
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 وزارة التخطيــط

 الدائــــرة القــــانونية

 

الشهريـــة النشــــرة  
2021انون االول ــــر كـــلشه  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوةــــن

 اشر ــــــذ المبـــات التنفيــــتعليم

ندوة  قسم االستشارات واالتفاقيات/عقدت الدائرة القانونية

 (2019( لسنة 2)تعليمات التنفيذ المباشر رقم )حول 

ممثلي وبحضور  2/12/2021يوم الخميس المصادف 

الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات 

وعددمن منتسبي الوزارة هدفت الى توضيح كيفية تنفيذ 

المشاريع بأسلوب التنفيذ المباشر ومدى الزامية هذه 

التعليمات اضافة الى تميز هذا االسلوب عن اساليب 

د االخرى وكيفية تشكيل اللجان والعمل بها ، اذ ان التعاق

هذه التعليمات تصبو الى التحقيق االفضل للتنفيذ من 

حيث اختصار الوقت والتمويل وفيما اذ توافرت 

االمكانات من االليات والمعدات والكوادر البشرية اذ 

حرصت وزارة التخطيط متمثلة بمعالي السيد الوزير 

اصة بالتعاقدات من خالل على تسهيل االجرات الخ

التشريعات الصادرة بهذا الشأن والتي تعالج اساليب 

التعاقد واالجراءات الخاصة بها وكيفية تنفيذ المشاريع 

  وفق المدد المحددة وتحقيق الغاية المرجوة منها .



 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 نــدوة

مهـــام التشكيـــل القـــانوني وحقـــوق 

 الموظــف الحقـــوقيوالتزامــات 

يوم الخميس  قسم الحقوق/عقدت الدائرة القانونية

) مهام ندوة حول  9/12/2021المصادف 

الموظف  توحقوق والتزاما يالتشكيل القانون

االتحادية و التعاون مع هيأة النزاهة وبالحقوقي ( 

بحضور المدير العام للدائرة الدكتورة هناء 

عام الدائرة ومعاون مدير إسماعيل إبراهيم 

القانونية غي هيأة النزاهة السيد صالح عبود 

ير و ممثلي الوزارات والجهات غالتميمي 

و ممثلي نقابة ،  المرتبطة بوزارة والمحافظات

العراقيين ، كذلك  عدد من  واتحادالمحاميين 

 .العالقة تمنتسبي  الوزارة والجهات ذا

تعزيز إثراء الثقافة القانونية والتي  الهدف منها

تعنى بالموظف الحقوقي أثناء تأديته لألعمال 

المنوطة به، فضال عن تأسيس بعض المفاهيم 

الموظف  والتزاماتالتي تندرج ضمن حقوق 

 .الحقوقي

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 رـــمؤتم

ات ـــف شركـــد لتصنيـــالجدي امـــالق النظــاط

 اولينـــــــــوالمق اوالتــــالمق

عقدت الدائرة القانونية وبالتعاون مع دائرة تكنولوجيا 

مؤتمر المعلومات واالمانة العامة لمجلس الوزراء 

)اطالق النظام الجديد لتصنيف شركات خاص بـ

، حيث تم اطالق النظام الجديد  المقاوالت والمقاولين(

خالد بناًء على توجيهات معالي السيد الوزير الدكتور )

بتال النجم( وبأشراف السيدة الوكيل االداري الدكتورة 

)ازهار حسين صالح( وبحضور عدد من المقاولين 

والمحاميين والجهات ذات العالقة لمناقشة آلية عمل 

النظام وكيفية تسهيل االجراءات للمضي قدماً بالعمل 

به حيث يسهم النظام في تقليل العمل الورقي واتمتة 

ياًوالتعامل مع مدخالت النظام بشكل العمل الكتورن

دقيق ومع زيادة السرعة في االنجاز واالستجابة وذلك 

الكمال صحة الصدور من قبل الدوائر والمؤسسات 

  وتقليل اجراءات العمل الروتينية .



 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 نــدوة 

ع ـــط االدراج والرفـــات وضوابـــتعليم

 اءــــوالبيض وداءــــائمة الســـــفي الق

 قسم معلومات المقاولين/عقدت الدائرة القانونية

ندوة  16/12/2021يوم الخميس المصادف 

) تعليمات وضوابط االدراج والرفع من حول 

اذ جاءت هذه  القائمة السوداء والبيضاء (

الندوة انطالقاً من دور الوزارة في تعزيز 

العالقات فيما بينها وبين الجهات الحكومية في 

مجال التعاقدات ولغرض بيان المعوقات المهمة 

التي تواجه العمل وايجاد الحلول لتلك المعوقات 

، حيث تضمن الندوة بيان صحة صدور 

هويات شركات المقاوالت والمقاولين وسالمة 

موقفها القانوني وادارج هذه الشركات في 

القائمة السوداء ومناقشة موضوع التأخير في 

مفاتحة الوزارة بادراج الشركات في القائمة 

  السوداء .



