
 ٢٠١٤لسنة  األداءخطة تقویم 

 ٢٠١٤ الوزارة ت

 بابل/اتحاد الغرف التجاریة  اتحاد الغرف التجاریة  ١
 النجف/اتحاد الغرف التجاریة  اتحاد الغرف التجاریة  ٢

الھیئة العراقیة العامة لخدمات البث  أتصاالت  ٣
 واالرسال 

/ الشركة العامة لالتصاالت والبرید   أتصاالت ٤
 ساند  /  النجف

 ساند / المثنى  / دائرة اسكان  أسكان واالعمار  ٥
 ساند / القادسیة /  دائرة اسكان  أسكان واالعمار  ٦

 شركة الرشید العامة للمقاوالت  أعمار واالسكان  ٧

 شركة سعد العامة  أعمار واالسكان  ٨٩

 الھیئة العامة لالسكان  أعمار واالسكان  ١٠
 البصرة / فرع شركة الرشید للمقاوالت  ن أعمار واالسكا ١١
 ساند/ مكتب اسكان البصرة  أعمار واالسكان  ١٢
 ساند / النجف / الھیئة العامة للمباني  أعمار واالسكان  ١٣
 ساند / كربالء / الھیئة العامة لالسكان  أعمار واالسكان  ١٤

وزارة االعمار /مكتب المفتش العام  أعمار واالسكان  ١٥
 السكانوا

 ساند/بابل /فرع اسكان  أعمار واالسكان  ١٦
 ساند / مدیریة اسكان كركوك  أعمار واالسكان  ١٧
 ساند / االنبار / الھیئة العامة لالسكان  أعمار واالسكان  ١٨

 بلدیة المنصور - امانة بغداد امانة بغداد ١٩

 بلدیة الغدیر - امانة بغداد امانة بغداد ٢٠

 دائرة مجاري بغداد امانة بغداد ٢١

جمع النفایات /مدیریة البلدیات العامة  بلدیات واالشغال العامة  ٢٢
 بغداد/



/ جمع النفایات / مدیریة بلدیة الموصل  بلدیات واالشغال العامة  ٢٣
 جزئي

 مدیریة بلدیة البصرة  بلدیات واالشغال العامة  ٢٤
 شامل / ف االشرف مدیریة بلدیات النج بلدیات واالشغال العامة  ٢٥
 شامل / بلدیة كربالء  بلدیات واالشغال العامة  ٢٦
 مدیریة بلدیات دیالى  بلدیات واالشغال العامة  ٢٧

