارة البلديات
 واالسكان

الفصل 
 الثاني

اسلوا التنفيذ املباشر للمشاريع واثره يف )سياسة ( 
 يف وزارة االسكان واالعمار تدعيم االقتصاد الوطني

  
الفصل  العلميالتعليم العالي والبحث 

 الثالث
)تم تبديلع لتوقف  ية مشروع انشاء مقر الجامعة العراق

 املشروع(
 البديل

 مشروع انشاء جامعة االمام االعظم 
 7/10/2018يف  20823االمر االداري املرقم  

وزارة البلديات واالعمار 
 واالسكان

الفصل 
 الرابع

 االشرف/املشخاامشروع انشاء ماء النجف 
   2019 /3 /28( يف 7402صدر التقرير برقم )  
 
 

 لتخصصي البديلةفقرات التدقيق ا •
 جذا الفرت االستثمارية واثره يف تحقيق العبء ىلع امليزانية العامة -أ
 مشروع انشاء جامعة االمام االعظم )رض( -ا
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 الهندسية/الثانيةالهيئة املتخصصة بالشؤون  -12
 املوضوع الفصل الوزارة
 ةسياسة وزارة الكهرباء بصيانة املحطات الكهربائي الفصل األول الكهرباء

 2018 /20/6( يف 12855صدر التقرير برقم ) 
 2محطة جنوا بغداد الغازية/

 2018 /20/6( يف 12838صدر التقرير برقم ) 
 املحطات الكهرومائية

 2018 /6/3( يف 5087)صدر التقرير برقم  
 

 معمل غاز االوكسجين / وزارة الصحة
 11/3/2018يف  5379صدر التقرير برقم )   
  الفصل الثاني

 خصخصة اعمال مديريات االنتاج والتوزيع ياسة وزارة الكهرباء يفس
 ) يحذف وحسب قرار املجل (
 البديل وحسب قرار املجل 

 الجبايةسياسة وزارة الكهرباء يف عقود خدمة 
 الكرخكهرباء  2018 /24/6( يف 13060صدر التقرير برقم ) 
  الرصافة كهرباء  

 تحت االصدار
 
 
 يل وحسب قرار املجل البد  الفصل الثالث

 سياسة وزارة الكهرباء يف االعتماد ىلع الطاقة الشمسية
 2018 /21/6( يف 12930صدر التقرير برقم )

 وزارة الكهرباءالطاقة الشمسية يف محطة 
الكورية  الخات  STXتدقيق عقدالتشغيل والصيانة لشركة 

 بمحطات الديزالت
 2018 /4/12( يف 25351صدر التقرير برقم )  
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 وحدة سكنية 5000وزارة االعمار واالسكان/مشروع انشاء
 )خارج الخطة( 2018 /19/7( يف 15254صدر التقرير برقم )

 
 
 الهارثة الحراريةمحطة  الفصل الرابع

 2018/ 15/11( يف  24079االمر االداري املرقم )
وملحقاتها املنفذة من قبل  تاهيل شبكات الطاقة الكهربائية

 ر     الشركات اال
 خدمات الجباية واالستثمار/ستثمارية

 )خارج الخطة( 2018 /11/12( يف 25928صدر التنقريربرقم ) 
 
  

 محطة كهرباء الحلة الغازية
 مشاريع محافظة البصرة

 تقاير مع دوائر الرقابة                  
 عقود خدمة الجباية ملحافظة بغداد/الكرخ
ة كرستال عقود خدمة الجباية ملحافظة بغداد/شرك

 الرصافة/املنصور
   2019 /2 /14( يف 3368برقم ) تقريرال صدر

 عقود خدمة الجباية ملحافظة بغداد/مدينة الصدر
   2019 /3 /31( يف 7545صدر التقرير برقم ) ة المحط

 حراريةمسبب ال
    

   

 فقرات التدقيق التخصصي البديلة 
 2بغداد الغازية/ جنوامحطة  -أ
 هرومائيةاملحطات الك -ا
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 النجيبية الغازيةمحطة  -ج
 األمريكيةمحطة الحلة الغازية/عقد جنرال الكترك  -د
 محطة الصدر الغازية -هـ
  -و
 محطة تازة _ز

 

 الهيئة املتخصصة بالشؤون الهندسية/الثالثة -13
 املوضوع الفصل الوزارة
لدور مع ا انشاء معمل العوارض الكونكريتية يف السماوة الفصل األول النقل

 ةالتشغيلي
 2018 /28/5( يف 11241صدر التقرير برقم ) 

 سياسة وزارة الثقافة يف الحفاظ ىلع املناطق االثرية الفصل الثاني وزارة الثقافة

 14/11/2018( يف 23946صدر التقرير برقم )  
      

وزارة االعمار 
واالسكان 
والبلديات 
 العامة

السكان والبلديات العامة يف تطوير واسياسة وزارة االعمار  الفصل الثالث
 املواد االنشائية املحلية الداخلة يف التنفيذ

 11/12/2018( يف 25903 صدر التقرير برقم )  
  

وزارة االعمار 
واالسكان 
والبلديات 
 العامة

 البديل وحسب قرار املجل  الفصل الرابع
القاسم للجزء املجسر لطريق محمد  مشروع اعادة الصيانة 

  ر السريعللمرو

 27/3/2019 ( يف 7180 صدر التقرير برقم )   
 
 

 )حسب توجيع مجل  الرقابة(
 ا لخطة 
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 كم 8مقتربات جسر الهندية بطول 
 فقرات التدقيق التخصصي البديلة  •
 انشاء بناية االذاعة والتلفزيون ومحطة يف الديوان -أ
واســــتيفاء بــــدالت ايجــــار سياســــة امانــــة بغــــداد يف تســــعير ســــاحات وقــــوف  -ا

 بمقارنة بموقعها ومساحتها
 سياسة امانة بغداد قي  جباية رسوم االغالن ورسم املهنة واكساء الشوارع -ج

 

 الهيئة املتخصصة بشؤون االتصاالت  -14 

 املوضوع الفصل الوزارة
القرض  الياباني النفاذ الضوئي  املمول  من  مشروع   الفصل األول االتصاالت

 FTTHملشاريع 
 2018 /4/9( يف 18579رقم )صدر التقرير ب   

سياسة  الشركة العانة لالتتصاالت والبنى التجتية يف  الفصل الثاني
 FTTH النفاذ الضوئي مشاريع ذ معالجة مشاكل تنفي

 7/11/2018( يف 23409صدر التقرير برقم )    
 14/2013مشروع القوائم الهاتفية/املرحلة الثانية /العقد  
 2018 /4/12( يف 25350صدر التقرير برقم ) 
 
 
 

 DWDMومضاعفة الطول املوجي  ملكثف  مشروع توسيع  الفصل الثالث
 27/8/2018( يف 17784االمر االداري املرقم )

تحديث    سياسة الشركة العامة لالتصاالت والبريد يف  الفصل الرابع
 منظومة التراسل
 9/1/2019( يف  530صدر التقرير برقم )

امةلالتصاالت واملعلوماتية يف تشغيل سياسة الشركة الع 
 مشاريع النفاذ الضوئي
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   2019 /3 /27يف  7201صدر التقرير برقم )  
 فقرات التدقيق التخصصي البديلة  •
سياســـــة الشـــــركة العامةلالتصـــــاالت واملعلوماتيـــــة يف تشـــــغيل مشـــــاريع النفـــــاذ  _أ  

 الضوئي
 انشاء شيكة تراسل مايكروبية  -ا
 


