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 ٨٢٠١ الدائرة االقتصادیة
 -نبذة عن الدائرة :

 -لمواكبة التحوالت االقتصادیة والمالیة الحدیثة واهدافها : ٢٠٠٥تأسست الدائرة االقتصادیة عام 
تهیئة اطار اقتصادي متوسط االمد لتعزیز اواصر فعالیات االقتصاد الكلي والعمل على  .١

 لالقتصاد الكلي .خلق حالة تكاملیة بین االهداف المالیة 
التنسیق بین الدوائر المالیة المختلفة الجل تهیئة التقاریر المنظمة للنشاطات الحكومیة  .٢

المالیة المختلفة وتحلیل خطط الموازنة واالنجازات المالیة الكلیة وتقدیم المقترحات بشأن 
 السیاسات .

دیم المشورة العلمیة دعم ورفع مسؤولیة وزارة المالیة في تطویر سیاساتها المالیة وتق .٣
 بخصوص اصالح االقتصاد العام وسیاسات الدعم والسیاسة الضریبیة.

رصد التطورات المالیة وتقدیم المشورات المالیة لتهیئة المشورات االقتصادیة والمالیة  .٤
 العتمادها في اعداد الموازنة الفیدرالیة للدولة .

 
 ١٨٢٠خطة عمل الدائرة اإلقتصادیة لعام 

والصندوق العراقي  والمحاسبة المالیة المختلفة مثل دائرة الموازنة وزارة ین دوائرالتنسیق ب .١
للتنمیة الخارجیة والوزارات األخرى مثل النفط والتخطیط والتجارة والبنك المركزي العراقي 

االقتصادي  تحلیلالومیة المالیة المختلفة و ألجل تهیئة التقاریر المنتظمة لألنشطة الحك
بشأن السیاسات المالیة وتقدیم المقترحات  العامة للدولة وما تم انجازه منها لموازنةل

، اضافة الى اعداد المعلومات االحصائیة والتقاریر الخاصة باالنشطة االقتصادیة البدیلة
وفق اسس علمیة  وبناء قاعدة بیانات احصائیة واتمتة البیانات المالیة واالقتصادیة على 

 الحاسبة .
وكذلك  لوزارة المالیة ةالسنوی ةاالحصائیكراس المجموعة باعداد  االقتصادیة ئرةتقوم الدا .٢

  . إعداد كراس انشطة وانجازات وزارة المالیة
اعداد الدراسات والبحوث في المجاالت االقتصادیة المختلفة التي تتناول مواضیع  .٣

 الموازنة العامة واالصالح المصرفي وفي مجاالت الضریبة والكمارك .
قدیم االستشارات وابداء الرأي حول عدد من المواضیع االقتصادیة والمالیة التي ترد من ت .٤

 مختلف الجهات الحكومیة .
تحلیل وضع االقتصاد الدولي والتغیرات الحاصلة واثر هذه التغیرات على االقتصاد  .٥

 العراقي في المستقبل .
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ذات العالقة باالمور المشاركة في االجتماعات والندوات والمؤتمرات وورش العمل  .٦
االقتصادیة والمالیة والتجاریة ، اضافة الى تمثیل وزارة المالیة في اللجان التي تسهم في 

 تحقیق اولویات واستراتیجیة الوزارة .
االستمرار في القاء المحاضرات في مركز التدریب المالي والمحاسبي او اي جهة تدریبیة  .٧

 اخرى .
 الدائرة من تقاریر ودراسات ونشرات . االستمرار في ترجمة مایرد الى .٨
كما تقوم الدائرة ضمن خطة عملها بتزوید طلبة الدراسات العلیا والباحثین والجهاز  .٩

 كقاعدة للبیانات .المركزي لالحصاء والبنك المركزي بالبیانات الخاصة لوزارة المالیة 
 

 -: ٢٠١٨الدائرة االقتصادیة لعام انجازات 
 . ٢٠٢١-٢٠١٩لعام  للدولة الموازنة العامةإعداد ستراتیجیة  .١
 . ٢٠١٧إعداد تقریر عن اهم انجازات دوائر وزارة المالیة لعام  .٢
اعداد كراس المجموعة االحصائیة لدوائر وهیئات وشركات وزارة المالیة للسنتین  .٣

