
 

 2018الدائرة االقتصادية للنصف االول لعام  انجازات

 
 

 .2018اعداد ستراتيجية الموازنة العامة لعام  .1

 المشاركة باعداد )ملفات الحكومة الجديدة ( مع قسم السياسات العامة. .2

 المشاركة بإعداد )وثيقة حالة( مع قسم ادارة الجودة الشاملة . .3

 الشؤون المالية .ستبيان ادارة االستمرار بإنجاز إ .4

 . 2017إعداد تقرير عن اهم انجازات دوائر وزارة المالية لعام  .5

تحليل وضع االقتصاد الدولي والتغيرات الحاصلة فيها من الناحية االقتصادية والمالية  .6

ومقارنتها مع وضع العراق الراهن، واالستفادة من التجارب الدولية في تحسين وضع العراق 

 االقتصادي.

 .ة في اعداد موازنة المواطن " طور االعداد "المساهم .7

متابعة بيانات الوزارات والدوائر ذات العالقة برسم السياسات المالية واالقتصادية ووزارة  .8

 التخطيط ووزارة النفط والبنك المركزي .

المشاركة في اعداد التقارير الخاصة بأبحاث الدائرة االقتصادية من خالل تحليل البيانات  .9

 المالية الصادرة من الجهات الحكومية المختلفة .

تزويد طلبة الدراسات العليا وباقي اقسام الدائرة االقتصادية بالبيانات وفق سالسل زمنية  .10

 وحسب الحاجة لغرض اعداد البحوث والدراسات االقتصادية والمالية .

 عن :ـــ اعداد مقارنات احصائية .11

الكمركية( ومقارنتها مع الموازنة التخطيطية لسنة ،يةالضريب ،االيرادات الفعلية )النفطية -

2018 . 

الخام  بالدوالر االمريكي عن كميات واقيام النفط DFIالمبالغ المدفوعة في حساب الـ  -

مع توضيح هذه المقارنة برسم بياني ورفعها  2017ا بسنة نتهومقار 2018المصدر لسنة 

 ي.الى السيد الوكيل بشكل شهر

 للمصروفات وااليرادات. 2017-2016الموازنة التقديرية والفعلية للسنوات تحليل  -

 (.2016-2010المؤشرات المالية والتضخم للفترة من ) -

 .2018يرادات الضريبية والكمركية بشكل شهري لعام اال  -

 .(2017-2014ب لالعوام )للهيئة العامة للضرائ ةالفعلي اتااليراد -

 :ـــ اعداد مؤشرات مالية عن .12

 االيرادات الضريبية والبطاقة التموينية ودعم المزارعين وشبكة الحماية االجتماعية . -

 االخرى( .، الكمركية ، الضريبية ،النفطية ،تفاصيل االيرادات )العامة -

 – 2004تعويضات متضرري الحرب والضحايا واالسر النازحة والفقيرة للسنوات من ) -

2016. ) 

 ( .2014 – 2004رة من )تعويضات حرب الكويت للفت -

 (.2016 – 2004الدين الخارجي واصل الدين الداخلي للفترة من ) -
 

هيئات والشركات والمصارف التابعة لوزارة المالية الدوائر والاالستمرار باعداد انجازات  .13

2018. 

 .والماليةيث البيانات االقتصادية متابعة محتوى الموقع األلكتروني وتفعيله من خالل تحد .14

 بناء قاعدة بيانات احصائية واتمتة ) مكننة ( البيانات المالية واالقتصادية على الحاسبة. .15

في مجال الدين والحواالت اعداد بيانات خطة التنمية الوطنية في مجال الموازنة العامة و .16

 .المالية

 



 

 

 حول المواضيع اآلتية:ـــ اراتشاالستإبداء الرأي وتقديم 

 .2016لسنة  74ر اجتماع اللجنة المشكلة بموجب االمر الديواني رقم ضمح -1

 ضريبة الدخل المستحقة على المقاولين. -2

 . 2017( لسنة 3توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) -3

 .الجمهورية االسالمية االيرانيةمنتجات االلبان من % على استيراد 25تنفيذ ضرائب  -4

مشروع اتفاقية التعاون التقني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية البرازيل  -5

 .االتحادية

 تقليص فئات الرسوم الكمركية. -6

 .التأمينات الضريبية  -7

 اعفاء كمركي.  -8

 تصحيح قيمة الدينار العراقي. -9

 .مشاريع انتاج الطاقة المتجددة  -10

 .اتفاقيات تجنب االزدواجالضريبي -11

 .االهلية في العراق  مؤسسات التربويةالالبيان الختامي لورشة عمل واقع ومستقبل التعليم في  -12

