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 وكالتالي  2019ندرج 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 ماس

 الزراعةوزارة 
 

 تسياسة وزارة الزراعة يف إنشاء وتأهيل املستوصفا األول الفصل
 البيطرية

   
 تحت االنجاز 

 لجنة تكليف من القطاع الزراعي
تدقيق العقود االستثمارية املبرمة من قبل  دائرة 

 االستثمارات الزراعية / وزارة الزراعة
 2019/ 11/4( يف 8511صدر االمر برقم )

 
 تدقيق تخصصي ىلع مديرية زراعة كربالء الفصل الثاني

 تخصصي ىلع مشروع التلقيح االصطناعيتدقيق  الثالث الفصل
 2019/ 15/4( يف 8805صدر االمر برقم ) 
 

سياسة وزارة الزراعة يف تنمية وتحسين الغابات وزراعة  الرابع الفصل
 (األخضراشجار اليوكالبتوس )الحزام 

 فقرات التدقيق التخصصي البديلة . •
 تدقيق تخصصي ىلع مديرية زراعة بابل -أ
ـــــير  -ب ـــــات يف تحض ـــــتخدام املخلف ـــــة يف اس ـــــة وزارة الزراع ـــــمدةسياس ـــــوية  األس العض

 وزراعة الفطر
 تدقيق تخصصي ىلع مديرية زراعة بغداد /الكرخ -ج
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 إنتاجيتهالنخيل وزيادة  إكثارسياسة وزارة الزراعة يف  -د
 
 

 

 الهيئة املتخصصة بالشؤون االروائية  .2

 

 املوضوع الفصل الـوزارة اسـم
 وزارة املوارد املائية

 
 الفصل
 األول

/سياسة وزارة املوارد املائية يف كري نهري  األولالفريق 
 دجلة والفرات

 13/12/2018( يف 26158صدر االمر برقم )
 املائيةالكريعات/ املركز الوطني الدارة املوارد 
 سد دويريج إعمالالفريق الثاني/ تدقيق تخصصي ىلع 

 تحت االنجاز
  

الفصل 
 الثاني

مشروع الفوار  إعمال/ تدقيق تخصصي ىلع  األولالفريق 
 الريادي

 2019/ 11/4( يف 8550صدر االمر برقم )
 

الفريق الثاني/سياسة وزارة املوارد املائية يف تنفيذ 
 االروائيةمشاريعها 

 
 الفصل
 الثالث

/سياسة وزارة املوارد املائية يف استصالح  األولالفريق 
 الزراعية األراضي

مشروع ناظم  إعمالالفريق الثاني/ تدقيق تخصصي ىلع 
 البتيرة

 الفصل
 الرابع

  األولالفريق 
 2008لسنة  47مشروع استصالح اراضي الرميثة عقد 
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نهر  أراضياستصالح  إعمالتدقيق تخصصي ىلع  /
 2010( لسنة 9سعد/عقد )

 )) تم االعتراض عليه من قبل هيئة التخطيط(((
 اآلباروزارة املوارد املائية يف حفر  سياسةالفريق الثاني/

 املائية
 فقرات التدقيق التخصصي البديلة . •

  2010( لسنة 45السويب عقد)  أراضياستصالح  إعمالتدقيق تخصصي ىلع  -أ
 الفرات أيسرتنفيذ خمس منشآت هيدروليكية إعمال تدقيق تخصصي ىلع  -ب
سياســـــة وزارة املـــــوارد املائيـــــة يف معالجـــــة ظـــــاهرة املـــــد امللحـــــي يف محاف ـــــة -ج

 البصرة
 توالسنداسياسة وزارة املوارد املائية يف صيانة السدود  -د

 

 الهيئة البيئية املتخصصة بالشؤون البيئية /الخدمية  .3

 

 املوضوع الفصل الوزارة
 اإلسكان األعماروزارة 

  والبلديات العامة
يف املناطق  املياه وتلوث شحهسياسة الدولة يف القضاء ىلع  الفصل األول

