
تخطیط القطاعاتدائرةنجازاتا
:.ألنشطة الرئیسیة المخططة ا:. اوال 

:. األنشطة النوعیة المتخصصة  -١
نسبة الفعليالمخططالفعالیةت

%األنجاز 
المالحظات

١ -

٢-

٣-

٤ -

٥-

٦

٧ -

٨-

القطاعات وبمشاركة لكافة ٢٠١٣/اعداد مناقشات الخطة االستثماریة السنویة لعام 
.وحضور الوزارات والجھات المعنیة 

تعدیلدراسة طلبات الوزارات بخصوص زیادة الكلف وتعدیل التخصیصات السنویة و
.مكونات  المشاریع 

دراسة طلبات الوزارات بخصوص حذف واعادة ادراج مشاریع وتغیر اسم مشروع 
.وادراج مشاریع جدیدة

.ائرة ة وألغراض اعمال الدوبحسب البرامج المتوفرئرةللدااعداد قواعد بیانات 

.تدقیق استمارات التصنیف األقتصادي للمشاریع األستثماریة وادخالھا الحاسوب

.مناقشة برنامج تنمیة األقالیم للمحافظات 

إشراك موظفي الدائرة في دورات تدریبیة داخل وخارج العراق بمختلف المواضیع 
.بالعمل إلكتساب الخبرة والمھارة من أجل رفع كفـــاءة المنتســـبین ذات العالقة

اعداد استمارات التصنیف االقتصادي للخطة االستثماریة بالمشاركة مع دائرة البرامج 
٢٠١٣لعام االستثماریة الحكومیة 

حسب مایعرض على الدائرة

حسب مایعرض على الدائرة

تم تزوید شعبة التنسیق 
نات التصنیف االقتصادي ببیا

لغرض تشكیل شبكة 
للحوكمة االلكترونیة 

٢٤٢٨

١٥

١٥٧١

١٠٠%

٩٠٨

٤٦٤

٢٤٤٤

١٥

٦١

٢٤٠

١٠٠%

١٠٠%

١٠٠%

١٠٠%

١٠٠%

١٠٠%

١٥%

دوائر على بانتظار اجابات ال
استفسارات واولیات ناقصة 

مستمرة

جداول التصنیف اعادةتم 
لمعظم المشاریع االقتصادي 

)المستمرة(بسبب المبالغ المدورة

على جمع الخططتم المصادقة 
ة یحسب ما ورد عن دائرة تنم

االقالیم

بلغ عدد المشاركین بالدورات داخل
اما مشارك ) ١١١(العراق وخارج 

فقدعدد االیام التدریبیة 
یوم/شخص)٩٤٠(بلغت





- :٢٢٠١/لعام طمتابعة تنفیذ الخط: - ٣
المالحظات%نسبة االنجازالفعليططالمخالفعالیةت
١ -

٢ -

٣ -

٤ -

٥ -

٦ -

٧ -

دراسة المراسالت الواردة الى الدائرة واستكمال المعلومات المتعلقة بھا 
. واالجابة علیھا و رفعھا الى الجھة المخولة وحسب مقتضى الحال 

التخطیط عقد اللقاءات واالجتماعات مع مدراء ومنتسبي دوائر 
والمتابعة في الوزارات المعنیة والمحافظات لغرض الوقوف على 
مراحل انجاز المشاریع وتذلیل المعوقات التي ترافق مراحل تنفیذھا في 

.  ضوء التعلیمات النافذة 

٢٠١٢/المدرجة في موازنة عام عدد المشاریع التي تم زیارتھا و

اعيزرالقطاع الـ  
الصناعيقطاعـ 
قطاع النقل ـ 
قطاع التشییدـ 
تنمیة االقالیمـ 

متابعة تنفیذ مشاریع التمویل المشترك وبالتنسیق مع دائرة التعاون 
.الدولي 

. متابعة مشاریع التمویل المشترك مع الوزارات القطاعیة 

. متابعة مشاریع المنح والقروض وبالتنسیق مع دائرة التعاون الدولي

للخمس سنوات القادمة ) ٢٠١٤-٢٠١٠(تحدیث الخطة الخمسیة 
) . تشیید ، نقل ، صناعي ، زراعي ( للقطاعات 

