
 ٢٠١٣ الوزارة ت

 غرفة تجارة الحلة  اتحاد الغرف التجاریة ١

 غرفة تجارة النجف  اتحاد الغرف التجاریة ٢

 الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولیة  أتصاالت  ٣

وزارة / مكتب المفتش العام  أتصاالت  ٤
 االتصاالت 

مكتب المفتش العام للھیئة العراقیة  أتصاالت  ٥
 اإلرسالولخدمات البث 

 أتصاالت   ٦
فرع الشركة العامة لخدمات الشبكة 

/ الموصل / الدولیة للمعلومات  
 ساندة 

/ مكتب مفتش عام وزارة االتصاالت  أتصاالت   ٧
 ساند / نینوى 

فرع الشركة العامة لخدمات الشبكة  أتصاالت  ٨
 ساندة / البصرة / الدولیة للمعلومات 

دمات الشبكة الدولیة الشركة العامة لخ أتصاالت ٩
 ساندة / بابل  / للمعلومات 

الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولیة  أتصاالت ١٠
 ساندة / كربالء / للمعلومات 

مكتب المفتش العام لوزارة االتصاالت  أتصاالت ١١
 ساندة / النجف / 

 وزارة االتصاالت / مكتب مفتش عام  أتصاالت   ١٢

لعامة لخدمات الشبكة الدولیة الشركة ا أتصاالت   ١٣
 ساندة / كركوك / 

( فرع خدمات شبكة االتصاالت  أتصاالت  ١٤
 ساندة / واسط )  / االنترنت 

/  مكتب شبكة المعلومات الدولیة  أتصاالت  ١٥
 ساند / الدیوانیة 

/ مكتب شبكة المعلومات الدولیة  أتصاالت  ١٦
 ساند / المثنى  

 وزارة االسكان/العام  مكتب المفتش أسكان  ١٧
 ساندة / الدیوانیة / صندوق االسكان  أسكان واالعمار   ١٨



الدیوانیة  / مدیریة الطرق والجسور  أسكان واالعمار   ١٩
 ساندة / 

/ المثنى / مدیریة الطرق والجسور  أسكان واالعمار   ٢٠
 ساندة 

/   الدیوانیة/ الھیئة العامة للمباني  أسكان واالعمار   ٢١
 ساند 

 ساند / المثنى /  الھیئة العامة للمباني  أسكان واالعمار   ٢٢
 المثنى / المختبر االنشائي  أسكان واالعمار   ٢٣
 صندوق االسكان  أعمار واالسكان  ٢٤

وزارة االعمار / مكتب المفتش العام  أعمار واالسكان  ٢٥
 واالسكان 

 ق والجسورالھیئة العامة للطر أعمار واالسكان  ٢٦
 الھیئة العامة للمباني  أعمار واالسكان  ٢٧
 شركة الفاروق العامة  أعمار واالسكان  ٢٨

/ نینوى / مدیریة طرق والجسور  أعمار واالسكان   ٢٩
 ساندة 

 ساندة / میسان / مدیریة مباني  أعمار واالسكان  ٣٠

 ساندة / میسان / صندوق اسكان  أعمار واالسكان  ٣١

 ساندة / ذي قار /  صندوق اسكان  مار واالسكان أع ٣٢

 ذي قار/ مدیریة طرق وجسور  أعمار واالسكان  ٣٣

بابل  / الھیئة العامة للطرق والجسور  أعمار واالسكان  ٣٤
 ساندة / 

/  الھیئة العامة للطرق والجسور  أعمار واالسكان  ٣٥
 ساندة / النجف 

/ كربالء / للمباني الھیئة العامة  أعمار واالسكان  ٣٦
 ساندة 

/ كركوك / مدیریة طرق وجسور   أعمار واالسكان  ٣٧
 ساندة 

صالح الدین  / مدیریة طرق وجسور   أعمار واالسكان  ٣٨
 ساندة / 

 ساندة / مدیریة مباني كركوك    أعمار واالسكان  ٣٩
 صالح الدین / صندوق االسكان  أعمار واالسكان  ٤٠

/ واسط / مدیریة الطرق والجسور  كان أعمار واالس  ٤١
 ساندة 



/ دیالى / مدیریة الطرق والجسور  أعمار واالسكان   ٤٢
 ساندة 

 مكتب المفتش العام  - امانة بغداد امانة بغداد  ٤٣

 دائرة ماء بغداد - امانة بغداد امانة بغداد  ٤٤

دائرة المتنزھات  - امانة بغداد امانة بغداد  ٤٥
 والتشجیر

وزارة البلدیات /مكتب المفتش العام لدیات واالشغال العامة ب ٤٦
 واالشغال العامة 

دائرة العقود /دیوان وزارة البلدیات  بلدیات واالشغال العامة  ٤٧
 العامة 

وزارة البلدیات / مكتب مفتش عام  بلدیات واالشغال العامة   ٤٨
 ساندة / الموصل / واالشغال العامة  

 مدیریة بلدیات البصرة  ال العامة بلدیات واالشغ ٤٩

وزارة البلدیات / مكتب المفتش العام  بلدیات واالشغال العامة  ٥٠
 ساندة / النجف 

 مدیریة بلدیات كركوك  بلدیات واالشغال العامة   ٥١

وزارة البلدیات / مكتب المفتش العام  بلدیات واالشغال العامة   ٥٢
 ساندة  / صالح الدین / 

 بلدیات واسط  یات واالشغال العامة بلد  ٥٣
 الصیرفة / البنك المركزي العراقي  بنك المركزي العراقي ٥٤