 الجنوبية يف العراق
 3/1/2019( يف 174صدر االمر برقم )

 
   ألعماراوزارة 

والبلديات  اإلسكان
 العامة

الصرف  مياهشبكات ومحطات معالجة  إنشاءسياسة الدولة يف  الفصل الثاني
الصحي وتناسبها مع زيادة النمو السكاني يف املحاف ات 

 بغداد  وأطراف
وزارة التخطيط  
 الجهاز املركزي/

للسيطرة  للتقييس و
 النوعية 

سياسة الدولة يف الحد من استيراد ودخول واستخدام املواد  الفصل الثالث
 والغازات املستنفذة لطبقة االوزون
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 سياسة  الدولة يف ادارة النفايات البلدية الصلبة  الرابعالفصل   بغداد أمانة
 2019/ 15/4( يف 8804صدر االمر برقم ) 
 

 فقرات التدقيق التخصصي البديلة •
ــــداد / وزارة  -أ ــــديات بغ ــــة بل ــــاي مديري ــــي لنش ــــدقيق تخصص ــــارت ــــكان األعم ــــديات  اإلس والبل

 العامة
ــــة يف الحــــد -ب ــــأ يرات  سياســــة الدول ــــن ت ــــة وتبعاتهــــا ىلع م ــــرات املناخي ــــة للتغي املحتمل

 العراق
 والبلديات العامة اإلسكان األعمارتدقيق تخصصي ملديرية ماء بغداد / وزارة  -ج
ـــــة يف  -د ـــــة  االنضـــــمامسياســـــة وزارة الصـــــحة والبيئ ـــــات البيئي ـــــذ االتفاقي ـــــةوتنفي  اإلقليمي

 والدولية 
 

 

 البيئية /الصناعية الهيئة البيئية املتخصصة بالشؤون .4

 

 املوضوع الفصل الوزارة
وزارة 

ـــــــــــيم  التعل
 العالي

الفصــــــــــل 
 األول

ــــات العلميــــة والفنيــــة  ــــداد يف تــــوفير املتطلب ــــة جامعــــة بغ سياس
 والبيئية ومتطلبات السالمة

  22/5/2019( يف 12059التقرير برقم ) صدر 
وزارة 

 الصناعة 
الفصــــــــــل 

 الثاني
ــــتغالل  ــــة يف اس ــــة الدول ــــدعم سياس ــــة ل ــــوارد الطبيعي ــــتثمار امل واس

 االقتصاد الوطني
وزارة 

 الصناعة
الفصــــــــــل 

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

 اإلنشائية
وزارة 

 الصناعة
الفصــــــــــل 

 الرابع
سياســــة وزارة الصــــناعة يف اســــتثمار املعامــــل واملصــــانع والخطــــوي 

 االنتاجية التابعة لوزارة الصناعة 
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 فقرات التدقيق التخصصي البديلة •
 يف خور الزبير األسمدةتأهيل معمل  إعادةالتدقيق التخصصي ىلع مشروع -أ
 التدقيق التخصصي ىلع نشاطات الشركة العامة للصناعات الحربية-ب
سياســــة الدولــــة يف تــــوفير متطلبــــات الســــالمة والــــدفاع املــــدني يف بنايــــات مقــــرات -ج

 وزارات الدولة 
ـــــل -د ـــــن معام ـــــاتج م ـــــوث الن ـــــيطرة ىلع التل ـــــة يف الس ـــــة وزارة البيئ ـــــابوق سياس  الط

 األهلية
 

 األولىالهيئة املختصة بالشؤون الصحية  -5

 

 املوضوع الفصل اسم الوزارة

لصحية اسياسة وزارة الصحة والبيئة يف تقديم الخدمات  الفصل األول الصحة
 التخصصية كزاباملر
 22/5/2019( يف 12057صدر  التقرير برقم )  

