
 ۱ 

               
            

 
 
 
 
 
  القطاعات برنامج عمل دائرة تخطيط  
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 ۲ 

 
 االهداف العامة: Uاوال 

 .بما يخدم االهداف التنموية العامة للدولة ) قصيرة وطويلة االجل ( وضع وتطوير الخطط االقتصادية و االجتماعية  .۱
 .اعداد البرنامج االستثماري الحكومي  .۲
 .دعم التنمية المحلية و االقليمية واسناد جهود المحافظات في مختلف المجاالت  .۳
 .تقويم اداء المشاريع االستثمارية من خالل متابعة التنفيذ  .٤
 .تقويم نتائج دراسات الجدوى االقتصادية و الفنية للمشاريع والمقدمة من قبل الجهات المعنية  .٥
 .اعداد الدراسات والبحوث واوراق عمل المتحققة في مختلف القطاعات واالنشطة الخدمية  .٦

 

 المهام و االنشطة النوعية و التخصصية: Uثانيا 
 .اعداد المنهاج االستثماري السنوي بالتنسيق مع وزارة المالية و الجهات االخرى  .۱
 .هاج االستثماري من خالل الزيارات الميدانية لمواقع المشاريع واعداد التقارير الميدانية و المكتبية متابعة تنفيذ المشاريع االستثمارية المدرجة في جداول المن .۲
 . ۲۰۱٤ – ۲۰۱۰متابعة تحقق اهداف خطة التنمية الوطنية  .۳
 .رسم ومتابعة برنامج تنمية االقاليم  .٤
 .في العراقاعداد الدراسات و البحوث واالوراق النقاشية الخاصة بتحليل الواقع التنموي  .٥
 . ادخال االرشفة االلكترونية لمكننة عمل الدائرة  .٦
 .تطبيق نظام تبادل المعلومات عن طريق شبكة االنترنيت  .۷
 .اعداد تقارير عن االنشطة واهم اعمال الدائرة بشكل شهري ، دوري  ونصف سنوي  .۸

 

 المهام االساسية في مجال اعداد المنهاج االستثماري السنوي: Uثالثا 
 .هاج االستثماري السنوي ة مع وزارة المالية في وضع ستراتيجية الموازنة العامة للدولة واعداد االسس و المباديء العامة التي يتم االسترشاد بها  العداد المنالمشارك .۱
 .المســاهمة في اعداد التعليمات و الصالحيات الخاصة بتنفيذ مشاريع الموازنة االستثمارية  .۲
 .االستثمارية المقترحة مع الوزارات و الجهات ذات العالقة الجل ادراجها في المنهاج االستثماري السنوي مناقشة جميع المشاريع  .۳
 . اعداد الصيغة النهائية لجداول الموازنة االستثمارية للعام القادم وارسالها الى وزارة المالية  .٤

 

 :  المهام في مجال متابعة تنفيذ المشاريع: Uرابعا
 :اهداف المتابعة U - أ

 .زيارة مواقع المشاريع االستثمارية من قبل فرق العمل الفنية المتخصصة لالطالع على تقدم العمل ورصد مستويات التنفيذ  -۱
 .الوقوف على مدى التزام الجهات المنفذة بالتعليمات و الصالحيات  -۲
 .عليا و الجهات ذات العالقة اعداد التقارير الخاصة بالمتابعة الميدانية و المكتبية ورفعها الى الجهات ال -۳
 .النتائج التي ألت إليها عملية تنفيذ الخطة  رصد واقع تنفيذ الخطط وتهيئة المؤشرات والبيانات الخاصة بهذا الواقع وتقييم تلك الخطط استنادا إلى ماكان مستهدف باألساس، أي تقييم -٤



 ۳ 

حسب مستوى المتابعة وطبيعة المشروع  واالحتياجات من  تل�ك ) الفترات الزمنية لعملية  التحديث ، شهرية ، فصلية ، سنوية وقد تختلف ( توفير بيانات دورية وتحديثها بصورة مستمرة  -٥
الحالي�ة لتنفي�ذ المش�روع  وتصحيح مس�ار الخط�ط البيانات عن المشروع  بما يساعد في اتخاذ القرارات المناسبة وتهيئة األساس المالئم الذي يعتمد عليه المخطط في وضع خططه المستقبلية