 توصيات المؤتمر الثاني للصناعات الحربية. -13

 .الصيانة ثم االعادة الى العراق لغرض PC/9-A/029)الموافقة على اعادة تصدير مواد العقد ) -14

 .الذهبضوابط  -15

 .اخراج دوائر الضريبة من المطارات والموانىء  -16

 .توحيد عمل المطارات والموانىء والكمارك  -17

 .حزمة االجراءات والسياسات لدعم القطاع الخاص -18

 .االصالحات الواجب اتخاذها لزيادة االيرادات الضريبية -19

البرازيل مشروع اتفاقية التعاون التقني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية  -20

 .االتحادية

 .تدقيق حسابات اقليم كوردستان -21

 .عكس قيد امانات -22

 .ضوابط السيطرة على االجهزة الكهربائية المستوردة -23

 .ضريبة الدخل المستحقة على المقاولين -24

 عن الخزينة .ء عظيم الموارد ورفع العبت -25

بسبب مشاريعهم حسم موضوع المستثمرين المتراكمة عليهم فوائد القروض ومتعسري الدفع  -26

 السباب خارجة عن ارادتهم.

 مقترح بناء مدارس كرفانية. -27

 خطة ادارة ممتلك اهوار جنوب العراق للتراث العالمي . -28

 شفافية الموازنة االتحادية . -29

 تمويل مشاريع وزارة النفط . -30

التوصيات المقبولة من قبل جمهورية العراق على تقريرها ضمن االستعراض الدوري الشامل  -31

 ة الثانية .للجول

 ( والصين .77فريق عمل اصدقاء مجموعة ال) -32

 اعتماد قاعدة بيانات الفقر كمرتكز اساسي في تخطيط وتنظيم السياسات والبرامج االجتماعية. -33

 آفاق االقتصاد العربي. -34



 نشاء مدينة بغداد الصناعية .إ -35

 تحديث وثيقة سياسة االسكان الوطنية في العراق . -36

 ومات .دليل آلية عمل بنك المعل -37

 ملخص المخاطر واالستجابة لها واالنعاش في العراق . -38

 
 منتدى السلع العالمي الثامن. -39

 .ميثاق الحوكمة الرشيدة للشركات غير المالية المملوكة للدولة  -40

 تقرير معايير الهشاشة في العراق والمعد من قبل مستشارية االمن الوطني . -41

 شركة رأس البر للتجارة العالمية . تفاقية معا -42

( المتضمن تحليال ألداء السوق والذي شمل العديد 2016تقرير )سوق العراق لالوراق المالية  -43

 ية لسوق العراق لالوراق المالية.من الجوانب النظرية والتحليلية ذات الصلة بالمؤشرات الرئيس

 ( .2017)ملخص التقرير السنوي لهيأة النزاهة لعام  عن تقرير -44

 موضوع )تقويم اداء المبادرة الزراعية ( واقتراح البدائل له . -45

 مقترح تشكيل )صندوق االعمار والتنمية (. -46

 ة االعمال( لتحقيق التنمية االقتصادية في البلدان العربية.نإنشاء مؤسسة عربية موحدة )حاض -47

والداوائر التابعة لها للحد منها مصفوفة المخاطر التي تواجه المشاكل التي تتعرض لها الوزارة  -48

 اذا ما تفاقمت.

 دانة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.إ -49

 .2018الرسالتين السنويتين المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام  -50
 

 البحوث والدراسات والتقارير 

 – 2010النفطية للمدة ) اثر االصالحات الحكومية االقتصادية على استدامة االيرادات غير  -

( . تم نشر البحث والمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الثاني الذي اقامته جامعة جيهان 2016

 .2018حزيران  28-27في 

اعادة اعمار مدينة الموصل بين االستثمار الحكومي واالستثمار الحكومي الخاص والذي تم نشره  -

 في جامعة الموصل .