٨٧٥

١٠٠
١٥٠
٧٥

٤٥٠
١٠٠

٨١٨

٧٧

١٣٥٨

٣٠١
٢٤٤
١٨٠
٥٠٣
١٣٠

١٥٥%

٣٠١%
١٦٢%
٢٤٠%
١١١%
١٣٠%

٨٠%

مستمرة 

لمدراء العامین ورؤساء بامستمر اللقاء
االقسام والوزارات المعنیة 

لمواقع ان عدد الزیارات المتحققة
بلغتالمشاریع 

زیارة بضمنھا مشاریع تم ) ١٣٢٢(
) ٢١٨(، منھا ،زیارتھا اكثر من مرة
)٢٤٦(زیارة قطاع زراعي ،

تشیید ) ٥١٦(نقل ،) ٢٢٧(صناعي،
.تنمیة اقالیم ) ١١٥(،

مستمرة

مستمرة

مستمرة

تم اعداد الباب االول والثاني ورفعت للسید 
الوكیل الفني وطلب دمج الباب االول والثاني مع 

اجراء التعدیالت 



اعداد الدراسات واالوراق النقاشیة: - ٤
تأریخ إالنجاز عنوان الدراسھ او الورقھ ت

المقرر
نسبة 

االنجاز 
الحالیة 

%

اسباب االنحراف ان 
وجدت

ت حظاالالم

١ -

٢ -

٣ -

٤ -

٥ -

٦ -

–االسباب والحلول -أزمة المیاه في المناطق الجافة 

كلفة إحتساب ضخ المتر المكعب من میاه  الري 
والبزل 

االقتصاد االخضر تقدیرات اعداد الحیوانات وانتاج 
اللحوم الحمراء

تقدیرات الطلب على الطاقة الكھربائیة 

أثر األستثمارات الحكومیة على إجمالي تكوین رأس 
.المال الثابت للقطاع الزراعي   

قیاس كفاءة تقنین استخدامات میاه الري للمحاصیل  
. الحقلیة والخضروات على مدار السنة  