 راكز املسياسة وزارة الصحة والبيئة يف السيطرة ىلع  الفصل الثاني
 االهلية التخصصية

 للخدمات التمريضية يف الكرخ والرصافة التدقيق التخصصي  الفصل  الثالث
دوائر الغدد الصم والسكري يف  اكزرم  تدقيق تخصصي ىلع الفصل  الرابع

 الرصافة صحة بغداد 
 2019/ 4/ 15( يف8807صدر االمر برقم )

 
تدقيق تخصصي ىلع  نشاي املركز الوطني لعالج وبحوث 

 املستنصريةالسكري يف جانب الكرخ / الجامعة 
 

 2019/ 18/4( يف 9147صدر االمر برقم )
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 فقرات التدقيق التخصصي البديلة  •
  السيطرة ىلع التلوث االشعاعيسياسة وزارة الصحة والبيئة يف  -أ
 سياسة وزارة الصحة والبيئة يف تقديم الخدمات للصحة االنجابية -ب
 التدقيق التخصصي ملرضى العوز املناعي -ج
 التدقيق التخصصي ملستشفى الحروق يف مدينة الطب -د
 

 

 

 الهيئة املختصة بالشؤون الصحية الثانية -6

 فقرات التدقيق التخصصي البديلة  •
 سياسة الدولة يف توفير متطلبات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة– أ
 سياسة وزارة الصحة والبيئة يف معالجة مرض الفشل الكلوي -ب
 حي العدل األوليةتدقيق تخصصي ىلع نشاي قطاع الرعاية الصحية  -ج

 املوضوع الفصل اسم الوزارة

 الصـــــــــــــحة
 والبيئة

سياســــــة وزارة الصــــــحة والبيئــــــة يف إعــــــداد إحصــــــائيات  الفصل األول
 متكاملة ودقيقة تعبر عن الواقع الصحي للمجتمع

 تحت االنجاز
 

ــــــتلزمات  الفصل الثاني ــــــوفير مس ــــــة يف ت ــــــحة والبيئ ــــــة وزارة الص سياس
 التخدير

ــــــز  الفصل  الثالث ــــــدقيق تخصصــــــي ىلع نشــــــاي مرك ــــــراضت ــــــدم  إم ال
 التخصصية 

يف  يكــــالكمر اإلخــــراجتــــدقيق تخصصــــي ىلع نشــــاي قســــم  الفصل  الرابع
 وزارة الصحة

 2019/ 10/4( يف 8390صدر االمر برقم )
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 تدقيق تخصصي ىلع نشاي مصارف الدم -د

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

 

الفصل 
 األول
 

 ps1و 2وزبير 1زبير النفط الخام سياسة وزارة النفط يف توسيع مستودعات
  تحت االنجاز 

الفصل 
 الثاني

 يف شركة نفط البصرة ps3تدقيق تخصصي ىلع محطة ضخ النفط الخام  
 2019/ 11/4( يف 3384صدر االمر برقم )

 
الفصل 
 الثالث

 تطوير وتشغيل الخط االستراتيجي سياسة وزارة النفط يف

الفصل 
 الرابع

 8و7و6تدقيق تخصصي ىلع حقل غرب القرنة محطة 

 فقرات التدقيق التخصصي البديلة •
 سياسة وزارة النفط بخصوص زيادة الطاقة التصديرية -أ
 ىلع مشروع التغذية املائية لشركة نفط البصرةسياسة وزارة النفط يف  -ب
 تطوير شركة نفط ذي قار سياسة وزارة النفط يف -ج
 ة غاز الزبير املرحلة الثانيةطمح إعمالسياسة وزارة النفط ىلع  -د
 

 الثانية /بنشاط القطاع النفطية املتخصصة ئالهي -8
 

 املوضوع الفصل الوزارة
 النفط

 
الفصل 
 األول

   الطاقة الكهربائية ملحطات سياسة الدولة يف توفير الوقود املالئم 
 تحت االنجاز

الفصل 
 الثاني

 البنزين إنتاجسياسة وزارة النفط يف تع يم 



 