رفع النفایات / المثنى / مدیریة بلدیات  بلدیات واالشغال العامة   ٢٨
 جزئي/

ت رفع النفایا/ القادسیة  / مدیریة بلدیات  بلدیات واالشغال العامة   ٢٩
 جزئي/

 مركز الوقایة من االشعاع/ وزارة البیئة  بیئة  ٣٠

/ الوقایة من االشعاع / دائرة بیئة نینوى  بیئة  ٣١
 ساند 

 النجف/وزارة البیئة  بیئة  ٣٢
 مدیریة بیئة المثنى  بیئة ٣٣

مركز الوقایة من االشعاع /مدیریة البیئة  بیئة ٣٤
 ساند/الدیوانیة /

مركز الوقایة من االشعاع /یئة مدیریة الب بیئة ٣٥
 ساند/المثنى /

 الشركة العامة لتجارة السیارات والمكائن  تجارة  ٣٦

الشركة العامة للمعارض والخدمات  تجارة  ٣٧
 التجاریة 

/ فرع الشركة العامة لتجارة السیارات  تجارة   ٣٨
 ساند / نینوى 

 البصرة / شركة المعارض   تجارة  ٣٩

میسان /  شركة العامة لتجارة السیارات ال تجارة  ٤٠
 ساند / 

/  مدیریة الرقابة التجاریة والمالیة  تجارة  ٤١
 شامل/المثنى 

/ مدیریة الرقابة التجاریة والمالیة  تجارة  ٤٢
 شامل/القادسیة  

 شامل/المثنى / المركز التمویني  تجارة  ٤٣

 المركز الوطني للتطویر االداري وتقنیة تخطیط  ٤٤
 المعلومات 

المركز الوطني للتطویر االداري وتنمیة  تخطیط  ٤٥
 ساندة / البصرة / المعلومات 



الشركة العامة النتاج المستلزمات  تربیة  ٤٦
 التربویة 

 مدیریة تربیة الرصافة الثانیة  تربیة  ٤٧
 مدیریة تربیة الكرخ الثانیة  تربیة  ٤٨

/  تربویة معمل انتاج المستلزمات ال تربیة  ٤٩
 ساندة / نینوى 

الشركة العامة النتاج المستلزمات  تربیة  ٥٠
 ساند / البصرة / التربویة 

 شامل / بابل  / المدیریة العامة للتربیة  تربیة  ٥١
 شامل / كربالء /  المدیریة العامة للتربیة  تربیة  ٥٢
 شامل / النجف /  المدیریة العامة للتربیة  تربیة  ٥٣

المدیریة العامة لتربیة محافظة صالح  ربیة ت  ٥٤
 الدین 

 مدیریة تربیة دیالى  تربیة   ٥٥
 مدیریة تربیة  واسط تربیة  ٥٦

تعلیم العالي والبحث  ٥٧
 العلمي 

دیوان وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي 

تعلیم العالي والبحث  ٥٨
 الجامعة التكنولوجیة  العلمي 

لبحث تعلیم العالي وا ٥٩
 الھیئة العراقیة للحاسبات والمعلوماتیة  العلمي 

تعلیم العالي والبحث  ٦٠
 العلمي 

كلیة المنصور الجامعة /الكلیات االھلیة 
االھلیة وكلیة بغداد للعلوم االقتصادیة 

 االھلیة 

تعلیم العالي والبحث  ٦١
 المجمع العلمي  العلمي 

تعلیم العالي والبحث  ٦٢
 ساند / نجف / االسالمیة الجامعة  العلمي 

تعلیم العالي والبحث  ٦٣
 دیالى/ كلیة الھندسة / المكتب الھندسي  العلمي 

تعلیم العالي والبحث  ٦٤
 جامعة االنبار  العلمي 

 جامعة كركوك / كلیة القانون  تعلیم والبحث العلمي  ٦٥

مدیریة التراث /دائرة الفنون العامة  ثقافة ٦٦
 الشعبي



 دار االزیاء العراقیة  ثقافة ٦٧

 بابل/جمعیة الھالل االحمر جمعیة الھالل االحمر ٦٨

وزارة حقوق / دائرة شؤون المحافظات  حقوق االنسان  ٦٩
 االنسان 

 بابل/فرع حقوق االنسان  حقوق االنسان ٧٠
 بابل / مكتب حقوق االنسان حقوق االنسان ٧١

/ كركوك /  فرع دائرة شؤون المحافظات حقوق االنسان  ٧٢
 ساند 

وزارة حقوق / دائرة شؤون المحافظات  حقوق االنسان   ٧٣
 ساند / واسط / االنسان 

/ شؤون المحافظات / حقوق االنسان  حقوق االنسان  ٧٤
 ساند / الدیوانیة 

 االلیات/ مدیریة شرطة الكھرباء  داخلیة   ٧٥

دائرة / قیادة قوات حرس الحدود  داخلیة  ٧٦
 المشاریع الھندسة و

 البصرة / مدیریة حرس الحدود  داخلیة  ٧٧
 میسان / مدیریة السجون  داخلیة  ٧٨
 ساند / مدیریة سجن دیالى  داخلیة   ٧٩
 بغداد / جمعیة بناء المساكن   دفاع   ٨٠
 دیالى/ مكتب شؤون المحاربین  دفاع  ٨١
 السني  دیوان الوقف/ كلیة االمام االعظم  دیوان الوقف السني  ٨٢
 ساند / نینوى / كلیة االمام االعظم  دیوان الوقف السني  ٨٣
 ساند / االنبار / كلیة االمام االعظم  دیوان الوقف السني  ٨٤