١/٨/٢٠١٢

١/٣/٢٠١٢

١/٩/٢٠١٢

١/٧/٢٠١٢

١/٨/٢٠١٢

١/٦/٢٠١٢

١٠٠%

١٠٠%

١٠٠%

١٠٠%

١٠٠%

١٠٠%

في مرحلة الطبع 

تم تقدیمھا الى السید المدیر  العام 

تم ارسال البحث للتقییم الى وزارة 
الزراعة  حسب توجیھ السید 

الوكیل الفني

تمت تقییم الدراسة من قبل  
.وزارة الكھرباء 

ي قدمت الى السید الوكیل الفن
وامر بارسالھا الى لجنة اعداد 

.الخطة لالستفادة منھا 

تم تقییم الدراسة من قبل 
.وزارة الزراعة 



٧ -

٨ -

٩-

١٠-

١١-

١٢-

١٣-

١٤-

١٥-

التخطیط لمكافحة أمراض و آفات النخیل

مقدمة تعریفیة في الزراعة العضویة

ریع الصغیرة ودورھا الریادي في بناء قدرات المشا
.األقتصاد الوطني العراقي 

دراسات الجدوى الفنیة واألقتصادیة للمشاریع 
.الكبرى بین الواقع والطموح 

ستراتیجیة االتقدیرات انتاج المحاصیل 
)الحنطة ، الشعیر ،الشلب (

واقع قطاع الصناعات الھندسیة 

تجددة الطاقات الجدیدة والم

التغییرات في الكلف الكلیة والتخصیصات السنویة 
للقطاع الصناعي 

-٢٠١١توقعات الطلب على مادة البنزین للسنوات 
٢٠١٥

١/١٢/٢٠١٢

١/٩/٢٠١٢

٢٠١٢/ ٢٦/١

١٥/٢/٢٠١٢

١/٩/٢٠١٢

١/١٢/٢٠١٢
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١٠٠%

١٠٠%
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٩٠%

٣٠%

٤٠%

٧٠%

٣٠%

الدراسة بحاجة الى 
اضافات بسیطة 

ستقدم الدراسة الى السید 
.المدیر العام 

كاملة االجراء

كاملة االجراء



١٦-

١٧-

١٨-

االتصاالت في العراق بین الواقع والطموح

دور جمعیات مستخدمي المیاه في ادارة الموارد 
المائیة 

زراعة الرز في العراق

١٥/١٢/٢٠١٢

١/٤/٢٠١٢

١/٤/٢٠١٢

٢٨%

١٠٠%

١٠٠%

انشغال الباحثین باكمال 
اعمالھم بالخطة االستثماریة

.تم تقییم الدراسة 



- :لعراقاداخل وخارج الندوات والمؤتمرات وورش العمل- ٥

المالحظات ليكنسبة االنجاز الالعددعنوان الندوة او المؤتمرت
ورشة عمل حول معالجة مشاكل المحافظات العراقیة لقطاعي میاه الشرب -١

. ھیلھا وتطویرھا ف الصحي والخطط الالزمة العادة تأوالصر
١١٠٠%

%١١٠٠الرطبةاجتماع اللجنة الوطنیة لالھوار واالراضي -٢
%١١٠٠عقد اجتماع لجنة تخطیط النقل الشامل في االردن -٣
اربیل %١١٠٠دراسات الجدوى لمشاریع التنمیة في المحافظات ورشة عن -٤
عمان%١١٠٠ورشة عن دراسات الجدوى لمشاریع التنمیة في المحافظات -٥
المتجددة في المناطق الریفیة ورشة عمل حول توسیع نطاق استخدام الطاقات -٦

للبلدان االعضاء في االسكوا 
لبنان%٢١٠٠

ورشة عمل حول تنفیذ المرحلة الثانیة من برنامج التخطیط االداري للمحیطات -٧
وادراج االھوار العراقیة على الئحة التراث العالمي كأداة لتعزیز االدارة الطبیعیة 

والثقافیة 

عمان %١١٠٠

عمان %١١٠٠اع التشاوري الثالث العداد خطة معالجة االنسكابات النفطیة االجتم-٨
عمان %١١٠٠) اكوالید ( االجتماع التفاوضي مع شركة -٩

مصر%١١٠٠ورشة عمل حول التحكیم التجاري الدولي -١٠
%٥١٠٠ورشة عمل حول تحلیل سوات-١١
مشاركة السید مدیر عام %١١٠٠نقل في االسكوااجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة ال-١٢

لبنان / الدائرة 
اجتماع منظمة االمم المتحدة للتنمیة الصناعیة لمناقشة تطورات االعمال في -١٣

نینوى/مشروع الصناعات الصغیرة 
١١٠٠%

لبنان%١١٠٠لعملیات االنفاق الجاري واالستثماريالتنبؤ -١٤

مصر%١١٠٠للمكتب التنفیذي لوزراء النقل العرب٤٨جتماعات الدورة ا-١٥

%٢٠١٧٩١٠٠-٢٠١٣خطة التنمیة الوطنیة المؤتمر االول العداد-١٦

%١١٠٠ورشة في ادارة المشاریع-١٧

قطر%١١٠٠)االنبعاثات الملوثة للبیئة بقطاع الكھرباءفي الدول العربیة(ندوة بعنوان -١٨

یئة منشور اعداد الموازنة ضمن المكون االول لمشروع ورشة عمل في تھ-١٩
Genتطویر االدارة المالیة العامة للعقد الخاص بأعداد الموازنة مع شركة 

لبنان%٢١٠٠

االجتماع التشاوري المشترك العضاء لجنتي الموارد المائیة والطاقة الذي -٢٠
)سكوااال( تنظمھ اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي اسیا 

