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الخطة املقترحة من قبل قسم تقويم األداء املتخصص

 .2الخطة املقترحة من قبل الدوائر التدقيقية يف الديوان

 .1الهيئة املتخصصة بالشؤون الزراعية
اسم الـوزارة

الفصل

املوضوع

وزارة الزراعة

الفصل األول

سياسة وزارة الزراعة يف إنشاء وتأهيل املستوصفات
البيطرية
تحت االنجاز
لجنة تكليف من القطاع الزراعي
تدقيق العقود االستثمارية املبرمة من قبل دائرة
االستثمارات الزراعية  /وزارة الزراعة
صدر االمر برقم ( )8511يف 2019/ 4/11

الفصل الثاني

تدقيق تخصصي ىلع مديرية زراعة كربالء

الفصل الثالث

تدقيق تخصصي ىلع مشروع التلقيح االصطناعي
صدر االمر برقم ( )8805يف 2019/ 4/15

الفصل الرابع

سياسة وزارة الزراعة يف تنمية وتحسين الغابات وزراعة
اشجار اليوكالبتوس (الحزام األخضر)

•

فقرات التدقيق التخصصي البديلة .

أ -تدقيق تخصصي ىلع مديرية زراعة بابل
ب -سياســـــة وزارة الزراعـــــة يف اســـــتخدام املخلفـــــات يف تحضـــــير األســـــمدة العضـــــوية
وزراعة الفطر
ج -تدقيق تخصصي ىلع مديرية زراعة بغداد /الكرخ
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د -سياسة وزارة الزراعة يف إكثار النخيل وزيادة إنتاجيته

 .2الهيئة املتخصصة بالشؤون االروائية
اسـم الـوزارة

الفصل

املوضوع

وزارة املوارد املائية

الفصل

الفريق األول /سياسة وزارة املوارد املائية يف كري نهري

األول

دجلة والفرات
صدر االمر برقم ( )26158يف 2018/12/13
الكريعات /املركز الوطني الدارة املوارد املائية
الفريق الثاني /تدقيق تخصصي ىلع إعمال سد دويريج
تحت االنجاز

الفصل

الفريق األول  /تدقيق تخصصي ىلع إعمال مشروع الفوار

الثاني

الريادي
صدر االمر برقم ( )8550يف 2019/ 4/11
الفريق الثاني/سياسة وزارة املوارد املائية يف تنفيذ
مشاريعها االروائية

الفصل

الفريق األول /سياسة وزارة املوارد املائية يف استصالح

الثالث

األراضي الزراعية
الفريق الثاني /تدقيق تخصصي ىلع إعمال مشروع ناظم
البتيرة

الفصل

الفريق األول

الرابع

مشروع استصالح اراضي الرميثة عقد  47لسنة 2008
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 /تدقيق تخصصي ىلع إعمال استصالح أراضي نهر
سعد/عقد ( )9لسنة 2010
(( تم االعتراض عليه من قبل هيئة التخطيط)))
الفريق الثاني/سياسة وزارة املوارد املائية يف حفر اآلبار
املائية
•

فقرات التدقيق التخصصي البديلة .

أ -تدقيق تخصصي ىلع إعمال استصالح أراضي السويب عقد(  )45لسنة 2010
ب -تدقيق تخصصي ىلع إعمال تنفيذ خمس منشآت هيدروليكية أيسر الفرات
ج-سياســـــة وزارة املـــــوارد املائيـــــة يف معالجـــــة ظـــــاهرة املـــــد امللحـــــي يف محاف ـــــة
البصرة
د -سياسة وزارة املوارد املائية يف صيانة السدود والسندات

 .3الهيئة البيئية املتخصصة بالشؤون البيئية /الخدمية
الوزارة

الفصل

املوضوع

وزارة األعمار اإلسكان

الفصل األول

سياسة الدولة يف القضاء ىلع شحه وتلوث املياه يف املناطق
الجنوبية يف العراق

والبلديات العامة

صدر االمر برقم ( )174يف 2019/1/3
وزارة األعمار

الفصل الثاني سياسة الدولة يف إنشاء شبكات ومحطات معالجة مياه الصرف

اإلسكان والبلديات

الصحي وتناسبها مع زيادة النمو السكاني يف املحاف ات

العامة

وأطراف بغداد

وزارة التخطيط
/الجهاز املركزي

الفصل الثالث

سياسة الدولة يف الحد من استيراد ودخول واستخدام املواد
والغازات املستنفذة لطبقة االوزون