 الشركة العامة للبیطرة     زراعة  ٨٥

 الھیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة  زراعة  ٨٦

مار الھیئة العامة لمكافحة التصحر واستث زراعة  ٨٧
 الصحراء الغربیة 

 ساند / نینوى / المستشفى البیطري   زراعة   ٨٨
 ساند / البصرة  / المستشفى البیطري  زراعة  ٨٩
 ساند / میسان /المستشفى البیطري  زراعة  ٩٠
 بصرة / مكتب ھیئة تنمیة الثروة السمكیة  زراعة  ٩١
 ساند / بابل  /  المستشفى البیطري  زراعة  ٩١
 ساند / النجف  /  المستشفى البیطري  راعة ز ٩٢



 ساند / كركوك / المستشفى البیطري  زراعة   ٩٣
 ساند / دیالى / المستشفى البیطري  زراعة   ٩٤

/ فرع الھیئة العامة لمكافحة التصحر  زراعة   ٩٥
 ساند / االنبار 

/ فرع الھیئة العامة لالرشاد الزراعي  زراعة  ٩٦
 شامل/القادسیة 

 ساند / المثنى  / المستشفى البیطري  زراعة  ٩٧
 ساند / الدیوانیة / المستشفى البیطري  زراعة  ٩٨

دائرة الشؤون الفنیة والھندسیة في  شباب والریاضة  ٩٩
 وزارة الشباب والریاضة 

 ذي قار / الریاضة والشباب  شباب والریاضة  ١٠٠
 كركوك / ضة مدیریة الشباب والریا شباب والریاضة   ١٠١
 شامل /المثنى / مدیریة شباب وریاضة  شباب والریاضة  ١٠٢
 شامل/الدیوانیة / مدیریة شباب وریاضة  شباب والریاضة  ١٠٣
 دیوان وزارة الصحة  صحة  ١٠٤
 دائرة العیادات الشعبیة الطبیة  صحة  ١٠٥

/ في نینوى / العیادات الطبیة الشعبیة  صحة  ١٠٦
 ساندة 

/  مدیریة العیادات الطبیة الشعبیة   صحة ١٠٧
 ساندة / البصرة  

/   مدیریة العیادات الطبیة الشعبیة  صحة  ١٠٨
 ساندة / میسان  

ذي /   مدیریة العیادات الطبیة الشعبیة  صحة  ١٠٩
 ساندة / قار 

 بابل /المركز التخصصي لطب االسنان صحة ١١٠
 الثانیة قطاع كركوك / المراكز الصحیة  صحة   ١١١

/ االنبار / دائرة العیادات الطبیة الشعبیة  صحة   ١١٢
 ساندة 

/ دیالى /  دائرة العیادات الطبیة الشعبیة  صحة   ١١٣
 ساندة 

/ واسط  / دائرة العیادات الطبیة الشعبیة  صحة   ١١٤
 ساندة 

 دائرة صحة الدیوانیة  صحة  ١١٥
 ساند /  الموصل/ معمل السجاد الیدوي  صناعة  ١١٦
 الشركة العامة للصناعات البتروكیمیاویة  صناعة  ١١٧



 شر كة اور العامة للصناعات الھندسیة  صناعة  ١١٨
 ساند / حلة / معمل السجاد الیدوي  صناعة ١١٩
 ساند / مدحتیتة / معمل السجاد الیدوي  صناعة ١٢٠

/ الشركة العامة للصناعات المیكانیكیة  صناعة ١٢١
 شامل / یة  االسكندر

حلة / الشركة العامة للصناعات النسیجیة  صناعة ١٢٢
 شامل / 

 ساند / معمل سمنت بابل  صناعة ١٢٣

شامل / الشركة العامة للسمنت الجنوبیة  صناعة ١٢٤
 النجف/ 

/ فرع الشركة العامة للصناعات االنشائیة  صناعة ١٢٥
 ساند / بابل / معمل طابوق المحاویل 

 ساند / كركوك / معمل السجاد الیدوي  صناعة  ١٢٦
 شركة صالح الدین العامة  صناعة  ١٢٧
 شركة الحضر العامة  صناعة  ١٢٨
 االنبار / الشركة العامة للفوسفات  صناعة   ١٢٩