لبنان%١١٠٠



مؤتمر التقییم االبتدائي لمشروع اعادة تأھیل قطاع الموانئ في جنوب      -٢١
)المرحلة الثانیة ( العراق 

عمان%١١٠٠

لبنان%١١٠٠ورشة عمل الستكمال اعداد االستشارات ودراسات الجدوى للمشاریع الخدمیة -٢٢

بغداد%٢١٠٠ورشة عمل حول االمن الغذائي -٢٣

بغداد%٢١٠٠ورشة عمل حول قانون انضباط موظفي الدولة -٢٤

بغداد%١١٠٠)مع منظمة جایكا الیابانیة ( ورشة حول محطة كھرباء الناصریة -٢٥

مشاركة السید المدیر %٣١٠٠) IDMS(ورشة عمل حول واقع ومستقبل نظام -٢٦
عمان / العام 

بغداد%١١٠٠العامة حول مشاریع القرض الیاباني ورشة عمل في األمانة -٢٧

بغداد%١١٠٠المشاركة في اجتماعات اللجنة المشكلة حول تطویر مدینة بغداد -٢٨

تركیا%١١٠٠اجتماع اللجنة التوجیھیة النھائي لمشروع نینوى -٢٩

بغداد%٦١٠٠للدولة حول السیاسات العامة/ ورشة عمل في االمانة العامة لمجلس الوزراء -٣٠

اربیل %٩١٠٠المؤتمر الثاني لخطة التنمیة الوطنیة -٣١

بغداد %٣١٠٠)منتدى العراق للطاقة ( مؤتمر -٣٢



:االنشطة الرئیسیة خارج الخطة -٦
المالحظاتالكلينسبة االنجازالعددالفعالیةت

قدم البحث في مؤتمر وزارة النفط %١١٠٠) دولة ومدى الحاجة للتغییر واقع مؤسسات ال( بحث بعنوان -١
%١١٠٠تطبیق نظام االرشفة االلكترونیة -٢
ین والخبراء بمشاركة عدد من المدراء العام%١١٠٠عقد ندوة حول متابعة المشاریع والزیارات المیدانیة -٣

والمھندسین من ذوي االختصاص 
%١١٠٠)تعریف بطائر النعام واثره في تنمیة البادیة( ورقة بعنوان-٤

ذه االوراق في مؤتمر عربي سیتم المشاركة بھ
في نقابة المھندسین الزراعیین مراجعة وتقییم اسالیب وطرق تنمیة البوادي وادارة المراعي (ورقة بعنوان -٥

)الطبیعیة في العراق
١١٠٠%

ت االنمأئیة القائمة في البوادي العراقیة ومدى تقییم المشروعا(ورقة بعنوان -٦
)نجاحھا

١١٠٠%

ورشة عمل حول تنفیذ المرحلة الثانیة من برنامج التخطیط االداري للمحیطات وادراج -٧
االھوار العراقیة على الئحة التراث العالمي لتعزیز االدارة الطبیعیة والثقافیة 

١١٠٠%

%٢١٠٠ورشة عمل حول االمن الغذائي-٨
%٢١٠٠ورشة عمل حول قانون انضباط موظفي الدولة -٩

مة للدولة اورشة حول السیاسات الع%٦١٠٠ورشة عمل في االمانة العامة لمجلس الوزراء -١٠
تم انجاز ھذا التقریر من قبل السید یحیى الفھد ١)٢٠١٢تقییم اداء القطاع الزراعي لمحافظة بابل ( اعداد تقریر مبادرة بعنوان -١١

.وبتوجیھ من السیدة المدیر العام 
المنھاج / خارطة طریق المشاریع االستثماریة ( اعداد تقریر مبادرة بعنوان -١٢

) ٢٠١٢االستثماري 
تم انجاز ھذا التقریر من قبل السید یحیى الفھد ١

وبتوجیھ من السیدة المدیر العام
اشراف القسم الھندسي التابع للدائرة على CDEFJمتابعة تنفیذ اعمار االبنیة  -١٣