 .أو للخطة بشكل عام 
اهم في دفع عملية تنفي�ذ الخط�ة إل�ى إم�ام س�واء تشخيص المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة في الوقت المناسب بهدف إيجاد الحلول أو اتخاذ القرارات الالزمة لمعالجتها بشكل يس -٦

 .رحلة التخطيط أو خلل في مرحلة التنفيذ أو ألية أسباب أخرى وهذه تعتبر من السمات األساسية التي تميز المتابعة كانت تلك المشاكل والمعوقات نتيجة خلل في م
 : األسس والمباديء التي يتم  بموجبها  اختيار المشاريع للمتابعة -ب 
ف�ي األقتص�اد ال�وطني وم�ا يحقق�ه م�ن م�ردودات اقتص�ادية واجتماعي�ة ذات األهمي�ة الس�تراتيجية  ستراتيجية المشروع وأهميته ومدى تأثيره على القطاع التابع له وبقية القطاع�ات األخ�رى -۱

 . للدولة والمجتمع 
 .المشاريع التي تساعد في إدخال معرفة وتكنولوجيا حديثة  -۲
 .طة المشاريع التي تعاني من مشاكل وانحرافات تنفيذية كبيرة والتي تؤشر من خالل المناقشات السنوية للخ -۳
 .الكلفة الكلية للمشروع حيث يفضل اختيار المشاريع ذات الكلف الكبيرة النها تعكس مؤشرات اقتصادية مهمة  -٤
 %  .۲٥المشاريع التي تقل فيها نسب التنفيذ عن  -٥
 . المشاريع التي تتطابق فيها الجهة المنفذة والجهة المستفيدة في إن واحد  -٦
 . نيات التنفيذية واإلشرافية المتواضعة مشاريع الجهات ذات اإلمكا -۷

 :تعزيز قدرات فرق المتابعة الميدانية  -ج
 التخطيط ، التنفي�ذ ،(تويات االدارية الخاصة بالعملية  من أجل خلق قاعـدة مستقبلية علمية وفنية وفي اطار السعي الستثمار الموارد و الطاقات البشرية لتحسين النوعية والكفاءة في كافة المس

 : يتطلب تعزيز قدرات العاملين في مجال المتابعة بمايلي ) االشراف والمتابعة 
 .بـناء القدرات التخطيطية والتنفيذية  -۱
 .بناء القدرات في مجال البحث وادارة المعلومات  -۲
وعل�ى المس�توى الفن�ي والهندس�ي وتحدي�د المؤش�رات الض�رورية بالعم�ل لوض�ع الحل�ول  تعزيز القدرة في مجال اعداد الدراسات التحليلية والتشخيصية والعالجي�ة ف�ي مج�ال تنفي�ذ المش�اريع -۳

 . المبكرة 
 . توفير مقاعد للدراسات العليا للمالكات العلمية العاملة في المتابعة ولكافة الفئات العمرية ولمختلف االختصاصات  -٤
 .ذه والمنتفعة عند القيام بأجراء الفحوصـات الفنية داخـل وخارج القطر أشراك المالكات الفنية المتخصصة مـع مختصين من الجهات المنف -٥
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤ 

  -:الرئيسية المخططةاألنشطة : أوال
 تاريخ االنجاز الجهة المعنية المهام ت
 تمرةمس االقسام الفنية  كافة .أنها وبيان الرأي بش المقدمة من قبل الجهات المعنيةتقييم دراسات  الجدوى للمشاريع - ۱
ومشاريع تنمية االقاليم مشـــاريع األسـتثمارية لاالزيارات الميدانية لدوائر ومواقع تنفيذ ب القيام- ۲

متابعة مســتوى التنفيذ ونســب األنجاز المادي والمالي وإعداد التقاريـر الفنية لتلك المشـاريع و
 بحدود  ۲۰۱۳/ها خالل عام وان عدد المشاريع المخطط زيارت عنيةوإرســالها الى الجهات الم

 :وكما يلي  مشروع ) ۲۰۷٥(
 .)۲۲٥(القطاع الزراعي  -
 ) .٥۰۰(القطاع الصناعي  -
 ) .۳٥۰( واالتصاالت قطاع النقل -
 .مشروع ) ٦۰۰(قطاع التشييد واالسكان والخدمات  -

 .مشروع ) ٤۰۰(مشاريع تنمية االقاليم      -                

 مستمرة األقسام الفنية كافة
 
 
 
 

