
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العامةخطة عمل دائرة العقود الحكومية 



 

 اوال : المهام في مجال االنشطة النوعية التخصصية 

 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء اسم النشاط ت
 الجهة المسؤولة
 ()القسم المسؤول

 الجهات المشاركة
 المالحظات )ان وجدت(

1 
التعليمات والضوابط والتعاميم الخاصة  تحديث

 بالتعاقدات
يتم اتخاذ مايلزم بشان مراجعتها بشكل دوري واجراء  كافة اقسام الدائرة  قسم االستشارات 31/12/2019 2/1/2019

 التعديالت حسب الحاجة

2 
والدعم الفني للجهات الحكومية في تقديم االستشارة 

 مجال التعاقدات والتعاميم
  قسم االستشارات 31/12/2019 2/1/2019

من جهات التعاقد  حسب الحاجة ومايرد الينا
الحكومية )وزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة 

 والمحافظات ( 

مايرد من جهات التعاقد مستمرة حسب   قسم التنسيق والمتابعة 31/12/2019 2/1/2019 للجهات الحكومية كافة متابعة موقف الخطط التعاقدية 3
 وزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة والمحافظات (   الحكومية)

 التعاقد الحكومية راءاتتدقيق اج 4
 تددددددددددددقددددددددددديدددددددددددق االعدددددددددددال دددددددددددات وتدددددددددددمدددددددددددديدددددددددددد دددددددددددا و -أ
اعادة االعالن واالسدددددباو الموجبة لش ( وادددددرو  المناق دددددة  )

قد الحكومية للتاكد من مطابقتها جهات التعاوال ددددددددددددادرة عن 
 لتعليمات النافذةل

تدددقيق كتددب االحددالددة ال دددددددددددددددادرة عن جهددات التعدداقددد  -و
الحكوميددة للتدداكددد من المعلومددات المطلولددة يبقددا للتعليمددات 
النافذة وتوجيهات الجهات العليا الخاصدددددددددددددة بال دددددددددددددالحيات 

ال ادرة المالية الممنوحة لرؤساء جهات التعاقد الحكومية او 
 عن االما ة العامة لمجلس الوزراء

تدددقيق مسدددددددددددددودات العقود والتي ترد من جهددات التعدداقددد  -ج
الحكومية للتاكد من مطابقتها للتشدددرتعات النافذة وابداء الراي 

العقود التي ترد الى الدائرة  سخ بشا ها اضافة الى ذلك تدقيق
للتاكد من ا سدددجامها من عدمش مل التشدددرتعات النافذة واعداد 

 الراي بشا ها 

  قسم المناق ات 31/12/2019 2/1/2019
 مستمرة حسب مايرد من جهات التعاقد الحكومية

والجهات الغير مرتبطة بوزارة )وزارات 
 والمحافظات (



 

تدددقيق الوئددائق القيدداسددددددددددددديددة التي ترد الى الدددائرة وابددداء  -د
 المالحظات بشأ ها.

 31/12/2019 2/1/2019 اإلدراج والتعليق والرفل من القائمة السوداء 5
قسم معلومات 

 المتعاقدين والمناق ين
 مستمرة حسب حاجة العمل الفعلية  

 31/12/2019 2/1/2019 اإلدراج على الشركات المتلكئة 6
قسم معلومات 

 والمناق ينالمتعاقدين 
 حسب حاجة العمل الفعليةمستمرة و  

7 
االاراف الفني على عمل تشكيالت العقود من خالل 
تنفيذ زتارات ميدا ية لتشكيالت العقود في الوزارات 

 والجهات الغير مرتبطة بوزارة والمحافظات 
 حسب حاجة العمل الفعلية   االقسام كافة 31/12/2019 2/1/2019

 حسب  شا  الدائرة  قسم التنسيق والمتابعة 31/12/2019 2/1/2019 تطوتر ال فحة االلكترو ية للدائرة  8

  قسم التنسيق والمتابعة 31/12/2019 2/1/2019 متابعة البرتد االلكترو ي للدائرة 9
حسب ما يرد ا من جهات التعاقد مستمرة و 

 الحكومية

  قسم التنسيق والمتابعة 31/12/2019 2/1/2019 المتعلقة بنشا  الدائرة  اعداد التقارتر الف لية  و السنوتة 10
اضافة الى بعض التقارتر االخرى و التي  
يتم اعداد ا حسب الطلب و المتعلقة بأي 