نشاط / البنك المركزي العراقي  بنك المركزي العراقي ٥٥
 ساندة / الموصل / الصیرفة  

 وزارة البیئة / مكتب المفتش العام  بیئة  ٥٦
 بیئة النجف البیئة  ٥٧
 زارة التجارة دیوان و تجارة  ٥٨
 وزارة التجارة / مكتب المفتش العام  تجارة  ٥٩
 الشركة العامة لتجارة المواد االنشائیة تجارة  ٦٠
 صندوق دعم التصدیر  تجارة  ٦١



الشركة العامة لتجارة المواد االنشائیة  تجارة  ٦٢
 ساند / بصرة  / 

الشركة العامة لتجارة المواد االنشائیة  تجارة  ٦٣
 ساند / ذي قار /  

الشركة العامة لتجارة المواد االنشائیة  تجارة  ٦٤
 ساند / بابل / 

الشركة العامة لتجارة المواد االنشائیة  تجارة   ٦٥
 كركوك / 

الشركة العامة لتجارة المواد االنشائیة  تجارة   ٦٦
 صالح الدین /  

فرع الشركة العامة لتجارة المواد  تجارة  ٦٧
 ساند / دیالى / االنشائیة 

/ فرع شركة تجارة المواد االنشائیة  تجارة   ٦٨
 ساند / دیوانیة  

/  فرع شركة تجارة المواد االنشائیة  تجارة   ٦٩
 ساند / المثنى 

/ المثنى / مكتب مفتش وزارة التجارة  تجارة   ٧٠
 ساند 

 دیوان وزارة التخطیط  تخطیط  ٧١
 وزارة التخطیط /مكتب المفتش العام  تخطیط  ٧٢
 وزارة التربیة / مكتب المفتش العام  تربیة  ٧٣
 مدیریة تربیة الرصافة االولى تربیة  ٧٤
 مدیریة تربیة الكرخ الثالثة تربیة  ٧٥

/ نینوى / التربیة / مكتب مفتش عام  تربیة   ٧٦
 ساندة 

 ساند / تربیة بابل / مكتب مفتش عام  تربیة  ٧٧

الدیوانیة  / التربیة / ش عام مكتب مفت تربیة  ٧٨
 ساند / 

/ المثنى /  التربیة / مكتب مفتش عام  تربیة  ٧٩
 ساند 

وزارة التعلیم / مكتب المفتش العام  التعلیم العالي والبحث العلمي  ٨٠
 العالي 

 ھیئة التعلیم التقني  تعلیم العالي والبحث العلمي  ٨١

الجامعة االسالمیة (عة العراقیة الجام تعلیم العالي والبحث العلمي  ٨٢
 ( 



 المركز العراقي لبحوث السرطان  تعلیم العالي والبحث العلمي  ٨٣

 جامعة النھرین  تعلیم العالي والبحث العلمي  ٨٤

/ الكلیة التقنیة / ھیئة التعلیم التقني  تعلیم العالي والبحث العلمي   ٨٥
 ساندة / الموصل 

/ البصرة / الكلیة  التقنیة الفنیة  لعلمي تعلیم العالي والبحث ا ٨٦
 ساندة 

 ساند / میسان  / المعھد التقني  تعلیم العالي والبحث العلمي  ٨٧

 ساند / ذي قار /  المعھد التقني  تعلیم العالي والبحث العلمي  ٨٨

وزارة التعلیم / مكتب مفتش عام  تعلیم العالي والبحث العلمي  ٨٩
 اندة س/ البصرة / العالي 

 ساندة / المسیب  / المعھد التقني  تعلیم العالي والبحث العلمي  ٩٠

 ساندة / كربالء /  المعھد التقني  تعلیم العالي والبحث العلمي  ٩١

وزارة التعلیم / مكتب مفتش عام  تعلیم العالي والبحث العلمي  ٩٢
 ساندة / كربالء / العالي 

 ساندة / الكوفة / لكلیة التقنیة ا تعلیم العالي والبحث العلمي  ٩٣

 جامعة واسط  تعلیم العالي والبحث العلمي  ٩٤

 ساندة / واسط  / المعھد التقني  تعلیم العالي والبحث العلمي  ٩٥

 ساندة / الصقالویة /  المعھد التقني  تعلیم العالي والبحث العلمي  ٩٦

 ساندة / بعقوبة /  المعھد التقني  تعلیم العالي والبحث العلمي  ٩٧

 ساندة / الدیوانیة  / المعھد التقني  تعلیم العالي والبحث العلمي   ٩٨

جامعة /كلیة التربیة الریاضیة  تعلیم العالي والبحث العلمي   ٩٩
 جزئي/القادسیة 

جامعة القادسیة /كلیة علوم الحاسبات  تعلیم العالي والبحث العلمي   ١٠٠
 جزئي/



جامعة /كلیة االدارة واالقتصاد  والبحث العلمي تعلیم العالي   ١٠١
 جزئي/القادسیة 

 ساندة / كركوك  / الكلیة التقنیة  تعلیم والبحث العلمي   ١٠٢

وزارة التعلیم / مكتب مفتش عام  تعلیم والبحث العلمي   ١٠٣
 ساندة / كركوك / العالي 

م وزارة التعلی/ مكتب مفتش عام  تعلیم والبحث العلمي   ١٠٤
 ساندة / صالح الدین /  العالي 