 8  

الفصل 
 الثالث

شركة  التبريد يف وأبراجاملراجل البخارية  أداءتدقيق تخصصي ىلع 
 مصفى الدورة  /مصايف الوسط
 2019/ 18/4( يف 9149)صدر االمر برقم 

 
الفصل 
 الرابع

 تدقيق تخصصي ىلع مصفى النجف التابع لشركة مصايف الوسط

 
 فقرات التدقيق التخصصي البديلة •

 PS1-PS2سياسة وزارة النفط يف تطوير محطات الضخ ىلع الخط االستراتيجي  -أ
ــــي ىلع  -ب ــــدقيق تخصص ــــط  أداءت ــــايف الوس ــــركة مص ــــة لش ــــغيرة التابع ــــايف الص املص

 يف محاف تي الديوانية والسماوه
ـــــة  -ج ـــــالمة والبيئ ـــــحة والس ـــــات الص ـــــي ىلع متطلب ـــــدقيق تخصص ـــــركة  H.S.Eت يف ش

 مصايف الوسط
 األهليةسياسة وزارة النفط يف توفير الوقود الخاص باملولدات  -د

 

 الهيئة املتخصصة بالشؤون التربوية / األولى  -9
 

الفصل  التربية
 األول

 سياسة وزارة التربية يف توفير االبنية املدرسية
 تحت االنجاز 

الفصل 
 الثاني

الرقابة والتدقيق التخصصي ىلع نشاي املديرية  إعمالنتائج 
 العامةلتربية بغداد /الكرخ الثانية

 30/12/2018( يف 8676صدر االمر برقم )
الفصل  

 الثالث
 سياسة وزارة التربية يف توفير املستلزمات التربوية

الفصل  
 الرابع

الرقابة والتدقيق التخصصي ىلع الجدوى من فتح  إعمالنتائج 
 املدارس االهلية
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 فقرات التدقيق التخصصي البديل •
الرقابــــة والتــــدقيق التخصصــــي ىلع نشــــاي املديريــــة العامــــة للتخطــــيط  إعمــــالنتــــائج -أ

 التربوي / قسم االبنية املدرسية
 سياسة وزارة التربية يف قبول الطلبة بالتعليم املسائي -ب
ـــــائج  -ج  ـــــالنت ـــــيم  إعم ـــــة للتعل ـــــة العام ـــــدقيق التخصصـــــي ىلع املديري ـــــة والت الرقاب

 املهني
 سياسة وزارة التربية الخاصة بطبع الكنب املدرسية -د

 

 الهيئة املتخصصة بالشؤون التربوية / الثانية -10
 

 املوضوع الفصل الوزارة
 التربية

 
والتطبيقي  اإلحيائيسياسة وزارة التربية يف تطبيق ن ام التدريس  الفصل األول

 ىلع نتائج قبول الطلبة يف الجامعات وأ ره
 22/5/2019( يف 12054صدر  التقرير برقم ) 

نتائج إعمال الرقابة والتدقيق التخصصي ىلع إجراءات وزارة التربية يف   الفصل الثاني
 اإلشراف واملتابعة ىلع املديريات واملدارس التابعة لها

 2019/ 14/4( يف 8669صدر االمر برقم )
 
 

سياسة وزارة التربية يف إنشاء الحوانيت املدرسية واالستفادة من  الفصل الثالث
 مردوداتها املالية

 
 

وزارة التربية يف  إجراءاتالرقابة والتدقيق التخصصي ىلع  إعمالنتائج  الفصل الرابع
 ةالتكنولوجي األميةتوفير الوسائل التعليمية الفعالة وا ر ذلك يف محو 

 لدى طلبة املدارس االعدادية
 فقرات التدقيق التخصصي البديلة •
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املــــدارس املهدمــــة وااليلــــة للســــقوي  وتأهيــــلبنــــاء  إعــــادةسياســــة وزارة التربيــــة يف  –أ 
 واملدارس الطينية