االقتصادي على االيرادات لعينة )من دول مجلس التعاون الخليجي( تم نشره في تأثير التنوع  -

  ORES  (scientific platform).  مجلة

 اعداد البحث الموسوم " محددات مناخ االستثمار في العراق "  . -

 الضرائب واثارها على التنمية االقتصادية . -

 لعراق )التحديات والحلول(.نظرية الصدمة واثرها على الهيكل التنظيمي ألقتصاد ا -

 دور االدارة االلكترونية في الحد من الفساد االداري.  -

 مزاد العملة بين استقرار سعر الصرف وغسيل االموال : الواقع والمعالجات. -

 

 وورش العملالدورات والندوات 
 

برنامج التحليل في عدد من الدورات في المجاالت التالية منها : )موظفي الدائرة تمت مشاركة  .1

دراسة الجدوى االقتصادية ، العلوم المالية باللغة االنكليزية، خطابات الضمان، SPSS االحصائي  

، إستراتيجية PPPدورة عقود الشراكة  ،إعداد مدققي جودة داخليوالمالية والفنية وتقييم المشاريع، 

طلبات العامة االهلية: مختبرات إعداد موازنة العراق ودورها في التنمية االقتصادية|، دور المت

 .(الفحص واالختبار والمعايرة، الصفقات التجارية



مالي لقاء عدد من المحاضرات من قبل بعض موظفي الدائرة في مركز التدريب الإباالضافة الى 

 .والمحاسبي بعدد من المواضيع

ن، نقابة المحاسبيـابية في الندوة المالية واالجهزة الرقمنها ) الندوات بعض حضور كما تم  .2

 .(صالح االدارة المالية واالجهزة الرقابية وتطوير االداء لمكافحة الفساد االداري والماليإ

 

 

 حضور الورش اآلتية :ـــ .3

 الخارطة االستثمارية والفرص المتاحة . -

 آلية تحقيق التوازن في السوق النفطية الدولية .   -

 دور هيئة المنافذ الحدودية. -

 عمل عن ادارة االداء المؤسسي وفق معيير التميز االوروبي/ اربيل. -

 النزاهة ومكافحة الفساد. -

 .2030-2014استراتيجية تطوير القطاع الخاص  -

 .SOPكتابة اجراءات العمل القياسية  -

 

 

 ــ:وكاآلتية بـعـدد مـن اللـجــان تـم تـمـثـيـل وزارة المــاليـ
 

 البحرينية المشتركة. –اللجنة العراقية  .1

يل وزارة النفط لشؤون االستخراج فريق عمل برئاسة السيد كريم حطاب جعفر / وك .2

 االجراءات التصحيحية .حول موضوع خارطة الطريق لمتابعة 

لجنة دراسة موضوع المشاريع التي تقع ضمن مفهوم الموازنة الجارية )الخطة  .3

 (.2017االستثمارية لعام 

م مخطط دعم اعادة اعمار عضويةلجنة مشروع خيارات السياسة العامة لتعمي .4

 المساكن 

 عضو ارتباط الوزارة للتنسيق مع المستشار )كاظم الحسني( الطرف الرئيسي .5

حول موضوع اعادة هيكلة الشركات نك الدولي في مكتب رئيس الوزراء المناظر للب

 المملوكة للدولة .

 خلية عمل تتولى مناقشة المواضيع المعروضة والمتعلقة بمؤسسات الدولة . .6

لجنة تتولى تقديم المقترحات والتقارير الى االمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض  .7

 ستيراد االجهزة الكهربائية .اصدار الضوابط الخاصة با

لجنة دراسة مقترح تعديل مبلغ الكيلوواط ساعة المنتج في المحطات الكهرومائية  .8

 )استيفاء اجور(.

 لجنة تحديد النسب الربحية لشركات االتصاالت. .9

 اللجنة العليا للنظر في سياسات الدولة بإشراك القطاع العام في احتياجات السوق. .10

النهاء بقية الملفات العالقة التي مازالت خاضعة  الجانب الكويتيلجنة التفاوض مع  .11

 الحكام الفصل السابع .

 لجنة للتحويالت النقدية المشروطة لشبكة الحماية االجتماعية . .12

 لجنة تتولى دراسة معايير تغيير الوحدات االدارية )القرى واالقضية والنواحي(. .13

 العراقي(. التراكم االحتياطي االجنبي )البنك المركزي .14



 لجنة مجلس التنسيق الصناعي. .15

لجنة السياسات االقتصادية و)تحليل المؤشرات االقتصادية الكلية( ووضع االهداف  .16

 العامة للسياسة المالية والنقدية.

 لجنة تتولى التحقق من المعلومات الواردة في كتاب ملحقية وزارة النقل )الموانىء(. .17

 

 

 

للجمعيات العلمية )المجلس التنسيقي لخدمة المجتمع الذي لجنة المجلس االعلى  .18

 يتولى التنسيق ودراسة المجاالت والبحوث المشتركة في حل مشاكل المجتمع( .