القیام بمتابعة واالشراف على تنفیذ االبنیة 
CDEFJ

اعداد كشف النشاء قاعة جدیدة وتوسیع المكتبة وبناء سیاج خارجي للمركز -١٤
الوطني لالستشارات والتطویر االداري

د الكشف الخاص قیام القسم الھندسي باعدا
النشاء قاعة تدریبیة في المركز الوطني 

وزارة التخطیط/ لالستشارات 
من مھام القسم الھندسي التابع للدائرةمتابعة تنفیذ وتجھیز ونصب مظالت وابراج حراسة -١٥

التنسیق مع وزارة االعمار واالسكان والدوائر ذات العالقة لغرض تھیئة حیز -١٦
المطبعة 

مھام القسم الھندسي التابع للدائرةمن 



اللجان -٧

المجموعخارج الوزارةداخل الوزارةنوع اللجنة

١٢٣٨٥٠دائمیة
٨٠٣٨٣مؤقتة

٩٢٤١١٣٣المجموع

انواعھااسماء اللجان و
ةننوع اللجاللجنةت

دائمیة خارجیة واالراضي في العراق الدراسة الستراتیجیة لموارد المیاه- ١
دائمیة خارجیةممثل عن وزارتنا في لجنة المبادرة الزراعیة في مكتب رئیس الوزراء                                                               - ٢
دائمیة داخلیةللخمس سنوات القادمةخطة الخمسیةلتحدیث الاللجنة الفنیة - ٣
مؤقتة داخلیة لجنة تدقیق مشاریع الشركات وتقدیر حجم العمالة - ٤
دائمیة داخلیةلجنة قطاع النقل واالتصاالت لتحدیث الخطة الخمسیة للخمس سنوات القادمة - ٥
دائمیة داخلیةلجنة قطاع التشیید واالسكان والخدمات لتحدیث الخطة الخمسیة للخمس سنوات القادمة- ٦
دائمیة خارجیةجنة الوطنیة العلیا للمیاه الل- ٧
دائمیةخارجیةلجنة االعمار والخدمات الوزاریة في مكتب نائب رئیس الوزراء - ٨
دائمیةخارجیةلجنة مشروع سد الموصل - ٩

دائمیة خارجیةاللجنة العلیا لمتابعة االداء الحكومي-١٠
دائمیةخارجیةطاقة المتكاملة الھیئة التوجیھیة لمشروع ستراتیجیة ال-١١
دائمیةخارجیة اللجنة القیادیة العمال نشر جمعیات مستخدمي المیاه -١٢
مؤقتة داخلیةلجنة تحدید رواتب المتعاقدین للتعاقد الغراض المتابعة المیدانیة للمشاریع-١٣
دائمیة خارجیة المسح الھیدرولوجي للمیاه الجوفیة بالتنسیق مع منظمة الیونیسیف-١٤
دائمیةخارجیة  لجنة مع محافظة بغداد-١٥
دائمیةخارجیةالھیئة االستشاریة للھیئة العامة للمباني-١٦
دائمیةخارجیةمجلس ادارة الھیئة العامة لالسكان-١٧



دائمیةداخلیةخطة النقل الشامل في العراق-١٨
دائمیة خارجیةامر غیار-١٩
دائمیة خارجیةریو/ ة فنیة العداد التقریر الوطني للتنمیة المستدامة لجن-٢٠
دائمیة داخلیة لجنة التعیین والترقیة -٢١
دائمیة داخلیةلجنة القطاع الصناعي لتحدیث الخطة الخمسیة للخمس سنوات القادمة-٢٢
میةدائخارجیةالصینیة-اللجنة التوجیھیة  الزراعیة  العراقیة -٢٣
دائمیةخارجیةلجنة تحدید الخط المطري -٢٤
دائمیةخارجیةلجنة دراسة واقع األدویة البیطریة -٢٥
دائمیةخارجیةاللجنة التوجیھیة لمشروع جمعیات مستخدمي المیاه-٢٦
دائمیةخارجیةلجنة تسجیل األھوار كأرث حضاري ثقافي عالمي -٢٧
دائمیةخارجیة)رامسار( الرطبة لجنة الحفاظ على األراضي -٢٨
لجنة مكافحة التصحر وزیادة الغطاء النباتي وتثبیت الكثبان الرملیة وزراعة االحزمة -٢٩