/ فرع الشركة العامة للسجاد الیدوي  صناعة   ١٣٠
 ساند / االنبار 

 ساند / معمل طابوق القادسیة  صناعة  ١٣١
 شامل/مصنع نسیج الدیوانیة  صناعة  ١٣٢
 شامل/مملحة السماوة  صناعة  ١٣٣
 دیوان وزارة الصناعھ والمعادن صناعة والمعادن  ١٣٤

الشركة العامة للتصامیم واالستشارات  صناعة والمعادن  ١٣٥
 الصناعیة 

 الشركة العامة للصناعات االنشائیة   صناعة والمعادن  ١٣٦
 المدیریة العامة للتنمیة الصناعیة ن صناعة والمعاد ١٣٧
 ھیئة البحث والتطویر الصناعي  صناعة والمعادن  ١٣٨
 الشركة العامة للسجاد الیدوي  صناعة والمعادن  ١٣٩

الشركة العامة للمسح الجیولوجي  صناعة والمعادن  ١٤٠
 والتعدین 

 شركة الصمود العامة  صناعة والمعادن  ١٤١
 شركة المنصور العامة  ن صناعة والمعاد ١٤٢
 السجون / دائرة االصالح العراقیة  عدل  ١٤٣
 ساند / الموصل / السجن المركزي  عدل  ١٤٤



 البصرة / مجمع اقلیم السجون  عدل  ١٤٥

 ساند  / بابل  / دائرة رعایة القاصرین  عدل ١٤٦
 ساند  / النجف  / دائرة رعایة القاصرین  عدل ١٤٧
ساند  / كربالء  /  رعایة القاصرین دائرة  عدل ١٤٨
 ساند / بابل / قسم اصالح الكبار  عدل ١٤٩

/ كركوك /  مدیریة رعایة القاصرین  عدل  ١٥٠
 ساند 

/ صالح الدین  / مدیریة رعایة القاصرین  عدل  ١٥١
 ساند 

/ كركوك / السجون / دائرة االصالح   عدل  ١٥٢
 ساند 

 ساند / دیالى / مدیریة رعایة القاصرین  عدل  ١٥٣
 ساند / المثنى /  مدیریة رعایة القاصرین  عدل  ١٥٤

/ الدیوانیة  / مدیریة رعایة القاصرین  عدل  ١٥٥
 ساند 

سجن المثنى / دائرة االصالح العراقیة  عدل  ١٥٦
 شامل/

 مكتب االستشارات العلمیة والفنیة  علوم والتكنولوجیا   ١٥٧
 مركز بحوث الطاقة الشمسیة علوم والتكنولوجیا   ١٥٨

 دائرة اصالح االحداث عمل والشؤون االجتماعیة  ١٥٩

 دائرة التقاعد والضمان االجتماعي عمل والشؤون االجتماعیة  ١٦٠

 دائرة العمل والتدریب عمل والشؤون االجتماعیة  ١٦١

عمل والشؤون   ١٦٢
 االجتماعیة 

الموصل / لمھني مركز العمل والتدریب ا
 ساندة / 

عمل والشؤون   ١٦٣
 اصالح االحداث  االجتماعیة 

 بصرة / مدیریة رعایة القاصرین  عمل والشؤون االجتماعیة  ١٦٤

/ ذي قار /  قسم العمل والتدریب المھني  عمل والشؤون االجتماعیة  ١٦٥
 ساند

 ساند/بصرة ال/شبكة الحمایة االجتماعیة  عمل والشؤون االجتماعیة  ١٦٦



 ساند/میسان /شبكة الحمایة االجتماعیة  عمل والشؤون االجتماعیة  ١٦٧

 ساند/ذي قار /شبكة الحمایة االجتماعیة  عمل والشؤون االجتماعیة  ١٦٨

قسم التدریب المھني یرتبط بدائرة  عمل والشؤون االجتماعیة  ١٦٩
 ساند/النجف /التدریب المھني 