للتقييس و للسيطرة
النوعية
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أمانة بغداد

الفصل الرابع

سياسة الدولة يف ادارة النفايات البلدية الصلبة
صدر االمر برقم ( )8804يف 2019/ 4/15

•

فقرات التدقيق التخصصي البديلة

أ -تــــدقيق تخصصــــي لنشــــاي مديريــــة بلــــديات بغــــداد  /وزارة األعمــــار اإلســــكان والبلــــديات
العامة
ب -سياســــة الدولــــة يف الحــــد مــــن تــــأ يرات املحتملــــة للتغيــــرات املناخيــــة وتبعاتهــــا ىلع
العراق
ج -تدقيق تخصصي ملديرية ماء بغداد  /وزارة األعمار اإلسكان والبلديات العامة
د -سياســـــة وزارة الصـــــحة والبيئـــــة يف االنضـــــمام وتنفيـــــذ االتفاقيـــــات البيئيـــــة اإلقليميـــــة
والدولية

 .4الهيئة البيئية املتخصصة بالشؤون البيئية /الصناعية
املوضوع

الوزارة

الفصل

وزارة

الفصــــــــــل سياســــة جامعــــة بغــــداد يف تــــوفير املتطلبــــات العلميــــة والفنيــــة

التعلـــــــــــيم األول

والبيئية ومتطلبات السالمة

العالي

صدر التقرير برقم ( )12059يف 2019/5/22

وزارة

الفصــــــــــل سياســــة الدولــــة يف اســــتغالل واســــتثمار املــــوارد الطبيعيــــة لــــدعم
االقتصاد الوطني

الصناعة

الثاني

وزارة

الفصــــــــــل التـــــدقيق التخصصـــــي ىلع نشـــــاطات الشـــــركة العامـــــة للصـــــناعات

الصناعة

الثالث

وزارة

الفصــــــــــل سياســــة وزارة الصــــناعة يف اســــتثمار املعامــــل واملصــــانع والخطــــوي

الصناعة

الرابع

اإلنشائية
االنتاجية التابعة لوزارة الصناعة
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•

فقرات التدقيق التخصصي البديلة

أ-التدقيق التخصصي ىلع مشروع إعادة تأهيل معمل األسمدة يف خور الزبير
ب-التدقيق التخصصي ىلع نشاطات الشركة العامة للصناعات الحربية
ج-سياســــة الدولــــة يف تــــوفير متطلبــــات الســــالمة والــــدفاع املــــدني يف بنايــــات مقــــرات
وزارات الدولة
د-سياســـــة وزارة البيئـــــة يف الســـــيطرة ىلع التلـــــوث النـــــاتج مـــــن معامـــــل الطـــــابوق
األهلية

 -5الهيئة املختصة بالشؤون الصحية األولى
اسم الوزارة

الفصل

املوضوع

الصحة

الفصل األول

سياسة وزارة الصحة والبيئة يف تقديم الخدمات الصحية
باملراكز التخصصية
صدر التقرير برقم ( )12057يف 2019/5/22

الفصل الثاني

سياسة وزارة الصحة والبيئة يف السيطرة ىلع املراكز
التخصصية االهلية

الفصل الثالث

التدقيق التخصصي للخدمات التمريضية يف الكرخ والرصافة

الفصل الرابع

تدقيق تخصصي ىلع مراكز الغدد الصم والسكري يف دوائر
صحة بغداد الرصافة
صدر االمر برقم ( )8807يف2019/ 4/ 15
تدقيق تخصصي ىلع نشاي املركز الوطني لعالج وبحوث
السكري يف جانب الكرخ  /الجامعة املستنصرية
صدر االمر برقم ( )9147يف 2019/ 4/18
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•

فقرات التدقيق التخصصي البديلة

أ -سياسة وزارة الصحة والبيئة يف السيطرة ىلع التلوث االشعاعي
ب -سياسة وزارة الصحة والبيئة يف تقديم الخدمات للصحة االنجابية
ج -التدقيق التخصصي ملرضى العوز املناعي
د -التدقيق التخصصي ملستشفى الحروق يف مدينة الطب

-6الهيئة املختصة بالشؤون الصحية الثانية
اسم الوزارة

الفصل

املوضوع

الصـــــــــــــحة الفصل األول

سياســــــة وزارة الصــــــحة والبيئــــــة يف إعــــــداد إحصــــــائيات

والبيئة

متكاملة ودقيقة تعبر عن الواقع الصحي للمجتمع
تحت االنجاز
الفصل الثاني

سياســــــة وزارة الصــــــحة والبيئــــــة يف تــــــوفير مســــــتلزمات
التخدير