ــــائج  -ب ــــالنت ــــي ىلع إعم ــــدقيق التخصص ــــة والت ــــراءات الرقاب ــــد  إج ــــة يف الح وزارة التربي
 املدرسية األبنيةالتجاوز ىلع ممتلكاتها من  من
ــــة يف -ج ــــة وزارة التربي ــــك ىلع  سياس ــــر ذل ــــدارس وا  ــــداء يف امل ــــاالت االعت ــــة ح معالج

 املن ومة التعليمية
ــــائج -د  ــــدقيق التخصصــــي ىلع  إعمــــالنت ــــة والت ــــة يف  إجــــراءاتالرقاب ــــدريبوزارة التربي  ت

 التعليمية والتدريسية وكفاءتهم املهنية والثقافية املالكاتوتطوير مهارات 
 
 

  الهيئة املتخصصة بالشؤون الهندسية / االولى -11
 

 املوضوع الفصل الوزارة
  مراب النجف الدولي إنشاءىلع  تخصصيتدقيق  الفصل األول النقلوزارة 

 تحت االنجاز
الفصل  واالعمار اإلسكانوزارة 

 الثاني
 ىلع مقر الهيئة العامة للمباني تخصصيتدقيق 

الفصل  امانة بغداد 
 الثالث

 اإلحياءسياسة امانة بغداد يف تطوير وتأهيل الطرق يف 
 السكنية

 2019/ 18/4( يف 9148صدر االمر برقم )
 

 واألعماروزارة البلديات 
 واإلسكان

الفصل 
 الرابع

 تأخر انجاز املشاريع واال ار السلبية املترتبة عليها

 فقرات التدقيق التخصصي البديلة •
 جسور السماوة وبناء الطرق ىلع تخصصيتدقيق  -أ
 مراب  كربالء الدولي إنشاءمشروع   -ب

 )استبدال(  مشروع ماء النجف /كوفة ىلع تخصصيتدقيق 
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 سياسة تجزئة العقارات السكنية واتره ىلع مستوى الخدمة املقدمة-ج
 ىلع االقتصاد الوطني وأ رهسياسة جذب الفرص االستثمارية  -د
 

 الهيئة املتخصصة بالشؤون الهندسية/الثانية -12
 

 املوضوع الفصل الوزارة
 سياسة وزارة الكهرباء بتشغيل محطات الديزالت املتوقفة  الفصل األول الكهرباء

 26/12/2018( يف 27108صدر االمر برقم )
 

الكهرباء يف محاف ة صالح الدين )تكليف مجلس عقد تجهيز 
 الوزراء(

 22/5/2019( يف 12055صدر  التقرير برقم )
 ىلع محطة الناصرية الحرارية تخصصيتدقيق  الفصل الثاني

 ىلع محطة بسماية االستثمارية تخصصيتدقيق  الفصل الثالث
 10/4/2019( يف 8452صدر االمر برقم )

سياسة وزارة الكهرباء بتجهيز الطاقة الكهربائية  للمحاف ات  
 الشمالية

 
 15/5/2019( يف 11402صدر االمر برقم ) 
 
 
 

 الدول املجاورة منسياسة وزارة الكهرباء بشراء الطاقة الكهربائية  الفصل الرابع

 فقرات التدقيق التخصصي البديلة  •
 النجيبية البخار ية يف البصرةتدقيق تخصصي ىلع محطة  -أ
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ـــدقيق   ـــيت ـــاني  تخصص ـــرض الياب ـــاءىلع الق ـــرب  إلنش ـــمال غ ـــة ش ـــة /محط ـــات  انوي محط
 )تم استبداله( بغداد
 ىلع محطة السماوه الغازية تخصصيتدقيق  -ب
 االستثمارية ميلةالراىلع محطة  تخصصيتدقيق  -ج
وتشـــــغيل املحطـــــات املتضـــــررة يف محاف ـــــة  بإصـــــالحسياســـــة وزارة الكهربـــــاء  -هــــــ  