  شا  معين من  شايات الدائرة

11 
ادارة مكتب مساعدة الخاص باالجابة على كافة 

فسارات الواردة من القطاع العام والخاص والخاصة االست
 باالجراءات التعاقدية 

 حسب حاجة العمل الفعلية مستمرة  قسم التنسيق والمتابعة مستمرة 2/1/2019

 حسب حاجة العمل الفعلية   قسم التنسيق والمتابعة 31/12/2019 2/1/2019 الف لية مل التشكيالت التعاقدية اللقاءات  12



 

13 
ادراة حكومة المواين االلكترو ية والخاصة بالرد على 
استفسارات القطاع الخاص على ابكة اال تر يت ضمن 

 موقل خاص باالما ة العامة لمجلس الوزراء
 حسب حاجة العمل الفعلية   قسم التنسيق والمتابعة 31/12/2019 2/1/2019

 حسب حاجة العمل الفعلية   قسم التنسيق والمتابعة 31/12/2019 2/1/2019 اعداد ومتابعة تنفيذ الخطة السنوتة للدائرة  14

 :الجهات الخارجية المتمثلة باآلتيتنفيذ برامج تعاون مل  13
أ.بر امج تعاون مل مركز التحكيم العراقي التجاري 

 الدولي في النجف االارف
 بر امج تعاون مشترك مل البنك الدولي  -و
 االمرتكية للتنمية الولية بر امج تعاون مل الوكالة -ج
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 قسم التنسيق والمتابعة

 

تقديم الدعم اللوجستي من خالل توفير  -أ
قاعات تدرتبية وذلك لتطوتر القطاع الخاص 

 في مجال التعاقدات 
تموتل مشروع الحقيبة االلكترو ية  -و

 للتعاقدات الحكومية في العراق 
تنفيذ دورات تدرتبية لجهات التعاقد  في  -ج

مجال الوئائق القياسية باللغة اال كليزتة , تنفيذ 
ة تدرتبية في مجال الوئائق القياسيدوارات 

للقطاع الخاص  والجهات الرقابية )  يئة 
عام , ديوان الرقابة النزا ة , مكتب المفتش ال

 المالية ( 
 تنفيذ دوارت في المجاالت التالية : -د
 االعتمادات المستندية  -
 ادارة المخاير  -
 التحكيم  -
 عقود الشراكة  -

تدرتب وتطوتر قدرات التعاقد  المختلفة في ) الوزارات  14
والجهات الغير مرتبطة بوزارة والمحافظات ( وفق خطة 
 تدرتبية والمشار اليها في الفقرة ) خامسا( من خطة العمل 

   االقسام كافة  31/12/2019 2/1/2019



 

15 
ا شاء قاعدة بيا ات تتضمن اجراءات التعاقد واية 

 وفق الواردة من جهات التعاقد على العقودمتغيرات تطرأ 
  ظام اوراكل

   قسم المناق ات 31/12/2019 2/1/2019

16 
 تزوتد جهات التعاقد بسالمة الموقف القا و ي للشركات

 والمكاتب 
2/1/2019 31/12/2019 

قسم معلومات 
 المتعاقدين والمناق ين

 
من يلبات من جهات التعاقد حسب مايرد 

الوزارات والجهات الغير مرتبطة ) الحكومية 
 بوزارة والمحافظات (

تدقيق محاضر التسوتة للمشارتل وفق معالجات قرار  18
 2015لسنة  347مجلس الوزراء المرقم 

2/1/2019 31/12/2019 
 االستشارات والتدرتبقسم 

 + 
 قسم التنسيق والمتابعة

 
مايرد من محاضر التسوتة للمشارتل  حسب 

والجهات الغير مرتبطة بوزارة ) الوزارات من 
 والمحافظات (

متابعة مؤارات االداء القياسية باجراءات التعاقد  19
الحكومية التي تهدف الى تحديد موقف تعاقدات الجهات 
الحكومية مقار ة بمؤارات قياسية مختارة من اجل 

تدرتب موظفي التعاقدات الحكومية في و تحسين االداء 
الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة والمحافظات على 

 كيفية تطبيقها 

   قسم المناق ات  31/12/2019 2/1/2019

 
 

 2019د المنهاج االستثماري لعام ثانيا: المهام في مجال اعدا
 ال يوجد 

 2019ثالثا : المهام في متابعة المنهاج االستثماري لعام 
 ال يوجد 

 



 

 الدراسات والبحوث واوراق العمل رابعا : المهام في مجال
 

 الهدف من البحث تاريخ االنتهاء تاريخ البدء اسم الباحث عنوان البحث او الدراسة او ورقة العمل ت