عمل والشؤون   ١٧٠
 ساند / كركوك  / دائرة العمل والتدریب  ماعیة االجت

عمل والشؤون   ١٧١
 االجتماعیة 

/ صالح الدین / دائرة العمل والتدریب 
 ساند 

 ساند  / دیالى / قسم العمل والتدریب  عمل والشؤون االجتماعیة  ١٧٢

عمل والشؤون   ١٧٣
 االجتماعیة 

شعبة رعایة االیتام / الرعایة االجتماعیة 
 سط وا/ 

عمل والشؤون   ١٧٤
 االجتماعیة 

/ المثنى  /  قسم العمل والتدریب المھني 
 ساند 

عمل والشؤون   ١٧٥
 االجتماعیة 

الدیوانیة   / قسم العمل والتدریب المھني 
 ساند / 

عمل والشؤون   ١٧٦
 ساند/قسم ذوي االحتیاجات الخاصة  االجتماعیة 

عمل والشؤون   ١٧٧
 ساند/المثنى /حمایة االجتماعیة شبكة ال االجتماعیة 

عمل والشؤون   ١٧٨
 االجتماعیة 

الدیوانیة /شبكة الحمایة االجتماعیة 
 ساند/

 شامل/ ھیئة استثمار نینوى  غیر المرتبطة بوزارة  ١٧٩

 ھیئة استثمار بغداد غیر مرتبط بوزارة  ١٨٠

 دیوان وزارة الكھرباء كھرباء ١٨١
 الصدر /لتوزیع كھرباء  المدیریة العامة كھرباء ١٨٢

الفرات /المدیریة العامة لنقل الطاقة كھرباء ١٨٣
 االعلى 

/ المدیریة العامة لتوزیع كھرباء الشمال  كھرباء   ١٨٤
 شامل 

 البصرة / المدیریة العامة النتاج الطاقة  كھرباء  ١٨٥
 كركوك   / مدیریة توزیع كھرباء  كھرباء  ١٨٦
 صالح الدین  /  زیع كھرباء مدیریة تو كھرباء  ١٨٧



الفرات / فرع المدیریة العامة لنقل الطاقة  كھرباء  ١٨٨
 ساند /  واسط/ االعلى 

دیالى  /فرع المدیریة العامة لنقل الطاقة  كھرباء  ١٨٩
 ساند / 

االنبار / فرع المدیریة العامة لنقل الطاقة  كھرباء  ١٩٠
 ساند / 

 شامل/ماوة الغازیة محطة كھرباء الس كھرباء   ١٩١

مؤسسة السجناء / مكتب المفتش العام  مؤسسة السجناء ١٩٢
 السیاسین 

 مؤسسة الشھداء / مكتب المفتش العام  مؤسسة الشھداء ١٩٣
 دیوان وزارة المالیة  مالیة ١٩٤
 الصندوق العراقي للتنمیة الخارجیة  مالیة ١٩٥
 مركز التدریب المالي والمحاسبي مالیة ١٩٦

نشاط االئتمان /مصرف الرشید مالیة ١٩٧
 نشاط االئتمان النقدي/التعھدي

 الھیئة العامة للمناطق الحرة  مالیة ١٩٨
 شركة التامین العراقیة  مالیة ١٩٩
 شركة اعادة التامین  مالیة ٢٠٠
 المصرف العقاري مالیة ٢٠١

نشاط االئتمان التعھدي /مصرف الرشید مالیة  ٢٠٢
 نینوى / النقدينشاط االئتمان /

 ساندة / المنطقة الحرة في نینوى  مالیة  ٢٠٣
 ساند / الموصل / المصرف العقاري  مالیة  ٢٠٤

/ الموصل / فرع شركة التأمین الوطنیة  مالیة  ٢٠٥
 ساند 

 ساندة / ذي قار /  شركة التأمین العراقیة  مالیة  ٢٠٦
 ساند/ البصرة / المنطقة الحرة  مالیة  ٢٠٧

نشاط /االتمان التعھدي/مصرف الرشید مالیة  ٢٠٨
 ذي قار/االئتمان النقدي 

نشاط /االتمان التعھدي/مصرف الرشید مالیة  ٢٠٩
 البصرة/االئتمان النقدي 

 ساند / ذي قار / المصرف العقاري  مالیة  ٢١٠

نشاط االئتمان التعھدي /مصرف الرشید مالیة  ٢١١
 اند س/ بابل  / نشاط االئتمان النقدي/