/ صالح الدین / الدور / المعھد التقني  تعلیم والبحث العلمي   ١٠٥
 ساند 

 مكتب المفتش العام -وزارة الثقافة  ثقافة  ١٠٦

 الشركة العامة للسینما والمسرح  ثقافة  ١٠٧

 دار الثقافة والنشر الكردیة  ثقافة  ١٠٨

المسح / وتراث مفتیشیة اثار  ثقافة  ١٠٩
 ساند / نینوى / والتنقیب  

المسح االثاري / دیالى /مدیریة اثار  ثقافة   ١١٠
 ساندة / والتنقیب 

المسح االثاري / واسط / مدیریة اثار  ثقافة   ١١١
 ساندة / والتنقیب 

المسح االثاري / االنبار/ مدیریة اثار  ثقافة   ١١٢
 ساندة / والتنقیب 

 ساندة / الدیوانیة  / شیة اثار مفت ثقافة   ١١٣
 ساندة / المثنى /  مفتشیة اثار  ثقافة   ١١٤

 بابل /جمعیة الھالل االحمر العراقیة  جمعیة الھالل االحمر العراقیة  ١١٥

وزارة حقوق / مكتب المفتش العام  حقوق االنسان  ١١٦
 االنسان  

 د سان/ النجف / مكتب حقوق االنسان  حقوق االنسان  ١١٧
 مكتب حقوق االنسان  حقوق االنسان ١١٨



 وزارة الخارجیة /مكتب المفتش العام  خارجیة  ١١٩
 وزارة الداخلیة / مكتب المفتش العام  داخلیة   ١٢٠
 مدیریة المرور العامھ  داخلیة   ١٢١
 مدیریة شرطة النجدة  داخلیة   ١٢٢
 ساندة / مدیریة مرور نینوى  داخلیة   ١٢٣

/ وزارة الداخلیة / مكتب مفتش عام  اخلیة د  ١٢٤
 ساندة / الموصل 

/ بصرة / مدیریة المرور العامة  داخلیة  ١٢٥
 ساندة 

/ میسان  /  مدیریة المرور العامة  داخلیة  ١٢٦
 ساندة 

/ ذي قار /  مدیریة المرور العامة  داخلیة  ١٢٧
 ساندة 

/  وزارة الداخلیة / مكتب مفتش عام  داخلیة  ١٢٨
 ساندة / بصرة 

/ وزارة الداخلیة / مكتب مفتش عام  داخلیة  ١٢٩
 ساندة / میسان 

/  وزارة الداخلیة / مكتب مفتش عام  داخلیة  ١٣٠
 ساندة / ذي قار 

مكتب المفتش العام لوزارة الداخلیة   داخلیة  ١٣١
 ساندة / بابل / 

مكتب المفتش العام لوزارة الداخلیة   داخلیة  ١٣٢
 ساندة / جفن/ 

مكتب المفتش العام لوزارة الداخلیة   داخلیة  ١٣٣
 ساندة / كربالء /  

 ساندة / بابل / مدیریة مرور داخلیة  ١٣٤
 ساندة / نجف  / مدیریة مرور  داخلیة  ١٣٥
 ساندة / كربالء / مدیریة مرور  داخلیة  ١٣٦

/ وزارة الداخلیة / مكتب مفتش عام  داخلیة   ١٣٧
 ساندة  /كركوك 

/ وزارة الداخلیة / مكتب مفتش عام  داخلیة   ١٣٨
 ساندة / صالح الدین 

 ساندة / كركوك / مدیریة مرور  داخلیة   ١٣٩
 ساندة / صالح الدین /  مدیریة مرور  داخلیة   ١٤٠
 مدیریة شرطة دیالى  داخلیة   ١٤١



/ مكتب مفتش عام وزارة الداخلیة  داخلیة   ١٤٢
 اندة س/ االنبار 

/  مكتب مفتش عام وزارة الداخلیة  داخلیة   ١٤٣
 ساندة / واسط 

/ االنبار/  مدیریة المرور العامة  داخلیة   ١٤٤
 ساندة 

/ واسط /  مدیریة المرور العامة  داخلیة   ١٤٥
 ساندة 

/ دیالى /  مدیریة المرور العامة  داخلیة   ١٤٦
 ساندة 

وزارة الداخلیة / مكتب المفتش العام  داخلیة  ١٤٧
 ساندة / الدیوانیة  / 

وزارة الداخلیة / مكتب المفتش العام  داخلیة  ١٤٨
 ساندة / المثنى  /

 شامل / القادسیة  / مدیریة المرور  داخلیة  ١٤٩
 شامل / المثنى /  مدیریة المرور  داخلیة  ١٥٠
 وزارة الدفاع / مكتب مفتش عام  دفاع   ١٥١

دیوان الوقف / مكتب المفتش العام  السني دیوان الوقف  ١٥٢
 السني

دیوان الوقف / مكتب المفتش العام  دیوان الوقف الشیعي  ١٥٣
 الشیعي

دیوان اوقاف المسیحیین  ١٥٤
 والدیانات االخرى  

دیوان اوقاف / مكتب المفتش العام 
 المسیحیین والدیانات االخرى 

الشركة العامة لخدمات الثروة  زراعة  ١٥٥
 لحیوانیة ا

 وزارة الزراعة / مكتب المفتش العام  زراعة  ١٥٦
 الشركة العامة للتجھیزات الزراعیة  زراعة  ١٥٧