الخضراء  
دائمیةخارجیة

مؤقتةداخلیةلجنة تأھیل حدائق الوزارة -٣٠
دائمیةخارجیةالنیجیریة المشتركة  –اللجنة العراقیة -٣١
دائمیةخارجیةالمجمعات الصناعیةلجنة ھیئة -٣٢
دائمیةخارجیةالسریالنكیة–اللجنة العراقیة -٣٣
دائمیةخارجیةالفنزویلیة–اللجنة العراقیة -٣٤
مـؤقتةداخلیةلجنة فتح العطاءات-٣٥
دائمیةداخلیةاللجنة العلیا للدفاع المدني -٣٦
دائمیةخارجیةلجنة اعداد الخطة الستراتیجیة البیئیة-٣٧
دائمیةخارجیةللمھجرین) مشروع المالجىء المقبولة ( لجنة-٣٨
دائمیةخارجیةلجنة تنفیذ األتفاقیة األیطالیة لألنواء الجویة-٣٩
دائمیةخارجیةعضو ارتباط شبكة التعاون الفني في منظمة األسكوا-٤٠
دائمیةخارجیةمشروع دعم الصناعات الصغیرة في العراق-٤١
دائمیةخارجیةلجنة الطاقة في منظمة األسكوا -٤٢
دائمیةخارجیةلجنة خطة االستثمار في قطاع الكھرباء-٤٣
مؤقتة داخلیةلجنة تحلیل العطاءات -٤٤
مؤقتة داخلیة) B(و ) A(لجنة االستالم النھائي للبنایتین -٤٥
دائمیةةخارجیالیوغسالفیة-اللجنة العراقیة -٤٦
دائمیةخارجیةاالوكرانیة–اللجنة العراقیة -٤٧
مؤقتة داخلیةلجنة اعتدال االسعار-٤٨



مؤقتةداخلیةلجنة المشتریات -٤٩
مؤقتةداخلیةلجنة تحدید المواصفات والكلف التخمینیة-٥٠
مؤقتةداخلیةلجنة فحص واستالم المواد-٥١
مؤقتةداخلیةدمة كھدایة لجنة تسعیر المواد المق-٥٢
مؤقتة داخلیةلجنة شراء الكاز -٥٣
مؤقتة داخلیةلجنة الشطب-٥٤
مؤقتةداخلیةلجنة شراء احتیاجات دائرة تخطیط القطاعات -٥٥
دائمیة داخلیةلجنة القطاع الزراعي لتحدیث الخطة الخمسیة للخمس سنوات القادمة-٥٦
مؤقتة داخلیةالمستھلكة لجنة كشف مخزن المواد-٥٧
لجنة ربط الوزارة بالكیبل الضوئي وتحدید جدول كمیات واعداد المواصفات الفنیة والكلفة -٥٨

التخمینیة للعمل
مؤقتة داخلیة

دائمیة خارجیة لجنة اعداد مسودة قانون النقل المستدام -٥٩
دائمیة خارجیة) روكلورفلوركربون ھید( لجنة مسح عن المواد المستنفذة لطبقة االوزون -٦٠
مؤقتةداخلیةفرقة االنذار واالتصاالت-٦١
مؤقتةداخلیةفرقة حفظ االمن والنظام-٦٢
مؤقتة داخلیةفرقة االسعافات االولیة -٦٣
مؤقتةداخلیةفرقة االنقاذ والتعمیر-٦٤
مؤقتة ةداخلیلجنة وضع مقترح لصرف الوقود لالیفادات الداخلیة-٦٥
ومشروع اصالح ) ٠٢eGen.PFM.C-I.QCB(لجنة لمتابعة العقد المبرم مع شركة -٦٦