 ها *الفساد في العقود الحكومية والية الحد منمنهجية  1
قسم التنسيق 

 والمتابعة
1/11/2016 31/12/2019 

تثقيف وتطوتر الجهات التعاقدية في كافة االمور 
 المتعلقة باالجراءات التعاقدية

 31/12/2019 1/9/2016 = اراكة القطاعين العام والخاص) عقود اراكة (* 2
تثقيف وتطوتر الجهات التعاقدية في كافة االمور 

 المتعلقة باالجراءات التعاقدية

 31/12/2019 1/10/2016 = للمشروع ومخاير ا*تحليل وادارة الموارد البشرتة  3
تثقيف وتطوتر الجهات التعاقدية في كافة االمور 

 المتعلقة باالجراءات التعاقدية

تثقيف وتطوتر الجهات التعاقدية في كافة االمور  31/12/2019 1/3/2016 = منظومة التعاقدات االلكترو ية * 4
 المتعلقة باالجراءات التعاقدية

 
 حسب احتياجات الدائرة(( 2019ولكنها تحتاج الى تحديث خالل عام  2016*جميع الدراسات اعاله انجزت خالل عام )) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 المهام في مجال الدورات او الورش التدريبية التطويرية للموظفين -خامسًا:

 اسم الدورة ت
العدد المتوقع 

 الهدف من الدورة انعقاد الدورةمكان  موعد التنفيذ مدة الدورة  )اسابيع ( للمشاركين

1 
وثيقة االشغال العامة مع  /الوئائق القياسية 

حالة دراسية,وثيقة المفاضلة لالشغال وتجهيز 

 السلع

 حسب مايرد الينا 
 24/1/2019-20 اسبوع واحد من الترايحات

المركز الويني للتطوتر 
 االداري وتقنية المعلومات

مجال تطوتر اداء الموظفين في 
 الوئائق القياسية

وثيقة  تجهيز السلع،وثيقة  /الوئائق القياسية  2

 المفاضلة لالشغال وتجهيز السلع
 حسب مايرد الينا 

المركز الويني للتطوتر  7/2/2019-3 اسبوع واحد من الترايحات
 االداري وتقنية المعلومات

تطوتر اداء الموظفين في مجال 
 الوئائق القياسية 

وثيقة الخدمات االستشارية الوثائق القياسية /  3

 مع حالة دراسية
 حسب مايرد الينا 

المركز الويني للتطوتر  21/2/2019-17 اسبوع واحد من الترايحات
 االداري وتقنية المعلومات

مجال تطوتر اداء الموظفين في 
 الوئائق القياسية

وثيقة الخدمات غير الوثائق القياسية /  4

 مع حالة دراسيةاالستشارية 
 حسب مايرد الينا 

 اسبوع واحد من الترايحات
 
المركز الويني للتطوتر  3-7/3/2019

 االداري وتقنية المعلومات
مجال تطوتر اداء الموظفين في 

 الوئائق القياسية

االعتمادات المستندية وانواعها وانواع البيوع  5

 الدولية   
 حسب مايرد الينا 

المركز الويني للتطوتر  28/3/2019-24 واحداسبوع  من الترايحات
 االداري وتقنية المعلومات

مجال تطوتر اداء الموظفين في 
االعتمادات المستندية والبيوع 

 الدولية

6 
 لسنة( 2) رقم الحكومية العقود تنفيذ تعليمات

لصادرة بموجبها ا والضوابط 2014

 (10-1الضوابط)
 حسب مايرد الينا 

المركز الويني للتطوتر  11/4/2019-7 واحداسبوع  من الترايحات
 االداري وتقنية المعلومات

تطوتر اداء الموظفين في مجال 
 تعليمات تنفيذ العقود

7 

وثيقة االشغغغغغال العامة مع الوئائق القياسدددددددددي ة / 

 لالشغغغغغغغال المفاضغغغغغغلة حالة دراسغغغغغغية,وثيقة

 وتجهيزالسلع
 

 حسب مايرد الينا 
المركز الويني للتطوتر  25/4/2019-21 اسبوع واحد من الترايحات

 االداري وتقنية المعلومات
مجال تطوتر اداء الموظفين في 

 الوئائق القياسية

8 

 واالزمات المخاطر ادارة المخاطر / تعريف

 المخاطرواالستجابة لها تحليل كيفية’
 
 