شركة مابین النھرین العامة النتاج  زراعة  ١٥٨
 البذور 

/ فرع شركة التجھیزات الزراعیة  زراعة  ١٥٩
 ساندة  / الموصل 

 شامل/ نینوى / مدیریة زراعة  زراعة  ١٦٠

فرع شركة مابین النھرین النتاج  زراعة  ١٦١
 ساندة / الموصل / البذور 

 البصرة / مدیریة زراعة  زراعة  ١٦٢



 میسان /  مدیریة زراعة  زراعة  ١٦٣
 ذي قار /  مدیریة زراعة  زراعة  ١٦٤
 ذي قار / مدیریة التجھیزات الزراعیة  زراعة  ١٦٥

/ الزراعیة الشركة العامة للتجھیزات  زراعة  ١٦٦
 ساندة / بابل 

/  الشركة العامة للتجھیزات الزراعیة  زراعة  ١٦٧
 ساندة / نجف 

/  الشركة العامة للتجھیزات الزراعیة  زراعة  ١٦٨
 ساندة / كربالء  

/ مكتب المفتش العام لوزارة الزراعة  زراعة  ١٦٩
 ساند / نجف 

 /مكتب المفتش العام لوزارة الزراعة  زراعة  ١٧٠
 ساند / بابل 

 شامل/ محافظة  بابل /مدیریة زراعة  زراعة  ١٧١

/ محافظة  نجف  /مدیریة زراعة  زراعة  ١٧٢
 ساند 

/ محافظة كربالء /مدیریة زراعة  زراعة  ١٧٣
 شامل 

 النجف/المستشفى البیطري زراعة  ١٧٤

/ كركوك / شركة التجھیزات الزراعیة  زراعة   ١٧٥
 ساندة 

صالح /  شركة التجھیزات الزراعیة  زراعة   ١٧٦
 ساندة / الدین 

معمل تنقیة / شركة مابین النھرین  زراعة   ١٧٧
 ساندة / كركوك /البذور 

معمل تنقیة / شركة مابین النھرین  زراعة   ١٧٨
 ساندة / صالح الدین / البذور 

 كركوك /مدیریة زراعة  زراعة   ١٧٩
 الدین  صالح/ مدیریة زراعة  زراعة   ١٨٠
 شاملة/ االنبار / مدیریة زراعة  زراعة   ١٨١
 شامل/ واسط / مدیریة زراعة  زراعة   ١٨٢
 شامل/ دیالى / مدیریة زراعة  زراعة   ١٨٣

/ فرع  شركة التجھیزات الزراعیة  زراعة   ١٨٤
 ساندة / دیالى 

/  فرع  شركة التجھیزات الزراعیة  زراعة   ١٨٥
 ساندة / واسط 



/ فرع شركة التجھیزات الزراعیة  زراعة   ١٨٦
 ساندة / الدیوانیة   

/  فرع شركة التجھیزات الزراعیة  زراعة   ١٨٧
 ساندة / المثنى 

الدیوانیة / فرع شركة مابین النھرین  زراعة   ١٨٨
 ساند / 

 ساند / مدیریة زراعة القادسیة   زراعة   ١٨٩
 شامل    /مدیریة زراعة القادسیة   زراعة   ١٩٠
 ساند / مدیریة زراعة المثنى  زراعة   ١٩١
 شامل  /  مدیریة زراعة المثنى  زراعة   ١٩٢

المسح االثاري /الھیئة العامة لالثار  سیاحة واالثار  ١٩٣
 والتنقیب 

المسح االثاري والتنقیب / ھیئة االثار سیاحة واالثار  ١٩٤
 ساندة / البصرة  / 

المسح االثاري والتنقیب / ئة االثارھی سیاحة واالثار  ١٩٥
 ساندة / میسان / 

المسح االثاري والتنقیب / ھیئة االثار سیاحة واالثار  ١٩٦
 ساندة / ذي قار /  

 ساندة / بابل /  مفتشیة اثار  سیاحة واالثار  ١٩٧
 ساندة / كربالء  /  مفتشیة اثار  سیاحة واالثار  ١٩٨
 ساندة / النجف  / ار مفتشیة اث سیاحة واالثار  ١٩٩

المسح االثاري / مفتشیة االثار  سیاحة واالثار  ٢٠٠
 كركوك / والتنقیب 

المسح االثاري / مفتشیة االثار  سیاحة واالثار  ٢٠١
 صالح الدین /  والتنقیب 

وزارة الشباب / مكتب المفتش العام  شباب والریاضة  ٢٠٢
 والریاضة 

 وزارة الصحة/ مكتب المفتش العام  صحة  ٢٠٣
 دائرة صحة بغداد الكرخ صحة  ٢٠٤
 دائرة مدینة الطب  صحة  ٢٠٥
 الرصافة/ دائرة صحة بغداد  صحة  ٢٠٦
 دائرة صحة نینوى  صحة   ٢٠٧
 شامل / بابل /  دائرة صحة  صحة ٢٠٨
 شامل / نجف / دائرة صحة  صحة ٢٠٩
 شامل / كربالء  /  دائرة صحة  صحة ٢١٠



/  مدیریة العیادات الطبیة الشعبیة  صحة ٢١١
 ساند / بابل

/  مدیریة العیادات الطبیة الشعبیة  صحة ٢١٢
 ساند / نجف  

/ مدیریة العیادات الطبیة الشعبیة  صحة ٢١٣
 ساند / كربالء  

 بابل /المركز التخصصي لطب االسنان صحة  ٢١٤
 كركوك / دائرة صحة  صحة   ٢١٥
 صالح الدین  / دائرة صحة  صحة   ٢١٦