لجنة تتولى منح التحويالت النقدية المشروطة والعينية لالسر لضمان استثمارها في  .19

 الصحة والتعليم.

المبادرات المتعلقة باالصالح االداري تشكيل الفرق المختصة بتوحيد وادارة  .20

 .واالقتصادي

اللجنة العليا لمتابعة ومراقبة التنفيذ العام التفاقية االطار االستراتيجي مع الواليات  .21

 .المتحدة االمريكية

 .pppاللجنة التوجيهية لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص  .22

من وزارة التخطيط ورفع النتائج لجنة ارسال قرار تتولى دراسة الموضوع الوارد  .23

 . 2017لسنة  7المشكلة باالمر الديواني رقم للجنة 

واقع زراعة المحاصيل لجنة وضع االليات التنفيذية للسيطرة واالرتقاء ب .24

 .الستراتيجية

 .لجنة تتولى تقديم توصيات محددة حول معالجة موضوع امالك االسواق المركزية .25

 .لمدعومخطة اعادة االعمار واالسكان ا .26

اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة اعداد الخطة التنموية ووضع االسس االولية لالعداد  .27

 .(2022-2018من ) 

 .مجلس تنسيق السياستين المالية والنقدية .28

 .محافظة االنبار -المقر المسيطر .29

 .مقترح اضافة سنة دراسية سادسة لكليات طب االسنان .30

 .الموسميةاللجنة العليا لالنفلونزا  .31

 .لجنة صيانة ملوية سامراء .32

 .لجنة تتولى انضاج موضوع تفعيل المنهاج االستيرادي .33

 .دراسة مشروع انشاء مدارس في تركيا .34

اإلجراءات الالزمة والفورية لتأمين مدينة الرمادي من االلغام والعبوات الناسفة  .35

 للمواطنين الى منازلهم .وتوفير الخدمات االساسية واالستقرار للعودة اآلمنة 

 .دراسة مشروع قانون العقود الحكومية .36

 .اعادة هيكلية الشركات المملوكة للدولة .37

شروع تعليمات تسهيل تنفيذ نظام صندوق المناطق المتضررة من العمليات م .38

 .2015( لسنة 4االرهابية رقم) 



 مركز النهرين للدراسات اإلستراتيجية. –لجنة اصالح القطاع األمني  .39

 للجنة الوطنية للسلطة الوطنية المعنية بمشاريع صندوق المناخ االخضر.ا .40

 لجنة صندوق دعم الصادرات. .41

حول منحة المساعدات  كونكورد للبترول والمعدات االمريكية ةالتفاوض مع شرك .42

 الطبية واالنسانية .

 .الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات .43

 

 

 .اعمار العراقاللجنة التحضيرية لمؤتمر اعادة  .44

 .االمريكية لمكافحة تمويل االرهاب –اللجنة المشتركة العراقية  .45

 .اللجنة العليا إلصالح نظام البطاقة التموينية .46

 .خلية االزمة تقليص النفقات وزيادة الموارد المالية .47

 الموارد المالية واالقتصادية لعصابات داعش االرهابي. .48

لمحافظة البصرة وبالتنسيق مع الجانب سدةد اآللية المطلوبة لتنفيذ اللجنة اعدا .49

 .اإليراني

 .توصيات ورشة عمل القطاع الصناعي الخاص .50

 .لجنة هيكلية المديرية العامة لتنمية الصناعة في وزارة الصناعة والمعادن .51

 .لجنة إيرادات صندوق الحماية االجتماعية .52

زراعة المحاصيل لجنة تتولى وضع االليات التنفيذية للسيطرة واالرتقاء بواقع  .53

الستراتيجية واقتراح حزمة من اإلجراءات والسياسات الالزمةلالشراف والرقابة 

 .ودعم القطاع الخاص

 التنسيق بين السفارات والملحقيات العراقية في الخارج. .54

، قد أنهت اعمالها وقد تم منح شكر وتقدير العضاء اللجنة الوطنية لمكافحة االرهاب .55

 اللجنة.