االدارة المالیة 
مؤقتة خارجیة

مؤقتة داخلیةلجنة االعداد والكشف التخمیني باعمال المدخل والطریق الخاص لمعالي الوزیر-٦٧
مؤقتة داخلیةلجنة عمل طریق ومدخل للسید الوزیر-٦٨
مؤقتة داخلیةاثاث مبنى الوزارةاستالم لجنة -٦٩
مؤقتةداخلیةاإلدارة المالیة العامة-٧٠
دائمیةداخلیة لجنة تقییم الدراسات و البحوث-٧١
الخاصة بتجھیز ٢٠١١/لسنة ) ٥(لجنة تحدید المواصفات والكلف التخمینیة الخاصة بالمناقصھ رقم -٧٢

.السیارات 
مؤقتة داخلیة

لجنة اعداد المواصفات الفنیة التفصیلیة الدقیقة للمطبعة المراد شرائھا وبیان الجدوى االقتصادیة والفنیة -٧٣
واعداد جداول كمیات یتضمن التفاصیل الفنیة لمراحل الطباعة االربعة والكلف التخمینیة لشراء المطبعة 

مؤقتة داخلیة 

مؤقتة اخلیة دلجنة اعداد الكتاب السنوي للوزارة -٧٤
مؤقتة داخلیة لجنة حسم موضوع استالم نافورة الوزارة -٧٥
مؤقتةداخلیة اللجنة المركزیة لمنح الموافقات على التعامل مع الوكاالت التجاریة -٧٦
دائمیةخارجیة لجنة البنى التحتیة -٧٧
مؤقتة داخلیة لجنة تطویر القدرات -٧٨



مؤقتة داخلیة IDMSابعة انجاز مشروع لجنة استالم ومت-٧٩
مؤقتةداخلیةلجنة ملئ استمارة شطب الموجودات واضرار الحرب -٨٠
لجنة استالم منظومة الغسل والتشحیم بعد فحصھا والتاكد من مطابقتھا للمواصفات والشروط -٨١

الفنیة 
مؤقتة داخلیة 

مؤقتة داخلیةمحیط الوزارة لجنة كشف وتنفیذ رفع االنقاض المتواجدة في -٨٢
لجنة لالشراف على تنفیذ جدار الحمایة لخزان الوقود بالتنسیق مع لجنة المشتریات ولجنة تحدید -٨٣

االسعار 
مؤقتةداخلیة

لجنة االطالع على واقع السیارات المستھلكة والتي تعرضت لحوادث مختلفة وشطبھا وفق -٨٤
ة المالیة االستمارة المعتمدة من قبل وزار

مؤقتة داخلیة 

مؤقتة خارجیة لجنة تحقیقیة في محافظة واسط -٨٥
دائمیةخارجیةلجنة صیانة الطرق السریعة-٨٦
مؤقتةداخلیة)c-d-e-f(لجنة مناقشة مخططات وتصامیم تأھیل واعادة اعمار االبنیة -٨٧
مؤقتةداخلیة لصالحیةد القابلو الضوئي بین وزارة التخطیط وبدالة املجنة -٨٨
مؤقتةداخلیة لجنة االشراف على تنفیذ جدار حول خزانات الوقود -٨٩
دائمیةداخلیةلجنة تدقیق اوامر الغیار-٩٠
لجنة تحدید الیة واضحة لتشكیل دوائر المھندس المقیم والمھام المناطة في متابعة تنفیذ المشاریع -٩١

المدرجة في المنھاج االستثماري
مؤقتة داخلیة 

مؤقتةداخلیة لجنة استالم الكاز -٩٢
مؤقتةداخلیة لجنة لصیانة السیارات -٩٣
مؤقتة داخلیة لجنة اعتدال االسعار -٩٤
مؤقتة داخلیة لجنة تحلیل العطاءات -٩٥
مؤقتةداخلیة لجنة تحدید مواصفات اجھزة كشف المتفجرات -٩٦
مؤقتةداخلیة سة جدوى المطبعة لجنة اعداد درا-٩٧
دائمیةداخلیة لجنة تحدید المواصفات-٩٨
مؤقتةداخلیة لجنة اعادة تقییم تصلیح السیارات -٩٩