/ كركوك /  دائرة العیادات الشعبیة  صحة   ٢١٧
 ساندة 

صالح الدین / دائرة العیادات الشعبیة  صحة   ٢١٨
 ساندة / 

 دائرة صحة االنبار    صحة   ٢١٩
 شامل / الدیوانیة / دائرة صحة  صحة   ٢٢٠
 شامل / المثنى /  دائرة صحة  صحة   ٢٢١

/ دات الطبیة الشعبیة مدیریة العیا صحة   ٢٢٢
 ساندة / الدیوانیة  

/ مدیریة العیادات الطبیة الشعبیة  صحة   ٢٢٣
 ساندة / المثنى 

/ الشركة العامة لكبریت المشراق  صناعة   ٢٢٤
 جزئي / التسویق 

/ وزارة الصناعة / مكتب مفتش عام  صناعة   ٢٢٥
 ساندة / الموصل 

 اندة س/ معمل البان الموصل  صناعة   ٢٢٦

/ الشركة العامة لصناعة االسمدة  صناعة  ٢٢٧
 البصرة / المنطقة الجنوبیة  

وزارة الصناعة / مكتب المفتش العام  صناعة  ٢٢٨
 ساندة / البصرة / 

/ وزارة الصناعة / مكتب مفتش عام  صناعة ٢٢٩
 ساند / بابل 

 معمل السجاد الیدوي صناعة  ٢٣٠
 ساندة /  معمل سمنت كركوك صناعة   ٢٣١

الشركة العامة لصناعة االسمدة  صناعة   ٢٣٢
 الشمالیة 



 االنبار / شركة االخاء العامة   صناعة   ٢٣٣

فروع شركة السمنت العراقیة                 صناعة   ٢٣٤
 ) معمل سمنت الفلوجة ( 

 االنبار / شركة الشھید العامة  صناعة  ٢٣٥

/ النشائیة شركة صناعة المواد ا صناعة  ٢٣٦
 الكرمة 

 ساندة / مصنع البان الدیوانیة  صناعة  ٢٣٧
 وزارة الصناعھ / مكتب المفتش العام  صناعة والمعادن  ٢٣٨
 الشركة العامة للسمنت العراقیة صناعة والمعادن  ٢٣٩
 الشركة العامة لنظم المعلومات  صناعة والمعادن  ٢٤٠
 تبوغ والسكائر الشركة العامة لل صناعة والمعادن  ٢٤١
 الشركة العامة للصناعات القطنیة  صناعة والمعادن  ٢٤٢
 شركة ابن سینا العامة صناعة والمعادن  ٢٤٣
 مصنع بغداد للغاز صناعة والمعادن  ٢٤٤
 مخازن تسویق االدویة  صناعة والمعادن  ٢٤٥
 شركة نصر العامة  صناعة والمعادن  ٢٤٦
 العامة لمنتوجات االلبانالشركة  صناعة والمعادن  ٢٤٧
 وزارة العدل / مكتب المفتش العام  عدل  ٢٤٨
 دائرة رعایة القاصرین عدل  ٢٤٩
 ساندة / دائرة كاتب عدل الموصل  عدل   ٢٥٠
 نینوى/دائرة رعایة القاصرین عدل   ٢٥١

/ بصرة /  مدیریة رعایة القاصرین   عدل  ٢٥٢
 ساندة 

/ میسان  / صرین مدیریة رعایة القا  عدل  ٢٥٣
 ساندة 

/ ذي قار  / مدیریة رعایة القاصرین   عدل  ٢٥٤
 ساندة 

 ساندة / بابل  / دائرة كتاب العدول  عدل ٢٥٥

/ كركوك  / دائرة رعایة القاصرین  عدل  ٢٥٦
 ساندة 

صالح الدین  / دائرة رعایة القاصرین  عدل  ٢٥٧
 ساندة / 

 ىدیال/دائرة رعایة القاصرین عدل ٢٥٨
 دیوانیة/دائرة رعایة القاصرین عدل ٢٥٩



 المثنى/دائرة رعایة القاصرین عدل ٢٦٠

وزارة العلوم / مكتب مفتش عام  علوم والتكنولوجیا   ٢٦١
 والتكنولوجیا 

/ دائرة التقاعد والضمان االجتماعي  عمل ٢٦٢
 ساندة / كربالء  

/  دائرة التقاعد والضمان االجتماعي  عمل ٢٦٣
 ساندة / بابل 

شبكة /دائرة الرعایة االجتماعیة  عمل والشؤون االجتماعیة  ٢٦٤
 الحمایة 

 -وزارة العمل والشؤون االجتماعیة  عمل والشؤون االجتماعیة  ٢٦٥
 مكتب المفتش العام

دائرة الرعایة االجتماعیة شبكة  عمل والشؤون االجتماعیة   ٢٦٦
 ساندة / الموصل / الحمایة 

شبكة / دائرة الرعایة االجتماعیة  ون االجتماعیة عمل والشؤ ٢٦٧
 ساندة / میسان  / الحمایة 

شبكة / دائرة الرعایة االجتماعیة  عمل والشؤون االجتماعیة  ٢٦٨
 ساندة / ذي قار / الحمایة 