الفصل الثالث

تــــــدقيق تخصصــــــي ىلع نشــــــاي مركــــــز إمــــــراض الــــــدم
التخصصية

الفصل الرابع

تــــدقيق تخصصــــي ىلع نشــــاي قســــم اإلخــــراج الكمركــــي يف
وزارة الصحة
صدر االمر برقم ( )8390يف 2019/ 4/10

•

فقرات التدقيق التخصصي البديلة

أ –سياسة الدولة يف توفير متطلبات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة
ب -سياسة وزارة الصحة والبيئة يف معالجة مرض الفشل الكلوي
ج -تدقيق تخصصي ىلع نشاي قطاع الرعاية الصحية األولية حي العدل
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د -تدقيق تخصصي ىلع نشاي مصارف الدم
 -7الهيئة املتخصصة بنشاط القطاع النفطي /األولى

الوزارة

الفصل

املوضوع

وزارة

الفصل

سياسة وزارة النفط يف توسيع مستودعات النفط الخام زبير 1وزبير 2وps1

النفط األول

تحت االنجاز

الفصل

تدقيق تخصصي ىلع محطة ضخ النفط الخام ps3يف شركة نفط البصرة

الثاني

صدر االمر برقم ( )3384يف 2019/ 4/11

الفصل

سياسة وزارة النفط يف تطوير وتشغيل الخط االستراتيجي

الثالث
الفصل

تدقيق تخصصي ىلع حقل غرب القرنة محطة 6و7و8

الرابع
•

فقرات التدقيق التخصصي البديلة

أ -سياسة وزارة النفط بخصوص زيادة الطاقة التصديرية
ب -سياسة وزارة النفط يف ىلع مشروع التغذية املائية لشركة نفط البصرة
ج -سياسة وزارة النفط يف تطوير شركة نفط ذي قار
د -سياسة وزارة النفط ىلع إعمال محطة غاز الزبير املرحلة الثانية

 -8الهيئة املتخصصة بنشاط القطاع النفطي /الثانية

الوزارة

الفصل

املوضوع

النفط

الفصل

سياسة الدولة يف توفير الوقود املالئم ملحطات الطاقة الكهربائية

األول

تحت االنجاز

الفصل

سياسة وزارة النفط يف تع يم إنتاج البنزين

الثاني
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الفصل

تدقيق تخصصي ىلع أداء املراجل البخارية وأبراج التبريد يف شركة

الثالث

مصايف الوسط /مصفى الدورة
صدر االمر برقم ( )9149يف 2019/ 4/18

الفصل

تدقيق تخصصي ىلع مصفى النجف التابع لشركة مصايف الوسط

الرابع
•

فقرات التدقيق التخصصي البديلة

أ -سياسة وزارة النفط يف تطوير محطات الضخ ىلع الخط االستراتيجي PS1-PS2

ب -تــــدقيق تخصصــــي ىلع أداء املصــــايف الصــــغيرة التابعــــة لشــــركة مصــــايف الوســــط
يف محاف تي الديوانية والسماوه
ج -تـــــدقيق تخصصـــــي ىلع متطلبـــــات الصـــــحة والســـــالمة والبيئـــــة  H.S.Eيف شـــــركة
مصايف الوسط
د -سياسة وزارة النفط يف توفير الوقود الخاص باملولدات األهلية

 -9الهيئة املتخصصة بالشؤون التربوية  /األولى

التربية الفصل

سياسة وزارة التربية يف توفير االبنية املدرسية

األول

تحت االنجاز

الفصل

نتائج إعمال الرقابة والتدقيق التخصصي ىلع نشاي املديرية

الثاني

العامةلتربية بغداد /الكرخ الثانية
صدر االمر برقم ( )8676يف 2018/12/30

الفصل

سياسة وزارة التربية يف توفير املستلزمات التربوية

الثالث
الفصل

نتائج إعمال الرقابة والتدقيق التخصصي ىلع الجدوى من فتح

الرابع

املدارس االهلية
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فقرات التدقيق التخصصي البديل