 حسب مايرد الينا 
المركز الويني للتطوتر  13/6/2019-9 اسبوع واحد من الترايحات

 االداري وتقنية المعلومات
ادارة تطوتر اداء الموظفين في 

 المخاير



 

9 

اتفاق التحكيم,شرط التحكيم التحكيم التجاري / 

في العقد,إختيار هيئة التحكيم وشغغروطها,قرار 

الغغغتغغغحغغغكغغغيغغغم وتغغغنغغغفغغغيغغغذ ,الغغغ غغغعغغغ  فغغغي قغغغرار 

التحكيم,التحكيم في تعليمغغغات تنفيغغغذ العقود 

 الحكومية والوثائق القياسية

ترد من حسب ما 
ترايحات الى المركز 

 الويني للتطوتر
المركز الويني للتطوتر  27/6/2019-23 اسبوع واحد

 االداري وتقنية المعلومات
في مجال تطوتر اداء الموظفين 

 التحكيم التجاري 

10 
 وثيقة, السغغغلع تجهيز الوثائق القياسغغغية / وثيقة

 وتجهيزالسلع لالشغال مفاضلة
 

 حسب مايرد الينا 
المركز الويني للتطوتر  11/7/2019-7 اسبوع واحد الترايحاتمن 

 االداري وتقنية المعلومات
مجال تطوتر اداء الموظفين في 

 الوئائق القياسية

11 
وثيقة الخدمات االستشارية الوثائق القياسية / 

مع حالة دراسية ,وثيقة المفاضلة للخدمات 

 االستشارية
 حسب مايرد الينا

المركز الويني للتطوتر  25/7/2019-21 اسبوع واحد من الترايحات 
 االداري وتقنية المعلومات

مجال تطوتر اداء الموظفين في 
 الوئائق القياسية

12 
 لسنة( 2) رقم الحكومية العقود تنفيذ تعليمات

 م  وجبهامب الصادرة والضوابط 2014

 (20-11)الضوابط
 حسب مايرد الينا

المركز الويني للتطوتر  8/8/2019-4 اسبوع واحد من الترايحات 
 االداري وتقنية المعلومات

مجال تطوتر اداء الموظفين في 
 تعليمات تنفيذ العقود

وثيقة الخدمات غير الوثائق القياسية /  13

 االستشارية مع حالة دراسية
 حسب مايرد الينا 

المركز الويني للتطوتر  22/8/2019-18 اسبوع واحد من الترايحات
 االداري وتقنية المعلومات

مجال تطوتر اداء الموظفين في 
 الوئائق القياسية

االعتمادات المستندية وانواعها وانواع البيوع  14

 الدولية
 حسب مايرد الينا 

المركز الويني للتطوتر  19/9/2019-15 اسبوع واحد من الترايحات
 االداري وتقنية المعلومات

في مجال تطوتر اداء الموظفين 
االعتمادات المستندية والبيوع 

 الدولية

15 

وئيقة االاغال العامة مل الوئائق القياسية / 
حالة دراسية, وئيقة المفاضلة لالاغال وتجهيز 

 السلل
 

 حسب مايرد الينا 
 3/10-29/9 اسبوع واحد من الترايحات

2019 
المركز الويني للتطوتر 
 االداري وتقنية المعلومات

مجال تطوتر اداء الموظفين في 
 الوئائق القياسية

16 

 

 المخاطرواالزمات ادارة المخاطر / تعريف

 المخاطرواالستجابة لها تحليل كيفية
 
 

 حسب مايرد الينا 
المركز الويني للتطوتر  17/10/2019-13 اسبوع واحد من الترايحات

 االداري وتقنية المعلومات
مجال تطوتر اداء الموظفين في 

 ادارة المخاير



 

 

17 

التحكيم التجاري / اتفاق التحكيم,شرط التحكيم 

في العقد,إختيار هيئة التحكيم وشغغروطها,قرار 

الغغغتغغغحغغغكغغغيغغغم وتغغغنغغغفغغغيغغغذ ,الغغغ غغغعغغغ  فغغغي قغغغرار 

التحكيم,التحكيم في تعليمغغغات تنفيغغغذ العقود 

 الحكومية وشروط المقاولة

 حسب مايرد الينا 
المركز الويني للتطوتر  31/10/2019-27 اسبوع واحد من الترايحات

 االداري وتقنية المعلومات
مجال تطوتر اداء الموظفين في 

 التحكيم التجاري 

 وثيقة, السغغغغغغلع تجهيز وثيقةالوئائق القياسدددددددددددددية /  18

 سلع وتجهيز الشغال المفاضلة
 حسب مايرد الينا 

المركز الويني للتطوتر  14/11/2019-10 اسبوع واحد من الترايحات
 وتقنية المعلوماتاالداري 