/ كركوك / شبكة الحمایة االجتماعیة  عمل والشؤون االجتماعیة   ٢٦٩
 ساندة 

صالح / شبكة الحمایة االجتماعیة  عیة عمل والشؤون االجتما  ٢٧٠
 ساندة / الدین 

/  مدیریة شبكة الحمایة االجتماعیة  عمل والشؤون االجتماعیة  ٢٧١
 ساندة / االنبار 

/  مدیریة شبكة الحمایة االجتماعیة  عمل والشؤون االجتماعیة  ٢٧٢
 ساندة / دیالى 

/ ة االجتماعیة مدیریة شبكة الحمای عمل والشؤون االجتماعیة  ٢٧٣
 ساندة / واسط  

 ھیئة االوراق المالیة  غیر المرتبطة  بوزارة  ٢٧٤
 شامل/ بابل / مجلس محافظة   غیر المرتبطة  بوزارة  ٢٧٥
 شامل/ نجف/ مجلس محافظة  غیر المرتبطة  بوزارة  ٢٧٦
 شامل/ كربالء / مجلس محافظة  غیر المرتبطة  بوزارة  ٢٧٧



 بصرة / مجلس محافظة  بوزارة  غیر المرتبطة ٢٧٨
 میسان /  مجلس محافظة  غیر المرتبطة بوزارة  ٢٧٩
 ذي قار /  مجلس محافظة  غیر المرتبطة بوزارة  ٢٨٠
 كركوك /مجلس محافظة  غیر المرتبطة بوزارة  ٢٨١
 صالح الدین / مجلس محافظة  غیر المرتبطة بوزارة  ٢٨٢
 االنبار  /حافظة مجلس م غیر المرتبطة بوزارة  ٢٨٣
 دیالى / مجلس محافظة  غیر المرتبطة بوزارة  ٢٨٤
 واسط  /مجلس محافظة   غیر المرتبطة بوزارة  ٢٨٥
 شامل / الدیوانیة /  مجلس محافظة  غیر المرتبطة بوزارة  ٢٨٦
 شامل / المثنى / مجلس محافظة  غیر المرتبطة بوزارة  ٢٨٧

 فظة بغدادمجلس محا غیر مرتبطة بوزارة ٢٨٨

 الكھرباء / مكتب مفتش عام  كھرباء ٢٨٩

المدیریة العامة لمشاریع انتاج الطاقة  كھرباء ٢٩٠
 الكھربائیة 

المدیریة العامة لتوزیع كھرباء  كھرباء ٢٩١
 الوسط 

المنطقة / المدیریة العامة لنقل الطاقة  كھرباء ٢٩٢
 الوسطى

لطاقة المدیریة العامة لمشاریع نقل ا كھرباء ٢٩٣
 الكھربائیة 

المدیریة العامة لنقل الطاقة  كھرباء  ٢٩٤
 جزئي/ صیانة الشبكات / الكھربائیة 

 كھرباء  ٢٩٥
المدیریة العامة لمشاریع النقل الطاقة 

/ المنطقة الجنوبیة  / الكھربائیة 
 ساندة /  البصرة 

 كھرباء  ٢٩٦
المدیریة العامة لمشاریع انتاج الطاقة 

/ المنطقة الجنوبیة  / الكھربائیة 
 ساندة / البصرة 

 كھرباء  ٢٩٧
المدیریة العامة النتاج الطاقة 

/ بابل  / الكھربائیة الفرات االوسط 
 شامل 

 كھرباء  ٢٩٨
المدیریة العامة لنقل الطاقة 

/ بابل  / الكھربائیة الفرات االوسط 
 شامل 



المدیریة العامة النتاج الطاقة  كھرباء  ٢٩٩
 صالح الدین / الكھربائیة 

 كھرباء  ٣٠٠
فرع المدیریة العامة لنقل الطاقة 

واسط / المنطقة الوسطى / الكھربائیة 
 ساندة / 

 واسط /  توزیع كھرباء  كھرباء  ٣٠١

مدیریة مشاریع انتاج الطاقة  كھرباء  ٣٠٢
 )  سد حدیثة ( الكھربائیة  

/ المدیریة العامة لنقل الطاقة  كھرباء   ٣٠٣
 ساند / یة الدیوان

 مؤسسة السجناء السیاسین  مؤسسة السجناء ٣٠٤

/ الدیوانیة / السجناء السیاسیین  مؤسسة السجناء  ٣٠٥
 شامل

 شامل/ المثنى / السجناء السیاسیین  مؤسسة السجناء  ٣٠٦

 ساندة / البصرة  / مؤسسة السجناء  مؤسسة السجناء السیاسین  ٣٠٧

 ساندة / ذي قار /  مؤسسة السجناء  مؤسسة السجناء السیاسین  ٣٠٨

كربالء /  مؤسسة السجناء السیاسین  مؤسسة السجناء السیاسین  ٣٠٩
 ساندة / 

نینوى / مؤسسة السجناء السیاسیین  مؤسسة السجناء السیاسیین  ٣١٠
 ساندة / 

واسط  /  مؤسسة السجناء السیاسیین  مؤسسة السجناء السیاسیین  ٣١١
 ساندة / 

 وزارة المالیة / مكتب المفتش العام  ةمالی ٣١٢
 الخزینة المركزیة  مالیة ٣١٣
 خزینة بغداد مالیة ٣١٤
 الھیئة العامة للضرائب مالیة ٣١٥

 -الحساب الختامي لجمھوریة العراق  مالیة ٣١٦
 دائرة المحاسبة 

 دائرة عقارات الدولة  مالیة ٣١٧
 ة الشركة العراقیة للخدمات المصرفی مالیة ٣١٨
 شركة التامین الوطنیة  مالیة ٣١٩
 المصرف الصناعي  مالیة ٣٢٠
 ساندة / نینوى / دائرة عقارات الدولة  مالیة   ٣٢١