 (اإلنتاجيةاملوصل )محطات الطاقة الكهربائية 
 

 الهيئة املتخصصة بالشؤون الهندسية/الثالثة -13
 

 املوضوع الفصل الوزارة
وقوف السيارات  تتسعير ساحابغداد يف  أمانةسياسة  الفصل األول امانة بغداد

 واستيفاء بدالت ايجار مقارنة بموقعها ومساحتها
  

 تحت االنجاز
 األعماروزارة 

والبلديات  واإلسكان
 العامة 

والبلديات العامة يف حل  واإلسكان األعمارسياسة وزارة   الفصل الثاني
 )تم تأجيله( ازمة السكن

تدقيق تخصصي ىلع مشروعي الحر يف كربالء 
 تكليف نزاهة/ الهندية يف كربالءومجاري 

 تحت االنجاز  
 

مؤسسة السجناء 
 نالسياسيي

مقرات مؤسسة السجناء  إنشاء تدقيق تخصصي ىلع  الفصل الثالث
 نالسياسيي

 19/6/2019( يف13458االمر االداري )
الشباب  وزارة 

 والرياضة  
القديم  الزوراء هدم ملعب التدقيق التخصصي ىلع الفصل الرابع

 وتصميم  وتنفيذ مجمع الزوراء الرياضي
 فقرات التدقيق التخصصي البديلة  •
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 سياسة الوقف الشيعي يف تطوير املزارات الدينية -أ
 تطوير املتنزهات والساحات العامة سياسة امانة بغداد يف -ب
مشــــروع انشــــاء بنايــــة كليــــة الهندســــة  تصــــميم  وتنفيــــذ.التــــدقيق التخصصــــي ىلع  -ج

 الخوارزمي / جامعة بغداد
مشـــروع  تصــــميم  وتنفيـــذ مشــــروع تطـــوير مــــدخل بغــــداد التـــدقيق التخصصــــي ىلع   -د
 حلة _

 

 الهيئة املتخصصة بشؤون االتصاالت  -14
 
 املوضوع الفصل الوزارة

البنك املركزي 
 العراقي
 االتصاالت
االعالم هيئة 

 واالتصاالت
 االتصاالت

عقد انشاء شبكة مصرفية يف  تدقيق تخصصى ىلع الفصل األول
 تعمل ىلع تقنيات الكيبل الضوئي البنك املركزي العراقي

 17/12/2018( يف 26533صدر االمر برقم )
يف تطوير مختبرات االتصاالت  ةسياسة الجامعة التكنولوجي

 )من االحتياي( والحاسبات ومراكز تقنية املعلومات
 2019/ 13/1( يف 720صدر االمر برقم )

 
سياسة شركة  السالم التابعة لوزارة االتصاالت يف تنصيب  الفصل الثاني

 وتشغيل بوابات النفاذ الدولية
 -:بدال من املهمة التالية

 وتشغيل الكوابل البحرية االتصاالت يف ربطسياسة وزارة 
  

سياسة هيئة االعالم واالتصاالت يف متابعة تنفيذ اتفاقية  الفصل الثالث
 تراخيص خدمات اتصاالت الهاتف النقال

توسيع من ومة الجوازات  يف  تدقيق تخصصى ىلع  - الفصل الرابع
 1/2016وزارة الداخلية عقد 
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 فقرات التدقيق التخصصي البديلة  •
ــــة  -أ ــــة الجامع ــــسياس ــــز  ةالتكنولوجي ــــبات ومراك ــــاالت والحاس ــــرات االتص ــــوير مختب يف تط

 تقنية املعلومات
 ن ام الحجوزات إدارةسياسة  شركة الخطوي الجوية العراقية يف  -ب
 شبكة تراسل مدينة بغداد املايكروية إنشاءعقود  ىلع تخصصيتدقيق   ج
والخــــــاص بتجهيــــــز ونصــــــب  وتشــــــغيل  16/2010العقــــــد  ىلع تخصصــــــيتــــــدقيق   -د

 NGN لبداالت  الجيل القادم اليكترونية مبرمجة  كارتانوصيانة 
 