•

أ-نتــــائج إعمــــال الرقابــــة والتــــدقيق التخصصــــي ىلع نشــــاي املديريــــة العامــــة للتخطــــيط
التربوي  /قسم االبنية املدرسية
ب -سياسة وزارة التربية يف قبول الطلبة بالتعليم املسائي
ج -نتـــــائج إعمـــــال الرقابـــــة والتـــــدقيق التخصصـــــي ىلع املديريـــــة العامـــــة للتعلـــــيم
املهني
د -سياسة وزارة التربية الخاصة بطبع الكنب املدرسية

 -10الهيئة املتخصصة بالشؤون التربوية  /الثانية

الفصل

الوزارة

التربية الفصل األول

املوضوع
سياسة وزارة التربية يف تطبيق ن ام التدريس اإلحيائي والتطبيقي
وأ ره ىلع نتائج قبول الطلبة يف الجامعات
صدر التقرير برقم ( )12054يف 2019/5/22

الفصل الثاني

نتائج إعمال الرقابة والتدقيق التخصصي ىلع إجراءات وزارة التربية يف
اإلشراف واملتابعة ىلع املديريات واملدارس التابعة لها
صدر االمر برقم ( )8669يف 2019/ 4/14

الفصل الثالث

سياسة وزارة التربية يف إنشاء الحوانيت املدرسية واالستفادة من
مردوداتها املالية

الفصل الرابع

نتائج إعمال الرقابة والتدقيق التخصصي ىلع إجراءات وزارة التربية يف
توفير الوسائل التعليمية الفعالة وا ر ذلك يف محو األمية التكنولوجية
لدى طلبة املدارس االعدادية

•

فقرات التدقيق التخصصي البديلة
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أ – سياســــة وزارة التربيــــة يف إعــــادة بنــــاء وتأهيــــل املــــدارس املهدمــــة وااليلــــة للســــقوي
واملدارس الطينية
ب -نتــــائج إعمــــال الرقابــــة والتــــدقيق التخصصــــي ىلع إجــــراءات وزارة التربيــــة يف الحــــد
من التجاوز ىلع ممتلكاتها من األبنية املدرسية
ج -سياســــة وزارة التربيــــة يف معالجــــة حــــاالت االعتــــداء يف املــــدارس وا ــــر ذلــــك ىلع
املن ومة التعليمية
د-نتــــائج إعمــــال الرقابــــة والتــــدقيق التخصصــــي ىلع إجــــراءات وزارة التربيــــة يف تــــدريب
وتطوير مهارات املالكات التعليمية والتدريسية وكفاءتهم املهنية والثقافية

 -11الهيئة املتخصصة بالشؤون الهندسية  /االولى

املوضوع

الوزارة

الفصل

وزارة النقل

الفصل األول تدقيق تخصصي ىلع إنشاء مراب النجف الدولي
تحت االنجاز

وزارة اإلسكان واالعمار

الفصل

تدقيق تخصصي ىلع مقر الهيئة العامة للمباني

الثاني
امانة بغداد

الفصل

سياسة امانة بغداد يف تطوير وتأهيل الطرق يف اإلحياء

الثالث

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

وزارة البلديات واألعمار

الفصل

واإلسكان

الرابع

•

تأخر انجاز املشاريع واال ار السلبية املترتبة عليها

فقرات التدقيق التخصصي البديلة

أ -تدقيق تخصصي ىلع جسور السماوة وبناء الطرق
ب -مشروع إنشاء مراب كربالء الدولي
تدقيق تخصصي ىلع مشروع ماء النجف /كوفة (استبدال)
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ج-سياسة تجزئة العقارات السكنية واتره ىلع مستوى الخدمة املقدمة
د -سياسة جذب الفرص االستثمارية وأ ره ىلع االقتصاد الوطني

 -12الهيئة املتخصصة بالشؤون الهندسية/الثانية

الوزارة

الفصل

املوضوع

الكهرباء

الفصل األول

سياسة وزارة الكهرباء بتشغيل محطات الديزالت املتوقفة
صدر االمر برقم ( )27108يف 2018/12/26
عقد تجهيز الكهرباء يف محاف ة صالح الدين (تكليف مجلس
الوزراء)
صدر التقرير برقم ( )12055يف 2019/5/22

الفصل الثاني

تدقيق تخصصي ىلع محطة الناصرية الحرارية

الفصل الثالث

تدقيق تخصصي ىلع محطة بسماية االستثمارية
صدر االمر برقم ( )8452يف 2019/4/10
سياسة وزارة الكهرباء بتجهيز الطاقة الكهربائية للمحاف ات
الشمالية
صدر االمر برقم ( )11402يف 2019/5/15

