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U )31/5/2013) ولغاية (2/1/2013انجازية الدائرة القانونية للفترة من (  

Uاوال :-قســم االستشــارات واالتفاقيــات 

 ت الموضوع العدد

اعداد المشاريع والقرارات واالنظمة والتعليمات بمختلف امور التخطيط  17
 والتنمية

1 

تقديم االستشارات واالجابة على استفسارات الوزارات والدوائر والمحافظات  159
 وخاصة قانون الموازنة والتعليمات الصادرة بموجبه

2 

 3 تقديم االستشارات القانونية واالجابة على استفسار دوائر الوزارة 367

 4 تقييم مشروعات القوانين والتعليمات الواردة الى الوزارة  7

4ا  5 تقييم االتفاقيات الواردة الى الوزارة ومذكرات التفاهم 

 

U  ثانيا:- قسم تسجيل وتصنيف المقاولين

. شعبة القائمة السوداء  1

العدد التفاصيل ت 
 شركات 10عدد الشركات المرفوعه من القائمة السوداء  اوال 

 شركات 8عدد الشركات المدرجة في القائمة السوداء ثانيا  
عدد الكتب التي تم اعادتها الى الوزارات والجهات غير ثالثا  

مرتبطة بوزارة كاالتي  
 

 2تم اعادة اوليات شركات عدد وزارة الماليه  1
 11اوليات شركات عدد محافظة االنبار   2
 11اوليات شركات عدد محافظة واسط  3
 24اوليات شركات عدد وزارة البلديات واالشغال العامه   4
 9اوليات شركات عدد وزارة االعمار واالسكان  5
  2اوليات شركات عدد وزارة الكهرباء   6
 11اوليات شركات عدد وزارة الصحة   7
 3اوليات شركات عدد محافظة المثنى   8
 4اوليات شركات عدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   9

 4اوليات شركات عدد وزارة الموارد المائية    10
 5تم اعادة اوليات شركات عدد محافظة كربالء المقدسة   11

 عدد الكتب التي تم ارسالها الى الوزارات والجهات غير رابعا  



2 
 

مرتبطة بوزارة لغرض تزويدنا باوليات الشركات المتلكئة  
) كتب الى ( وزارة الداخلية - وزارة الصحة - مجلس 8(

محافظة البصره - وزارة االتصاالت - محافظة النجف 
االشرف - وزارة الشباب والرياضه - محافظة بغداد - 

وزارة الصناعه والمعادن) 
 بيان الموقف القانوني خامسا 

   181عدد الصادرما بين مذكرة وكتاب  
 

. شعبة التدقيق  2

العدد التفاصيل ت 
  37الجلسة رقم اوال 

 26التصنيف الول مره  
   38الجلسة رقم ثانيا 

 38 تصنيف الول مرة   
 1فقدان هوية  
 12تغييرمدير مفوض  
 1تغيير اسم شركة  

  39الجلسة رقم ثالثا  
 5تصنيف الول مرة   
 2تجديد هويه   
 2بدل ضائع   
 6تغيير مدير مفوض  
 1تعديل اسم الشركة   

   40الجلسه رقم رابعا  
 22تصنيف الول مره  
 1فقدان هوية  

  41الجلسة رقم خامسا 
 47تصنيف الول مرة  
 1تجديد هوية  

 متفرقات سادسا 
 1بدل تالف  
 4تغيير مدير مفوض  
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U -:قسم الحقوق ثالثا

شعبة الدعاوى  .1

 ) 31/5/2013 ولغاية 2/1/2013(عدد الدعاوى من 

العدد التفاصيل ت 
  15الدعاوى المنجزة   1
 7الدعاوى القائمة   2

 

شعبة اللجان التحقيقية  .2

العدد التفاصيل ت 
عدد اللجان التي تم تدقيقها من قبل الدائرة القانونية  1

ومصادقة معالي السيد الوزير المحترم  
7 

 

شعبة التعهدات والكفاالت  .3

العدد التفاصيل ت 
 213التعهدات والكفاالت   1
 46براءة ذمة   2

 

شعبة حقوق االنسان  .4

العدد التفاصيل ت 
 حضور اجتماع مع السيد وكيل وزارة حقوق االنسان بشأن التقرير الدوري  1
 442حجوزات  2

 

 