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعـــــــاجتم

عقدت لجنة تصنيف شركات المقاوالت والمقاولين يوم االحد 

والثمانين برئاسة جلستها التاسعة  12/12/2021المصادف 

الدكتورة هناء اسماعيل ابراهيم /مدير عام الدائرة القانونية 

وبحضور اعضاء اللجنة التي تضم في عضويتها عدد من 

الوزارات )النقل ، الصناعة والمعادن ، التجازة ، االتصاالت( 

فضالً عن اتحاد المقاولين العراقيين ونقابة المهندسين العراقية ، 

( هوية تجديد وتصنيف الول مرة ، اذ 51من ) اذ انجزت اكثر

( شركة الول مرة شرط تقديم االعمال المنجزة 11تم تصنيف )

استناداً الى تعليمات تصنيف شركات المقاوالت والمقاولين 

فضالً عن  2015( لسنة 1واالدراج في القائمة السوداء رقم )

ناداً است تصنيف شركات المقاوالت والمقاولين ( هوية40تجديد )

ثانياً( من التعليمات المذكورة انفاً واستثناء شرط /10الى المادة )

( لسنة 313االليات استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم )

( شركات الى الممتازة 3وناقشت اللجنة رفع تصنيف ) 2019

( طلبات 3واحالة اثنين الى القائمة السوداء باالضافة الى )

 متفرقة .



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 اعــــــاجتم

اجتماع  7/12/2021 عقدت الدائرة القانونية

برئاسة مدير عام الدائرة القانونية وممثلي هيئة 

النزاهة االتحادية والمنظمات غير الحكومية 

لمناقشة اعداد قواعد السلوك المهني للقطاع 

الخاص ، اذ جرى االتفاق وبحضور ممثلي 

القطاع الخاص وهيأة النزاهة والوزارات ذات 

تضمن العالقة بأعداد الئحة قواعد سلوك ت

مبادئ وثوابت اساسية بأعتماد اللمارسات 

الصحيحة للفئات المنتمية للقطاع الخاص وتم 

المناقشة في االجتماع ايضاً تحديد االسس في 

صياغة الئحة السلوك المهني مع اشراك 

القطاع الخاص متمثلة بالمنظمات غير 

الحكومية واالتحادات والنقابات بغية ان تكون 

  لوك . الالئحة بمستوى الس

 



 

 2021انون االول /ــــر كــالل شهـــانونية خــــرة القــــازية الدائــــنجا

 

 : اقياتـــــارات واالتفــــم االستشـــقس -

 51 االستشارات  عدد
 

 38 عدد االتفاقيات
 

 26 بيان الرأي حول الوظيفة العامة
 

 22 وحدة تعويضات المقاولين
 

 

 

 

 

 



 

 : اتــــــم التشريعــــقس -

 33 بيان رأي
 

 11 مشاريع القوانين والتعليمات واالنظمة
 

 8 متابعة القوانين
 

لمناقشة قرارات مجلس قيادة الثورة  8/12/2021تم عقد اجتماع يوم  - االجتماعات
العداد مضمون مشروع القانون  1977( لسنة 376،377المنحل )

وبحضور ممثلي برئاسة السيد مدير عام الدائرة الذي سيحل محلهما 
تدقيق وكل من السيدة مها صبيح / مسؤول شعبة الدوائر المعنية 

 متابعة القوانين/ مسؤول شعبة  عزيزية والسيدة ناد القوانين
لمناقشة قانون المركز الوطني  16/12/2021تم عقد اجتماع يوم  -

مها صبيح/  ةللتطوير االداري وتقنية المعلومات بحضور كل السيد
 مشاور قانوني اقدم/تدقيق القوانين والسيدة زينب عليمسؤول شعبة 

ون مسؤول القسم القانوني في المركز لمتقشة القان/ والسيد علي رحمن
 اعاله .

 

 

 



 

 وق :ـــم الحقـــقس -

 3 عدد اللجان التحقيقية 
 

المصادقة وتدقيق اللجان التحقيقية 
 على اللجان 

9 

 3 عدد الدعاوى المحسومة
 

تعهدات وكفاالت وبراءدة ذمة 
 واستالم سيارات 

150 

 87 الحجوزات
 

 15 االمالك
 

 

 

 

 

 



 اولين :ــــاوالت والمقــــات المقـــف شركــم تصنيـــقس -

اصدار هويات خالل شهر كانون 
   2021االول /

111 

 64 تصنيف الول مرة
 

 182 تجديد الهويات 
 

 8 ترحيل )تعديل درجة تصنيف( 
 

 

 : اولينـــــات المقــــم معلومـــقس -

 383 صحة الصدور
 

 9 القائمة السوداء
 

 

 

 

 



 التــــرة والمراســـم المضبــــقس -

 920 عدد الكتب الواردة والمؤرشفة

 275 عدد الكتب الصادرة والمؤرشفة 

  307 عدد المذكرات الصادرة والمؤرشفة 

عدد الكتب الواردة الى شعبة 
 ارشيف المقاولين

1842 

عدد الكتب الصادرة عن شعبة 
 ارشيف المقاولين

553 

 

 شعبـــة المكـــاتب االستشــــارية غيــر الحكوميــــة -

  1 طلبات التأسيس

  1 عدد الجلسات

  10 بيان الرأي

  5 التباليغ 

رقم جلسة تم عقد اجتماع لجنة المكاتب االستشارية غير الحكومية  االجتماعات
برئاسة السيدة الوكيل االداري المحترمة  29/12/2021( بتاريخ 46)

 يننقابة االكاديميين العراقيالمقدم من طلب الوكافة االعضاء لمناقشة 
والخاصة بأضافة اختصاصات اخرى اضافة لالختصاص الهندسي 

 للمكتب االستشاري العائد للنقابة .

 