إشراك موظفي الدائرة في دورات تدريبية داخل وخارج العراق بمختلف المواضيع ذات العالقة - ۳
 .ـبين كفـاءة المنتسـ جل رفعبالعمل إلكتساب الخبرة والمهارة من أ

 مستمرة األقسام كافة

 مستمرة لمدير العام بالتعاون مع الكوادر الفنيةا .بعمل المشاريع االستثمارية مع الجهات ذات العالقة اللقاءات التشاورية المباشرة - ٤
 ۲۰۱۳/الربع األول من عام  الزراعيقسم ال .إعداد تقاريراألنتاج السنوية للقطاع الزراعي - ٥
 مستمرة األقسام كافة  .دائرة التعاون الدولي التنسيق مع تمول على القروض والمنح بتقييم المشاريع التي - ٦
 ۲۰۱۳/ عام الربع األول من  القسم الصناعي .نشاط األنتاجي للقطاع الصناعي تقارير ال اعداد- ۷
 شهري والمتابعة  التنسيققسم  اعداد تقاريرشهرية للتغيرات التي تطرأ على الموازنة االستثمارية السنوية- ۸

ائرة في التنسيق مع الجامعات والمؤسسات العلمية كلما دعت الحاجة الى ذلك وبما يخدم عمل الد -۹
 مجال التخطيط والتنمية الزراعية 

 مستمرة  القسم الزرعي 

 مستمرة  القسم الزراعي  .االهتمام بنشاط التنمية البشرية في القطاع الريفي وايجاد السبل لتنميته - ۱۰

 مستمرة  القسم الزراعي  .بناء قاعدة بيانات والمعلومات عن االنشطة االقتصادية - ۱۱

 مستمرة  القسم الهندسي  .التابعة لوزارتنا  C,D,E,F,I,J,Kفيذ مشروع اعمار االبنية متابعة تن- ۱۲

 مستمرة  .قسم التنسيق والمتابعة  . GISبرنامج نظم المعلومات الجغرافية وتطبيق ادخال - ۱۳

 
 



 ٥ 

 : ٤۲۰۱/لعام  وبرنامج تنمية االقاليم في مجال اعداد الموازنة االستثماريةالمهام : ثانياً 
 المسؤول عن التنفيذ التاريخ المهمة ت

۱ -
 
 
۲ -
 
 
۳ -
 
 
٤ -
 
٥ -
 
 
٦ -
 

وتثبيت النواقص والمالحظات  تدقيق المعلومات الواردة في استمارات الموازنة االستثمارية
 .االجراءات الالزمة الستكمالها بالصورة الصحيحة  عليها واتخاذ

 
 .ومجالس المحافظات ات المعنية مناقشة مقترحات الموازنة مع المسؤولين في الوزار

 
 

 وادخالها على  وبرنامج تنمية االقاليم اعداد جداول نهائية لمقترحات الموازنة االستثمارية
 .الحاسوب 

 
 .اعداد جداول نهائية للتصنيف االقتصادي وادخالها على الحاسوب

 
وارسالها  ۲۰۱٤/ عام ل وبرنامج تنمية االقاليم ةاعداد الصيغة النهائية للموازنة االستثماري

 . الى دائرة االستثمار الحكومي
 

 . ۲۰۱٤-۲۰۱۰الخاص بالخطة الخمسية  ۲۰۱۳/مراجعة البرنامج السنوي لعام 
 

۱/۸/۲۰۱۳ 
 
 

۱۰/۸/۲۰۱۳ 
 
 

۱٥/۸/۲۰۱۳ 
 
 

۱/۹/۲۰۱۳ 
 

۱/۱۱/۲۰۱۳ 
 
 

۱/۹/۲۰۱۳ 
 

 االقسام كافة
 
 

مدير عام الدائرة وكوادر الدائرة 
 .نيةوممثلون عن الدوائر المع

 
 االقسام كافة

 
 

 االقسام كافة
 

 قسم التنسيق والمتابعة 
 
 
االرتباط  واعضاءمدير عام الدائرة 

 الوزارات المعنيةفي الدائرة و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦ 

 ۳۲۰۱/المهام في مجال متابعة البرنامج االستثماري لعام : ثالثاًً 
 تاريخ االنجاز الجهة المعنية المهام ت
المناقالت  ( فيما يخصوالجهات غير المرتبطة بوزارة ات الواردة من الوزارات دراسة الطلب  -۱

 .وابداء الرأي بشأنها  )وادراج المشاريع الجديدة وحذف المشاريع وزيادات الكلف
 االقسام كافة