مجال تطوتر اداء الموظفين في 
 الوئائق القياسية

19 
االعتمادات المسددددددددتندية  وا واعها وا واع البيوع 

 الدولية 
 

حسب ما ترد من 
ترايحات الى المركز 

الويني للتطوتر 
االداري وتقنية 

 المعلومات

المركز الويني للتطوتر  28/11/2019-24 اسبوع واحد
 المعلوماتاالداري وتقنية 

مجال تطوتر اداء الموظفين في 
االعتمادات المستندية والبيوع 

 الدولية

20 
وئيقة الخدمات االستشارتة الوئائق القياسية / 

مل حالة دراسية ,وئيقة المفاضلة للخدمات 
 االستشارتة

 

 حسب مايرد الينا 
المركز الويني للتطوتر  12/12/2019-8 اسبوع واحد من الترايحات

 االداري وتقنية المعلومات
مجال تطوتر اداء الموظفين في 

 الوئائق القياسية

 غير وئيقة الخدماتالوئائق القياسية /  21
 االستشارتة مل حالة دراسية

 حسب مايرد الينا 
المركز الويني للتطوتر  26/12/2019-22 اسبوع واحد من الترايحات

 االداري وتقنية المعلومات
مجال تطوتر اداء الموظفين في 

 الوئائق القياسية
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 المهام في مجال اللجان الفنية المتخصصة ) داخل وخارج الوزارة ( -سادسًا : 

 صفة اللجنة اسم اللجنة ت
 ) دائمية , مؤقته (

 رقم االمر الوزاري او االداري وتاريخه جهة التكليف

 14/9/2015في  5481 امر وزاري  دائمية التعاون االقت ادي مل الدولاالسبا ية  -اللجنة العراقية  -1
 14/9/2015في  21322 امر وزاري  دائمية  والفني التعاون االقتصاديالبيالروسية  –اللجنة العراقية  -2
 14/5/2018في   2030 امر وزاري  دائمية كوريا الجنوبية  –اللجنة العراقية  -3

 14/5/2018في   2030 امر وزاري  دائمية التايلندية -اللجنة العراقية  -4

5- 
ندداق ددددددددددددددين في ماللجنددة المركزتددة المكلفددة بتعليق ورفل وادراج المتعدداقدددين او ال

 القائمة السوداء
 26/7/2015في  4358 وزاري امر  دائمية

 2/11/2014في  5501/4/3/22574 امر وزاري  دائمية  يئة الرأي / وزارة التخطيط -6

7- 
تتولى دراسة يلبات المقاولين للبت بها ورفل توصياتها الى لجنة الشؤون لجنة 

 االقت ادية في مجلس الوزراء
 (19/6/2017في ) 2834/13031 امر وزاري  دائمية

 (59/1686م.ر.و//49) امر ديوا ي دائمية (PPP) الشراكة اللجنة التوجيهية لمشاريع -8
 30/4/2013في  2468/9873 امر وزاري  دائمية 2013المستدامة اللجنة الوينية العليا للتنمية  -9

 309امر ديوا ي  الشراكة اللجنة التوجيهية لعقود -10
 

 17/8/2017في  309 امر ديوا ي مؤقتة

 2/6/2016في  3397/11981 امر وزاري  مؤقتة 2016لسنة  90لجنة القرار  -11
 31/10/2016في  460 وزاري امر  دائمية لجنة الهيئة الوينية لالستثمار -12
 (30/5/2012( في )16991) امر وزاري  دائمية سكانلجنة االستشارية للهيئة العامة لالا -13



 

 4/6/2012في  17514 امر وزاري  مؤقتة العامة للمبا ي تتولى تنظيم سير عمل الهيئةلجنة  -14

15- 
ضددددمن اددددرو  لجنة ايالق النسددددب المحجوزة من االعتماد المسددددتندي والواردة 
 العقد والتي تتائر باالزمة المالية التي  تج عنها توقف المشارتل

 28/11/2016في  6630/4/3/2511 امر وزاري  مؤقتة

16- 
دراسدددددددة االئار المترتبة على ادراج المكاتب االسدددددددتشدددددددارتة الحكومية في القائمة 

 السوداء اذا اخلت بااللتزامات التعاقدية مل دوائر الدولة
 5/10/2016في  5774/4/3/21011 وزاري  امر دائمية