نشاط االئتمان التعھدي /مصرف الرشید مالیة  ٢١٢
 ساند / النجف  / نشاط االئتمان النقدي/

نشاط االئتمان التعھدي /مصرف الرشید مالیة  ٢١٣
 ساند / كربالء  / نشاط االئتمان النقدي/

 ساند / بابل / شركة التأمین العراقیة  مالیة  ٢١٤
 ساند / كربالء  /   شركة التأمین العراقیة مالیة  ٢١٥
 ساند / النجف / شركة التأمین الوطنیة  مالیة  ٢١٦
 ساند / النجف / المصرف العقاري  مالیة  ٢١٧
 ساند/بابل /عقارات الدولة  مالیة  ٢١٨

نشاط االئتمان التعھدي /مصرف الرشید مالیة   ٢١٩
 ساند / كركوك  / نشاط االئتمان النقدي/

 مالیة   ٢٢٠
نشاط االئتمان التعھدي /شیدمصرف الر

/ صالح الدین  / نشاط االئتمان النقدي/
 ساند 

/  ساند / كركوك / شركة التـأمین العراقیة  مالیة   ٢١٢
 ساند / كركوك / المصرف العقاري  مالیة   ٢٢٢
 ساند / واسط  / شركة التأمین العراقیة  مالیة  ٢٢٣

نشاط /دياالئتمان التعھ/مصرف الرشید مالیة  ٢٢٤
 ساند/دیالى/االئتمان النقدي

نشاط /االئتمان التعھدي/مصرف الرشید مالیة  ٢٢٥
 ساند/واسط/االئتمان النقدي

االئتمان /مصرف الرشید مالیة  ٢٢٦
 ساند/االنبار/التعھدي

 ساند / الكوت / المصرف العقاري  مالیة  ٢٢٧

نشاط االئتمان /مصرف الرشید مالیة  ٢٢٨
 المثنى  /الئتمان النقدي نشاط ا/التعھدي

نشاط االئتمان /مصرف الرشید مالیة  ٢٢٩
 الدیوانیة  /نشاط االئتمان النقدي /التعھدي

 ساند / الدیوانیة / المصرف العقاري  مالیة  ٢٣٠
 ساند / الدیوانیة / شركة التأمین العراقیة  مالیة  ٢٣١
 البصرة / محكمة استئناف  مجلس القضاء االعلى   ٢٣٢
 شركة الصناعات الخفیفة  مساھمة مختلطة  ٢٣٣
 الشركة العراقیة لالعمال الھندسیة  مساھمة مختلطة  ٢٣٤
 شركة صناعة االصباغ الحدیثة  مساھمة مختلطة  ٢٣٥

شركة الكندي النتاج اللقاحات واالدویة  مساھمة مختلطة  ٢٣٦
 البیطریة 



تسویق الشركة العراقیة النتاج و مساھمة مختلطة  ٢٣٧
 المنتجات الزراعیة 

 شركة فندق عشتار  مساھمة مختلطة  ٢٣٨
 شركة فندق بابل مساھمة مختلطة  ٢٣٩
 شامل / شركة فندق اشور  مساھمة مختلطة  ٢٤٠
 النجف / الشركة العالمیة للبطاقات الذكیة  مساھمة مختلطة  ٢٤١
 ر الشركة العراقیة لتسویق وتصنیع التمو مساھمة مختلطة  ٢٤٢
 شركة كركوك النتاج المواد االنشائیة  مساھمة مختلطة  ٢٤٣

المثنى / المفوضیة المستقلة لالنتخابات  مفوضیة العلیا المستقلة  ٢٤٤
 جزئي/

 مركز انعاش االھوار  موارد المائیة  ٢٤٥

 شركة الفاو العامة لتنفیذ مشاریع الري  موارد المائیة  ٢٤٦

 لعراق لتنفیذ مشاریع الريشركة ا موارد المائیة  ٢٤٧
 البصرة / مركز انعاش االھوار  موارد المائیة  ٢٤٨
 ذي قار / مركز انعاش االھوار  موارد المائیة  ٢٤٩
 المدیریة العامة للتدریب والتطویر  نفط  ٢٥٠
 دیوان وزارة النفط  نفط  ٢٥١
 شركة االستكشافات النفطیة  نفط  ٢٥٢
 للمعدات الھندسیة الثقیلةالشركة العامة  نفط  ٢٥٣
 بغداد / معھد التدریب النفطي  نفط  ٢٥٤