 
 مستمرة

 
 ستثماريةالقيام بالزيارات الميدانية والمكتبية لمواقع المشاريع المدرجة في جداول الموازنة اال  -۲

 مستمرة االقسام كافة .وذلك بموجب جدول سنوي يعد مسبقا لهذا الغرض   وبرنامج تنمية االقاليم

 شهريا قسم التنسيق والمتابعة  .الخطة االستثمارية  متابعة حركة التغيرات التي تطرأ على مشاريع- ۳
 مستمرة االقسام كافة  .تأشير تعديل مكونات التصنيف االقتصادي للمشاريع االستثمارية   -٤
 مستمرة  القسم الزراعي  .متابعة مشاريع المبادرة الزراعية واجراء كافة التغيرات الطارئة على مشاريعها   -٥
 نوي بشكل فصلي ونصف س         قسم التنسيق والمتابعة  .اعداد تقارير وبالتنسيق مع دائرة البرامج االستثمارية السنوية عن موقف المشاريع - ٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ۷ 

 :المهام في مجال الدراسات واالوراق النقاشية : رابعاً 
تأريخ إالنجاز  عنوان الدراسه او الورقه  ت

 المقرر
  الهدف

رها على الزراعة في شرح أبعاد األزمة الحالية والشحة المستقبلية للمياه ومدى تأثي ۳۱/۱۲/۲۰۱۲ االسباب والحلول -أزمة المياه في المناطق الجافة  -۱
 .العراق والحلول المقترحة لمواجهة ذلك 

رؤيا مستقبلية لواقع القطاع   دراسة تكاملية للصناعات الهندسية في العراق لوضع ۳۱/۱۲/۲۰۱۲  واقع قطاع الصناعات الهندسية -۲
 .الهندسي في البلد 

 تقديرات انتاج المحاصيل االستراتيجية  -۳
  )شلب الحنطة ، الشعير ،ال(

, ة الحنط( وضع ستراتيجية لخطة عشرية لتنمية المحافظات للمحاصيل الستراتيجية  ۳۱/۱۲/۲۰۱۲
الطلب  لتنمية االنتاج النباتي جنبا الى جنب االنتاج الحيواني لتلبية )  الشلب, الشعير 

  .المتنامي وسد الحاجة 
لمحطات الثانوية في قطاع التوزيع من حيث عددها وسعتها وكفائتها تتناول الدراسة ا ۳۰/۳/۲۰۱۳ الطاقات الجديدة والمتجددة - ٤

وتوزيعها الجغرافي وتوضيح اجزاءها ومدى امكانية تأهيل المحطات الثانوية القديمة 
وزيادة سعتها  او بناء محطات جديدة تتناسب مع الطاقة التوليدية المتاحة لألعوام 

 .ا في هذا المجال القادمة وكذلك استخدام المعدات األكثر تطور
التغييرات في الكلف الكلية والتخصيصات السنوية للقطاع - ٥

 الصناعي
تتناول الدراسة حجم األستثمار والتكاليف على مستوى المحافظات وكذلك  ۳۰/۳/۲۰۱۳

التخصيصات على مستوى العملة األجنبية للمشاريع الجديدة لوزارتي الكهرباء 
 .والصناعة 

 ۲۰۱٥-۲۰۱۱لى مادة البنزين للسنوات توقعات الطلب ع- ٦
 

تتضمن الدراسة تحديد الحاجة الى البنزين ووضع الحلول الالزمة لضمان األكتفاء  ۳۰/۳/۲۰۱۳
 .الذاتي من هذه المادة وتحسين  نوعيتها 

موم محافظات العراق والسبل الكفيلة الوقوف على عدد البداالت الحالية ونوعيتها في ع ۳۰/۳/۲۰۱۳ االتصاالت في العراق بين الواقع والطموح- ۷
 .الى تحديث هذه البداالت لما لها من اثر في نشر الخدمة الهاتفية وخدمة االنترنيت 

 التعرف على سبل العتبار الطرق السريعة كنوع من االستثمار المستقبلي في العراق  ۳۰/٦/۲۰۱۳ االستثمار المستقبلي للطرق السريعة في العراق - ۸
رات دالة استهالك الطلب على اللحوم الحمراء الواقع تقدي- ۹

 )۲۰۱۷-۲۰۱۳(والطموح ) ۲۰۰۲-۲۰۱۲(
 .التعرف على متوسط استهالك الفرد من اللحوم الحمراء  ۲۰۱۲/٦/۳۰

) االسماك ( تقديرات دالة استهالك الطلب على اللحوم البيضاء - ۱۰
 )۲۰۱۷-۲۰۱۳(والطموح ) ۲۰۱۲-۲۰۰۲(الواقع 

 .البيضاء وفيما يخص الثروة السمكيةتعرف على متوسط استهالك الفرد من اللحوم ال ۲۰۱۲/٦/۳۰
. 