/ وزارة المالیة / مكتب مفتش عام  مالیة   ٣٢٢
 ساندة / موصل 

قسم التقاعد والضمان االجتماعي  مالیة   ٣٢٣
 ساندة / الموصل / للعمال 

 ساند / نة محافظة نینوى خزی مالیة   ٣٢٤
 ساند / فرع الھیئة العامة للضرائب   مالیة   ٣٢٥
 ساندة / البصرة / المصرف الصناعي  مالیة  ٣٢٦

/ البصرة  / شركة التأمین الوطنیة  مالیة  ٣٢٧
 ساند

/ میسان / شركة التأمین الوطنیة  مالیة  ٣٢٨
 ساند

/ ار ذي ق/  شركة التأمین الوطنیة   مالیة  ٣٢٩
 ساند

/ البصرة / دائرة عقارات الدولة  مالیة  ٣٣٠
 ساندة 

/ وزارة المالیة / مكتب مفتش عام  مالیة  ٣٣١
 ساندة  / بصرة 

 بصرة / مدیریات الخزائن  مالیة  ٣٣٢
 میسان /  مدیریات الخزائن  مالیة  ٣٣٣
 ذي قار /  مدیریات الخزائن  مالیة  ٣٣٤
 ذي قار  /   ة للضرائب الھیئة العام مالیة  ٣٣٥
 میسان/  الھیئة العامة للضرائب  مالیة  ٣٣٦

/  قسم التقاعد والضمان االجتماعي  مالیة  ٣٣٧
 ساندة / بصرة 

/ قسم التقاعد والضمان االجتماعي  مالیة  ٣٣٨
 ساندة / میسان 

/  قسم التقاعد والضمان االجتماعي  مالیة  ٣٣٩
 ساندة / ذي قار  

 ساندة / بابل / الھیئة العامة للضرائب   مالیة ٣٤٠

/ نجف  / الھیئة العامة للضرائب  مالیة  ٣٤١
 ساندة 

/ كربالء / الھیئة العامة للضرائب  مالیة  ٣٤٢
 ساندة 

 ساندة / بابل  / شركة التأمین الوطنیة  مالیة  ٣٤٣

/ نجف /  شركة التأمین الوطنیة  مالیة  ٣٤٤
 ساندة 



/ كربالء  / ة التأمین الوطنیة شرك مالیة  ٣٤٥
 ساندة 

 بابل /مدیریة خزینة محافظة  مالیة  ٣٤٦
 نجف / مدیریة خزینة محافظة  مالیة  ٣٤٧
 كربالء / مدیریة خزینة محافظة  مالیة  ٣٤٨

/ كربالء  / مدیریة عقارات الدولة  مالیة  ٣٤٩
 ساندة 

/ بابل  / مدیریة عقارات الدولة  مالیة  ٣٥٠
 ة ساند

/ وزارة المالیة / مكتب مفتش عام  مالیة  ٣٥١
 بابل

/ فرع الجامعة  /مصرف الرشید مالیة  ٣٥٢
 ساند / كربالء 

/ كركوك  / شركة التأمین الوطنیة  مالیة  ٣٥٣
 ساندة 

صالح الدین / شركة التأمین الوطنیة  مالیة  ٣٥٤
 ساندة / 

 ساندة  / كركوك / مدیریة خزینة  مالیة  ٣٥٥
 ساندة  / صالح الدین / مدیریة خزینة  مالیة  ٣٥٦

/ الھیئة العامة للضرائب كركوك  مالیة  ٣٥٧
 ساندة  

صالح الدین / الھیئة العامة للضرائب  مالیة  ٣٥٨
 ساندة  / 

 صالح الدین / مدیریة عقارات الدولة  مالیة  ٣٥٩

/ دائرة التقاعد والضمان االجتماعي  مالیة  ٣٦٠
 ن صالح الدی

/ دیالى / مدیریة عقارات الدولة  مالیة   ٣٦١
 ساندة 

/ االنبار / مدیریة عقارات الدولة  مالیة   ٣٦٢
 ساندة 

/ قسم التقاعد والضمان االجتماعي  مالیة   ٣٦٣
 ساندة / واسط  

/  قسم التقاعد والضمان االجتماعي  مالیة   ٣٦٤
 ساندة / االنبار  

/  والضمان االجتماعي قسم التقاعد  مالیة   ٣٦٥
 ساندة / دیالى 

/ االنبار / الھیئة العامة للضرائب  مالیة   ٣٦٦



 ساندة 

/ دیالى  /  الھیئة العامة للضرائب  مالیة   ٣٦٧
 ساندة 

/ واسط  /  الھیئة العامة للضرائب  مالیة   ٣٦٨
 ساندة 

 االنبار / مدیریة خزینة  مالیة   ٣٦٩
 واسط /ینة مدیریة خز مالیة   ٣٧٠
 مدیریة خزینة الدیوانیة   مالیة  ٣٧١
 مدیریة خزینة المثنى  مالیة  ٣٧٢

/ مكتب شركة التأمین الوطنیة  مالیة  ٣٧٣
 ساندة / الدیوانیة 

/  مكتب شركة التأمین الوطنیة  مالیة  ٣٧٤
 ساندة / المثنى 

قسم التقاعد والضمان االجتماعي  مالیة  ٣٧٥
 ساندة / ة الدیوانی/ للعمال 

قسم التقاعد والضمان االجتماعي  مالیة  ٣٧٦
 ساندة / المثنى / للعمال 

الدیوانیة / فرع دائرة عقارات الدولة  مالیة  ٣٧٧
 ساند / 

 ساند / الدیوانیة  / مدیریة ضرائب  مالیة  ٣٧٨
 مكتب المفتش العام لجھاز المخابرات  مجلس الوزراء  ٣٧٩