 7/3/2016في  1141/4/3/5002  دائمية 347قرار  -17

تسغغغغريع اجرااات العمل في تنفيذ مشغغغغروع انشغغغغاا لجنة مختصغغغغة ب -18

( 006042)ش.ز.ل(/ت/ديواني/) امر ديوا ي دائمية  ( سرير400مستشفيات )

(27/2/2017) 
بالتعويضات التي ي الب بها تتولى مهمة وضع محددات للبت لجنة  -19

( في 3466/4/3/13184) امر وزاري  دائمية المقاولون استناداً الى صالحيات وزير التخ يط

(7/6/2015) 
مبررات زيغغغادة الكلفغغغة دون حصغغغغغغول موافقغغغة وزارتي التخ يط  -20

في  033994ل ت غ//2/3ق/ امر ديوا ي دائمية والمالية

8/12/2016 
( في 6240/4/3/23234) امر وزاري  دائمية االقتصاد األخضر فريق  -21

(3/11/2016) 

22- 
 لجنة حكومة المواين االلكترو ية

 
 30/8/2016في  5149/4/3/18569 امر اداري  دائمية

 24/8/2016في  5009/4/3/18037 امر اداري  دائمية لجان خاصة بمشارتل البنك الدولي -23
 3/10/2016في  5724/20831 امر وزاري  دائمية للمراجعة والم ادقة على االحالةاللجنة المركزتة  -24

25- 
 تحديد المشارتل الستراتيجية ذات االولوتةلجنة 

 
 4/7/2016في  4088/14479 امر وزاري  مؤقتة

26- 
خامسدا ( من  /3اعداد الضدوابط المتعلقة بمضدمون البندين )و,ز( من المادة  )

 2014( لسنة 2العقود الحكومية رقم )تعليمات تنفيذ 
 20/6/2016في  3798/13344 امر وزاري  مؤقتة

في الوزارة ضدددددددددمن مشدددددددددروع ادارة التموتل العام ( pimادارة االسدددددددددتثمار العام ) -27
(PFM )كقرض المزمل تنفيذه مل البنك الدولي 

 16/5/2016في  2940/10425 امر وزاري  مؤقتة



 

 

28- 
امكا ية وضدددددددددل الية تنفيذ قرارات الحجز على مسدددددددددتحقات دراسدددددددددة لجنة تتولى 

ولالشدددددددددددكل الذي يحقق التوازن بين حقوق  لدى جهات التعاقد االخرى  المقاولين
 جهة التعاقد ولين م لحة العمل. 

 22/2/2016في  872/3938 امر وزاري  مؤقتة

29- 
االسغغغغكان لجنة تتولى االشغغغغراى على عمل اللجنتي  المكلفتي  بمهمات ملف مشغغغغروع 

 (29/3/2018في ) 30/001166 امر ديوا ي دائمية .الريفي في االهوار

30- 
 

لجنة تتولى اقتراح الحلول والمعالجات لضمان ا جاز وتشغيل مشروع مستشفى 
 (14/3/2018في ) 1111/6051 امر وزاري  مؤقتة المجمل الجراحي الكوتتي في محافظة الب رة

31- 
التمييز بين الشددددددددددددددراء للمواد الم ددددددددددددددنعة والتجهيز لجنة تتولى اعداد تعليمات 

الضدددددددمني في المقاوالت ليتم رفعها الى لجنة الشدددددددؤون االقت دددددددادية في مجلس 
 الوزراء لتنسيق الجهود بذلك

 18/10/2017في  4692/22109 امر وزاري  مؤقتة

32- 
لجنة تتولى مهمة وضدددددددددددل ضدددددددددددوابط العالن الطرق السدددددددددددرتعة والطرق المهمة 

 لالستثماركطرتق بسماية 
 
 

 (25/10/2017في ) 30904 امر وزاري  مؤقتة

33- 
ئا يًا( من تعليمات ت ددددددددددددددنيف /11لجنة تتولى دراسددددددددددددددة امكا ية تعديل المادة )

( لسدددددددددددنة 1ادددددددددددركات المقاوالت والمقاولين واالدراج في القائمة السدددددددددددوداء رقم )
2015. 

 (2/9/2018في ) 3496/19616 امر وزاري  مؤقتة

34- 
 

لجنة تتولى مهام وضدددل ضدددوابط موحدة لتطبيق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
 الممولة ذاتياً في كل ما يرد بتلك الضوابط الخاصة بالشركات 

 (17/5/2016في ) 3014/10592 امر وزاري  مؤقتة

 
 