) الدجاج( تقديرات دالة استهالك الطلب على اللحوم البيضاء - ۱۱
 )۲۰۱۷-۲۰۱۳(والطموح ) ۲۰۱۲-۲۰۰۲(الواقع 

 . لبيضاء وفيما يخص الدجاج التعرف على متوسط استهالك الفرد من اللحوم ا ۲۰۱۲/٦/۳۰

-۲۰۰۲(تقديرات دالة استهالك الطلب على بيض المائدة الواقع - ۱۲
 )۲۰۱۷-۲۰۱۳(والطموح ) ۲۰۱۲

 . يضاء وخاصة بيض الدجاجالتعرف على متوسط استهالك الفرد من اللحوم  ۲۰۱۲/٦/۳۰

-۲۰۰۲(تقديرات دالة استهالك الطلب على حليب الخام الواقع - ۱۳
 )۲۰۱۷-۲۰۱۳(والطموح ) ۲۰۱۲

 .بصورته الخامه  الحليبن مالتعرف على متوسط استهالك الفرد  ۲۰۱۲/٦/۳۰



 ۸ 

 :المهام في مجال اللجان الدائمية والمؤقتة : خامساً 
 : وتشمل داخل وخارج الوزارة بعمل القطاع المشاركة في  عمل اللجان الدائمية والمؤقتة التي لها عالقة 

 نوع اللجنة اللجنة ت
 دائمية  المياه واالراضي في العراق  الدراسة الستراتيجية لموارد- ۱

 دائمية  ممثل عن وزارتنا في لجنة المبادرة الزراعية في مكتب رئيس الوزراء                                                               - ۲
 دائمية  اللجنة الفنية لتحديث الخطة الخمسية للخمس سنوات القادمة- ۳
 مؤقتة  مشاريع الشركات وتقدير حجم العمالة لجنة تدقيق - ٤
 دائمية  لجنة قطاع النقل واالتصاالت لتحديث الخطة الخمسية للخمس سنوات القادمة - ٥
 دائمية  لجنة قطاع التشييد واالسكان والخدمات لتحديث الخطة الخمسية للخمس سنوات القادمة- ٦
 دائمية  اللجنة الوطنية العليا للمياه - ۷
 دائمية لجنة االعمار والخدمات الوزارية في مكتب نائب رئيس الوزراء - ۸
 دائمية لجنة مشروع سد الموصل - ۹

 دائمية  اللجنة العليا لمتابعة االداء الحكومي- ۱۰
 دائمية الهيئة التوجيهية لمشروع ستراتيجية الطاقة المتكاملة - ۱۱
 دائمية تخدمي المياه اللجنة القيادية العمال نشر جمعيات مس  -۱۲
 مؤقتة  لجنة تحديد رواتب المتعاقدين للتعاقد الغراض المتابعة الميدانية للمشاريع- ۱۳
 دائمية  المسح الهيدرولوجي للمياه الجوفية بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف   - ۱٤
 دائمية لجنة مع محافظة بغداد- ۱٥
 دائمية نيالهيئة االستشارية للهيئة العامة للمبا- ۱٦
 دائمية مجلس ادارة الهيئة العامة لالسكان- ۱۷
 دائمية خطة النقل الشامل في العراق- ۱۸
 دائمية  امر غيار- ۱۹
 دائمية  ريو/ لجنة فنية العداد التقرير الوطني للتنمية المستدامة - ۲۰
 دائمية  لجنة التعيين والترقية - ۲۱
 دائمية  طة الخمسية للخمس سنوات القادمةلجنة القطاع الصناعي لتحديث الخ- ۲۲
 دائمية الصينية  -اللجنة التوجيهية  الزراعية  العراقية - ۲۳
 دائمية لجنة تحديد الخط المطري - ۲٤
 دائمية لجنة دراسة واقع األدوية البيطرية - ۲٥
 دائمية اللجنة التوجيهية لمشروع جمعيات مستخدمي المياه- ۲٦
 دائمية ألهوار كأرث حضاري ثقافي عالمي لجنة تسجيل ا- ۲۷