كركوك / ة السحناء السیاسیین مؤسس مجلس الوزراء ٣٨٠
 ساندة / 

 اللجنة العلیا لتطویر التعلیم  مجلس وزراء  ٣٨١

شركة انتاج االلبسة الجاھزة والتجارة  مساھمة مختلطة  ٣٨٢
 العامة 

الشركة العراقیة النتاج وتسویق  مساھمة مختلطة  ٣٨٣
 اللحوم 

 شركة الھالل الصناعیة  مساھمة مختلطة  ٣٨٤
 الشركة العراقیة للنقل البري ھمة مختلطة مسا ٣٨٥
 شركة بغداد العراق للنقل العام  مساھمة مختلطة  ٣٨٦
 شركة فندق بغداد  مساھمة مختلطة  ٣٨٧

الشركة الوطنیة لالستثمارات  مساھمة مختلطة  ٣٨٨
 السیاحیة 

 شركة الرافدین العامة لتنفیذ السدود  موارد المائیة  ٣٨٩



وزارة الموارد / مكتب المفتش العام  ئیة موارد الما ٣٩٠
 المائیة 

الھیئة العامة لتنفیذ مشاریع الري  موارد المائیة  ٣٩١
 واالستصالح 

 شركة المشاریع النفطیة   نفط  ٣٩٢
 وزارة النفط/ مكتب المفتش العام  نفط  ٣٩٣
 دور الضیافة نفط  ٣٩٤

/ شركة ناقالت النفط العراقیة   نفط ٣٩٥
  البصرة

فرع / شركة المشاریع النفطیة  نفط ٣٩٦
 ساندة / البصرة /  عملیات الجنوب 

/ وزارة النفط  / مكتب المفتش العام  نفط ٣٩٧
 میسان 

مستودع / شركة خطوط االنابیب  نفط ٣٩٨
 ساند / بابل / الحلة النفطي 

مستودع / شركة خطوط االنابیب  نفط ٣٩٩
 ساند / بابل / السدة النفطي 

ادارة / شركة المشاریع النفطیة  نفط ٤٠٠
 ساند / بابل / مشاریع الوسط 

/ وزارة النفط  / مكتب مفتش عام  نفط ٤٠١
 ساند / بابل  

/  وزارة النفط  / مكتب مفتش عام  نفط ٤٠١٢
 ساند / نجف

/ كركوك / شركة المشاریع النفطیة  نفط  ٤٠٢٣
 ساندة 

 شركة غاز الشمال نفط  ٤٠٤
 النفط / مكتب مفتش العام  نفط  ٤٠٥
 الشركة العامة لتنفیذ مشاریع النقل  نقل  ٤٠٦
 وزارة النقل / مكتب المفتش العام  نقل  ٤٠٧

الشركة العامة لنقل المسافرین  نقل  ٤٠٨
 والوفود 

/ الشركة العامة لنقل المسافرین    نقل  ٤٠٩
 ساندة  / مكتب نینوى 

لمسافرین الشركة العامة لنقل ا نقل  ٤١٠
 ساندة / البصرة / والوفود 



الشركة العامة لنقل المسافرین  نقل  ٤١١
 ساندة / كركوك / والوفود 

وزارة الھجرة و / مكتب المفتش العام  ھجرة والمھجرین  ٤١٢
 المھجرین 

 نجف/مكتب الھجرة والمھجرین ھجرة والمھجرین ٤١٣
 ة مستشفى الھالل االحمر للوالد ھالل االحمر  ٤١٤
 ساندة / القادسیة /  ھیئة استثمار  ھیئة االستثمار  ٤١٥
 ساندة / المثنى / ھیئة استثمار  ھیئة االستثمار  ٤١٦
 البصرة / ھیئة االستثمار  ھیئة االستثمار الوطنیة  ٤١٧
 میسان /  ھیئة االستثمار  ھیئة االستثمار الوطنیة  ٤١٨
 ذي قار /  تثمار ھیئة االس ھیئة االستثمار الوطنیة  ٤١٩
 لھیئة الحج / مكتب المفتش العام  ھیئة الحج والعمرة  ٤٢٠

/ الشركة العامة للمدینة السیاحیة  ھیئة السیاحة  ٤٢١
 الحبانیة 

 ھیئة النزاھھ  ھیئة النزاھة  ٤٢٢
 ساندة / نینوى / مكتب تحقیقات  ھیئة النزاھة  ٤٢٣
 ساندة / ة  البصر/ ھیئة النزاھة  ھیئة النزاھة  ٤٢٤
 ساندة / ذي قار /  ھیئة النزاھة  ھیئة النزاھة  ٤٢٥
 ساند / بابل  / ھیئة النزاھة   ھیئة النزاھة  ٤٢٦
 ساند / النجف /  ھیئة النزاھة   ھیئة النزاھة  ٤٢٧

/  مكتب التحقیقات / ھیئة النزاھة  ھیئة النزاھة  ٤٢٨
 ساندة / كركوك 

/  مكتب التحقیقات / زاھة ھیئة الن ھیئة النزاھة  ٤٢٩
 ساندة / صالح الدین 

/ التحقیقات / مكتب ھیئة النزاھة  ھیئة النزاھة   ٤٣٠
 شامل  /  الدیوانیة 

/  التحقیقات / مكتب ھیئة النزاھة  ھیئة النزاھة   ٤٣١
 شامل  /  المثنى 

 

 

 