مؤقتةداخلیة لجنة استالم حیز السواق-١٠٠
مؤقتةداخلیة لجنة استالم سقف سیارات موكب السید الوزیر -١٠١
مؤقتة داخلیة اد كشوفات بذلك لجنة جرد السكراب واعد-١٠٢
مؤقتة داخلیةتخطیط القطاعات  / لجنة مشتریات -١٠٣
مؤقتة داخلیةلجنة مشتریات دائرة تخطیط القطاعات -١٠٤
مؤقتة داخلیةلجنة اوامر الغیار-١٠٥
مؤقتة داخلیةلجنة الطرق الریفیة -١٠٦
مؤقتة داخلیةلجنة الطرق الحدودیة -١٠٧
مؤقتة داخلیةلجنة مركز الطبابة -١٠٨
مؤقتة داخلیةلجنة تنفیذ ومعالجة النافورة -١٠٩
مؤقتة داخلیةلجنة توحیداسعار اثاث الوزارة -١١٠



مؤقتة داخلیةاللجنة الوطنیة العداد الخارطة البیئیة -١١١
مؤقتةداخلیة یطلجنة متابعة وتنسیق لتنفیذ عمل محیط ابنیة وزارة التخط-١١٢
مؤقتة داخلیة قواطع حیز السواق-١١٣
مؤقتةداخلیةلجنة تحدید مواصفات والكلف التخمینیة الجھزة المتفجرات -١١٤
مؤقتة داخلیة لجنة التعدیل على مسودة تعلیمات بند العقود-١١٥
مؤقتة داخلیة لجنة مراجعة واعداد صیاغة وثائق العطاءات القیاسیة -١١٦
دائمیةداخلیة لجنة اعداد الخطة الخمسیة القطاع الخاص-١١٧
مؤقتةداخلیة لجنة استالم كرفان الطبابة-١١٨
مؤقتة داخلیة لجنة تثمین السیارات المراد التأمین علیھا -١١٩
مؤقتة داخلیةفحص واستام آلیة كرین ھیاب-١٢٠
مؤقتة داخلیة باجیرو) ٨٢٦٨٨(رة المرقمة لجنة تحقیق في اسباب عطل السیا-١٢١
مؤقتة داخلیة لجنة لغرض تبدیل جھاز التشویش -١٢٢
مؤقتة داخلیة )نظام ادارة التنمیة العراقیة ( IDMSلجنة استالم اولي لنظام -١٢٣
مؤقتة داخلیةلجنة استالم الرافعة الشوكیة -١٢٤
لموقع واعداد جداول للمواصفات والكمیات والكلفة التخمینیة لجنة اعداد التصمیم واختیار ا-١٢٥

الخاصة بتصمیم كرفان لدار الحضانة لالطفال 
مؤقتة داخلیة 

مؤقتة خارجیة لجنة دراسة موضوع استمالك بنایة من ابنیة وزارة المالیة -١٢٦
مؤقتة داخلیة لجنة السیطرة على وقود المولدات -١٢٧
یط االجراءات الالزمة المتعلقة بدراسات الجدوى الفنیة واالقتصادیة للمشاریع الخدمیة لجنة تبس-١٢٨

الصغیرة 
مؤقتة داخلیة 

مؤقتة داخلیة استالم بنایة وحدة تخطیط البصرة -١٢٩
مؤقتة داخلیة شراء سیارات اسعاف خاصة لوزارة التخطیط -١٣٠
دائمیة دااخلیة لغیار لجنة دراسة زیادات الكلف واوامر ا- ١٣١
مؤقتةداخلیة اللجنة المركزیة لمنح الموافقات على التعامل مع الوكاالت التجاریة - ١٣٢
مؤقتة داخلیة لجنة تقدیر الضرر للمال العام جراء عقد تاھیل وزارة التخطیط - ١٣٣