 ۹ 

 دائمية )رامسار( لجنة الحفاظ على األراضي الرطبة - ۲۸
 دائمية لجنة مكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي وتثبيت الكثبان الرملية وزراعة االحزمة الخضراء  - ۲۹
 دائمية الفنزويلية –اللجنة العراقية  -۳۰
 دائمية اع المدني اللجنة العليا للدف -۳۱
 دائمية لجنة اعداد الخطة الستراتيجية البيئية -۳۲
 دائمية للمهجرين) مشروع المالجىء المقبولة ( لجنة -۳۳
 دائمية لجنة تنفيذ األتفاقية األيطالية لألنواء الجوية -۳٤
 دائمية مشروع دعم الصناعات الصغيرة في العراق -۳٥
 دائمية سكوا لجنة الطاقة في منظمة األ -۳٦
 دائمية لجنة خطة االستثمار في قطاع الكهرباء  -۳۷
 مؤقتة  ) B(و ) A(لجنة االستالم النهائي للبنايتين  -۳۸
 دائمية  لجنة القطاع الزراعي لتحديث الخطة الخمسية للخمس سنوات القادمة -۳۹
 مؤقتة  واصفات الفنية والكلفة التخمينية للعمللجنة ربط الوزارة بالكيبل الضوئي وتحديد جدول كميات واعداد الم -٤۰
 دائمية  لجنة اعداد مسودة قانون النقل المستدام  -٤۱
 دائمية لجنة تقييم الدراسات و البحوث -٤۲
 مؤقتة لجنة ملئ استمارة شطب الموجودات واضرار الحرب  -٤۳
 مؤقتة )c-d-e-f (لجنة مناقشة مخططات وتصاميم تأهيل واعادة اعمار االبنية  -٤٤
 مؤقتة د القابلو الضوئي بين وزارة التخطيط وبدالة الصالحيةملجنة  -٤٥
 مؤقتة لجنة االشراف على تنفيذ جدار حول خزانات الوقود  -٤٦
 دائمية لجنة تدقيق اوامر الغيار -٤۷
 دائمية  لجنة دراسة زيادات الكلف واوامر الغيار  -٤۸
 مؤقتة ة كشف المتفجرات لجنة تحديد مواصفات اجهز -٤۹
 مؤقتة  تخطيط القطاعات  / لجنة مشتريات  -٥۰
 مؤقتة  اثاث الوزارة  جرد وفحصلجنة  -٥۱
 مؤقتة  اللجنة الوطنية العداد الخارطة البيئية  -٥۲
 مؤقتة لجنة متابعة وتنسيق لتنفيذ عمل محيط ابنية وزارة التخطيط -٥۳
 مؤقتة  قواطع حيز السواق -٥٤
 مؤقتة  لجنة التعديل على مسودة تعليمات بند العقود -٥٥
 مؤقتة  لجنة مراجعة واعداد صياغة وثائق العطاءات القياسية  -٥٦
 دائمية لجنة اعداد الخطة الخمسية القطاع الخاص -٥۷
 مؤقتة  لجنة تثمين السيارات المراد التأمين عليها  -٥۸
 مؤقتة  فحص واستام آلية كرين هياب -٥۹



 ۱۰ 

 مؤقتة  )نظام ادارة التنمية العراقية (  IDMSلجنة استالم اولي لنظام  -٦۰
 مؤقتة  لجنة استالم الرافعة الشوكية  -٦۱
 مؤقتة  لجنة اعداد التصميم واختيار الموقع واعداد جداول للمواصفات والكميات والكلفة التخمينية الخاصة بتصميم كرفان لدار الحضانة لالطفال  -٦۲
 مؤقتة  جنة دراسة موضوع استمالك بناية من ابنية وزارة المالية ل -٦۳
 مؤقتة  لجنة السيطرة على وقود المولدات  -٦٤
 مؤقتة  لجنة تبسيط االجراءات الالزمة المتعلقة بدراسات الجدوى الفنية واالقتصادية للمشاريع الخدمية الصغيرة  -٦٥
 ة مؤقت استالم بناية وحدة تخطيط البصرة  -٦٦
 مؤقتة  شراء سيارات اسعاف خاصة لوزارة التخطيط  -٦۷

 
 