شركة عامة /شركة الحفر العراقیة  نفط ٢٥٥
 )عملیات الجنوب(

 شركة مصافي الجنوب   نفط ٢٥٦
 البصرة / معھد التدریب النفطي  نفط ٢٥٧

/ الشركة العامة لتوزیع المنتجات النفطیة  نفط ٢٥٨
 ساند / كربالء 

 كركوك  / معھد التدریب النفطي  نفط ٢٥٩
 بیجي / معھد التدریب النفطي  نفط ٢٦٠
 شامل/المثنى / ع الخطوط واالنابیب .ش نفط  ٢٦١

 الشركة العامة الدارة النقل الخاص  نقل  ٢٦٢

 الشركة العامة للسكك الحدید العراقیة  نقل  ٢٦٣

الھیئة العامة لالنواء الجویة والرصد  نقل  ٢٦٤
 لزلزالي ا



 ساند / مطار الموصل الدولي   نقل ٢٦٥

 ساند / الموصل / دائرة االنواء الجویة  نقل ٢٦٦

/ فرع الشركة العامة للسكك الحدید  نقل  ٢٦٧
 ساند / بصرة 

 البصرة /الشركة العامة للنقل الخاص نقل  ٢٦٨
 ساند / البصرة / ھیئة االنواء الجویة  نقل  ٢٦٩

/ بابل / العامة لالنواء الجویة الھیئة  نقل ٢٧٠
 ساند 

/ النجف / المنشأة العامة للطیران المدني  نقل ٢٧١
 ساند 

/ مدیریة االنواء الجویة والرصد الزلزالي  نقل  ٢٧٢
 ساند / كركوك  

/  مدیریة االنواء الجویة والرصد الزلزالي  نقل  ٢٧٣
 ساند / صالح الدین 

 ساند/ المثنى / ة مدیریة االنواء الجوی نقل ٢٧٤

 ساند/الدیوانیة /شركة النقل الخاص نقل ٢٧٥

 ساند/المثنى /شركة النقل الخاص نقل ٢٧٦

 ساند/الدیوانیة/الحدیدیة/شركة السكك نقل ٢٧٧

 ساند/المثنى/الحدیدیة/شركة السكك نقل ٢٧٨

 بابل / مكتب الھجرة والمھجرین  ھجرة والمھجرین  ٢٧٩

 النجف / مكتب الھجرة والمھجرین  ھجرة والمھجرین  ٢٨٠

 الھیئة الوطنیة لالستثمار  ھیئة االستثمار الوطنیة  ٢٨١

 شامل / ا بابل  /ھیئة استثمار  ھیئة االستثمار الوطنیة  ٢٨٢

 شامل / كربالء / ھیئة استثمار  ھیئة االستثمار الوطنیة  ٢٨٣

 امل ش/ النجف /ھیئة استثمار  ھیئة االستثمار الوطنیة  ٢٨٤

 كركوك / ھیئة استثمار ھیئة االستثمار الوطنیة  ٢٨٥

 صالح الدین / ھیئة استثمار  ھیئة االستثمار الوطنیة  ٢٨٦

 ساندة / واسط /ھیئة استثمار  ھیئة االستثمار الوطنیة  ٢٨٧



 ساندة / دیالى / ھیئة استثمار  ھیئة االستثمار الوطنیة  ٢٨٨

 ساندة / االنبار / ھیئة استثمار  ھیئة االستثمار الوطنیة  ٢٨٩

 فندق الرشید / ھیئة السیاحھ  ھیئة السیاحة  ٢٩٠

٢٩١ 
ھیئة العراقیة لخدمات البث 

شبكة االعالم /واالرسال 
 الدیوانیة /العراقي

 ساند / جریدة الدیوانیة 

٢٩٢ 
ھیئة العراقیة لخدمات البث 

شبكة االعالم /واالرسال 
 الدیوانیة /العراقي

 ساند / اعة وتلفزیون الدیوانیة محطة اذ

 

 