 .لجنة تحقيقة لمتابعة المخالفات المثبتة في عقد النظام المصرفي الشاملتشكيل  .56

 .مجلس امناء صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة للعمليات االرهابية .57

 .اليات التفاوض مع المقاولين فيما يخص تنفيذ المشاريع االستثمارية .58

 .االرهابيةاللجنة العليا إلغاثة وإيواء العوائل النازحة جراء العمليات  .59

 .مجلس هيئة رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة .60

 (.2018-2014لجنة اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لالعوام ) .61

 ".لجنة "ادارة الجودة .62

 .اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة .63

لجنة الرصد السنوي لإلنجازات والتقديم في مستوى تنفيذ اهداف خطط التنمية  .64

 .(2017-2013طنية )الو

 .اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة اإلسكوا .65

 .لجنة المجلس الوطني للبذور .66

 



لجنة التنسيق بين القطاعات المختلطة لالرتقاء بواقع الجودة االنتاجية والخدمية  .67

 .البضائع المقلدة/

 .اللجنة الوطنية الدارة المخاطر البايلوجية .68

 .الشفافية للصناعات اإلستخراجيةلجنة مبادرة  .69

 في مجلس الوزراء . لجنة الشؤون االقتصادية .70

 .وحل المشاكل المتبقية BTAلجنة تتولى استالم ملف اتفاقية التجارة الحدودية  .71

 

 

من الدستور  124لجنة تتولى اعادة دراسة مسودة قانون العاصمة وفقا للمادة  .72

اجتماعية واضحة حول اسلوب ادارة العاصمة، قد العراقي برؤيا سياسة اقتصادية 

 انهت اعمالها بتقديم مسودة القانون الى االمانة العامة لمجلس الوزراء.

 في وزارة البيئة .الستراتيجية الوطنية للتكيف  .73

 لجنة جرد الموجودات في مركز وزارة المالية . .74

 لسالمة االحيائية .الوطنية الدائمة لجنة للا .75

 . ياالمنالقطاع لجنة اصالح  .76

 لجنة السياسات السكانية . .77

 لجنة استرداد ممتلكات النظام السابق . .78

 لجنة التعاون المالي )استراتيجية الكومسيك( . .79

 لجنة برنامج نزع االسلحة في العراق . .80

 لجنة تقييم االصول . .81

 متابعة نظام المدفوعات ووضع آلية لمعالجة جباية االيرادات . .82

 تسعيرة الكهرباء على االقتصاد الوطني . تقييم اثر .83

واالفاق اجتماع الفديوكونفرس لتحديد خطوات االصالح في السياسة المالية  .84

 .المستقبلية

 لجنة نشرة االعالنات الرسمية في وزارة المالية . اسةرئ .85

اللجنة الرئاسية لتسهيل أجراءات دخول وخروج التجهيزات العسكرية مع وزارتي  .86

 والداخلية والمخابرات واالمن الوطني .الدفاع 

 االمريكي للتجارة واالستثمار. –المجلس العراقي  .87

 اللجنة الوطنية للتصحر . .88

 عضو في لجنة مجمع سكني واطئ الكلفة . .89

لجنة ايجاد الية كيفية التعامل مع المصوغات والمقتنيات التي تعود الى االسرى  .90

 . العراقيين ابان الحرب العراقية االيرانية

 لجنة التضمين المركزية الدائمية . اسةرئ .91

 االوربي . –مشروع مركز الطاقة العراقي  .92

اللجنة العليا النشاء صندوق العادة اعمار المناطق التي تضررت بسبب العمليات  .93

 االرهابية.

 لجنة استحداث وسام رفيع خاص بالدولة العراقية . .94



 نفط في العراق والنرويج.فريق عمل برنامج السياسات النفطية بين وزارتي ال .95

 لجنة اعداد الستراتيجية الوطنية لشؤون االلغام . .96

 لجنة متابعة قرارات شؤون الطاقة . .97

 (.ستراتيجية )الصناعات التحويليةلجنة اعداد خطة التنمية اال .98

 .ccpلجنة البرنامج العالمي لمراقبة تفتيش الحاويات  .99

 

 

 

الملفات المشتركة بين العراق وايران في وزارة لجنة االجتماع التنسيقي بخصوص  .100

 الخارجية .

حول ايجاد لجنة للتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارات الدولة .101

 ة وتطوير اساليب التدريس والبنى التحتية .مليحلول ع

 مجلس أدارة صندوق حماية البيئة في وزارة الصحة . .102

طني لدراسة انشاء مفاعل نووي ومنظومات عضو في مجلس خبراء الفريق الو .103

 اخرى لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية .

 اللجنة العليا للوقاية والسيطرة على االمراض غير االنتقالية . .104

 لجنة التشغيل العليا في وزارة العمل والشؤون االجتماعية. .105

 ات والمؤتمرات الخاصة بالعمل االحصائي.االجتماع .106
 

 

 

 

 

 

 