الفصل الرابع
•

سياسة وزارة الكهرباء بشراء الطاقة الكهربائية من الدول املجاورة

فقرات التدقيق التخصصي البديلة

أ -تدقيق تخصصي ىلع محطة النجيبية البخار ية يف البصرة
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تـــدقيق تخصصـــي ىلع القـــرض اليابـــاني إلنشـــاء محطـــات انويـــة /محطـــة شـــمال غـــرب
بغداد (تم استبداله)
ب -تدقيق تخصصي ىلع محطة السماوه الغازية
ج -تدقيق تخصصي ىلع محطة االرميلة االستثمارية
هــــــ -سياســـــة وزارة الكهربـــــاء بإصـــــالح وتشـــــغيل املحطـــــات املتضـــــررة يف محاف ـــــة
املوصل (محطات الطاقة الكهربائية اإلنتاجية)

 -13الهيئة املتخصصة بالشؤون الهندسية/الثالثة

الوزارة

الفصل

املوضوع

امانة بغداد

الفصل األول

سياسة أمانة بغداد يف تسعير ساحات وقوف السيارات

وزارة األعمار

الفصل الثاني

واستيفاء بدالت ايجار مقارنة بموقعها ومساحتها
تحت االنجاز
سياسة وزارة األعمار واإلسكان والبلديات العامة يف حل

واإلسكان والبلديات

ازمة السكن (تم تأجيله)

العامة

تدقيق تخصصي ىلع مشروعي الحر يف كربالء
ومجاري الهندية يف كربالء /تكليف نزاهة
تحت االنجاز

مؤسسة السجناء

الفصل الثالث

السياسيين

تدقيق تخصصي ىلع إنشاء مقرات مؤسسة السجناء
السياسيين
االمر االداري ( )13458يف2019/6/19

وزارة الشباب

الفصل الرابع

والرياضة
•

التدقيق التخصصي ىلع هدم ملعب الزوراء القديم
وتصميم وتنفيذ مجمع الزوراء الرياضي

فقرات التدقيق التخصصي البديلة
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أ -سياسة الوقف الشيعي يف تطوير املزارات الدينية
ب -سياسة امانة بغداد يف تطوير املتنزهات والساحات العامة
ج -التــــدقيق التخصصــــي ىلع .تصــــميم وتنفيــــذ مشــــروع انشــــاء بنايــــة كليــــة الهندســــة
الخوارزمي  /جامعة بغداد
د -التـــدقيق التخصصــــي ىلع مشـــروع تصــــميم وتنفيـــذ مشــــروع تطـــوير مــــدخل بغــــداد
_ حلة
 -14الهيئة املتخصصة بشؤون االتصاالت

الوزارة

الفصل

املوضوع

البنك املركزي

الفصل األول

تدقيق تخصصى ىلع عقد انشاء شبكة مصرفية يف

العراقي

البنك املركزي العراقي تعمل ىلع تقنيات الكيبل الضوئي

االتصاالت

صدر االمر برقم ( )26533يف 2018/12/17

هيئة االعالم

سياسة الجامعة التكنولوجية يف تطوير مختبرات االتصاالت

واالتصاالت

والحاسبات ومراكز تقنية املعلومات (من االحتياي)

االتصاالت

صدر االمر برقم ( )720يف 2019/ 1/13
الفصل الثاني

سياسة شركة السالم التابعة لوزارة االتصاالت يف تنصيب
وتشغيل بوابات النفاذ الدولية
بدال من املهمة التالية-:
سياسة وزارة االتصاالت يف ربط وتشغيل الكوابل البحرية

الفصل الثالث

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

الفصل الرابع

 تدقيق تخصصى ىلع توسيع من ومة الجوازات يفوزارة الداخلية عقد 2016/1
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•

فقرات التدقيق التخصصي البديلة

أ -سياســــة الجامعــــة التكنولوجيــــة يف تطــــوير مختبــــرات االتصــــاالت والحاســــبات ومراكــــز
تقنية املعلومات
ب -سياسة شركة الخطوي الجوية العراقية يف إدارة ن ام الحجوزات
ج تدقيق تخصصي ىلع عقود إنشاء شبكة تراسل مدينة بغداد املايكروية
د -تــــــدقيق تخصصــــــي ىلع العقــــــد  2010/16والخــــــاص بتجهيــــــز ونصــــــب وتشــــــغيل
وصيانة كارتان اليكترونية مبرمجة لبداالت الجيل القادم NGN
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