)٢٠١٦-٢٠١٥. ( 
 ) مع قسم السیاسات العامة. ٢٠٢١ - ٢٠١٨الحقیبة الوزاریة المشاركة باعداد ( .٤
 ) مع قسم ادارة الجودة الشاملة .وزارة المالیة المشاركة بإعداد (وثیقة حالة .٥
تقدیم تحلیل اقتصادي عن اجمالي ایرادات الهیئة العامة للضرائب والهیئة العامة للكمارك  .٦

مة متابعة اسباب توقف اعمال الهیئة العا، و بین المخطط المقترح والواقع المتحقق 
وتحلیلها وانعكاساتها على االیرادات الكمركیة ، اضافة الى تقدیم دراسات تخص للكمارك 

مقترح تعدیل وتحدید التعریفة الكمركیة للسیارات الصدیقة للبیئة الى اللجنة االقتصادیة 
وتحلیل تجارب الدول العربیة واالجنبیة حول فرض واستحداث ضرائب جدیدة ومدى 

 واقع االقتصاد العراقي . امكانیة تطبیقها في
التعامل مع وزارة التخطیط بتحدیث نظام نشر البیانات مع المنظمات الدولیة اضافة الى  .٧

متابعة بیانات الوزارات والدوائر ذات العالقة برسم السیاسات المالیة واالقتصادیة ووزارة 
 التخطیط ووزارة النفط والبنك المركزي .

الخاصة بأبحاث الدائرة االقتصادیة من خالل تحلیل البیانات المشاركة في اعداد التقاریر  .٨
 المالیة الصادرة من الجهات الحكومیة المختلفة .

تزوید طلبة الدراسات العلیا وباقي اقسام الدائرة االقتصادیة بالبیانات وفق سالسل زمنیة  .٩
 وحسب الحاجة لغرض اعداد البحوث والدراسات االقتصادیة والمالیة .
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 -قارنات احصائیة عن :اعداد م .١٠
االیرادات الفعلیة (النفطیة ، الضریبیة، الكمركیة) ومقارنتها مع الموازنة التخطیطیة  -

 . ٢٠١٨لسنة 
مع توضیح  ٢٠١٧ومقارتنها بسنة  ٢٠١٨كمیات واقیام النفط الخام المصدر لسنة  -

 هذه المقارنة برسم بیاني ورفعها الى السید الوكیل بشكل شهري.
 ).٢٠١٦-٢٠١٠الیة والتضخم للفترة من (المؤشرات الم -
االیراد الفعلي ، اضافة الى  ٢٠١٨ة والكمركیة بشكل شهري لعام الیرادات الضریبیا -

 ) .٢٠١٧-٢٠١٤للهیئة العامة للضرائب لالعوام (
ي مجال الدین والحواالت بیانات خطة التنمیة الوطنیة في مجال الموازنة العامة وف -

 . ٢٠١٦ – ٢٠٠٤من المالیة 
ارعین وشبكة الحمایة االجتماعیة االیرادات الضریبیة والبطاقة التموینیة ودعم المز  -

 . ٢٠١٦ – ٢٠١٣من 
وتعویضات حرب  تعویضات متضرري الحرب والضحایا واالسر النازحة والفقیرة  -

 ) .٢٠١٦ – ٢٠٠٤للسنوات من (الكویت 
 ) .٢٠١٦ – ٢٠٠٤الدین الخارجي واصل الدین الداخلي للفترة من ( -

متابعة محتوى الموقع األلكتروني وتفعیله من خالل تحدیث البیانات االقتصادیة والمالیة  .١١
و بنــــاء قاعــــدة بیانــــات احصــــائیة واتمتــــة ( مكننــــة ) البیانــــات المالیــــة واالقتصــــادیة علــــى 

 الحاسبة.
لوزارة المالیة  هیئات والشركات والمصارف التابعةالدوائر و الاالستمرار باعداد انجازات  .١٢

٢٠١٨. 
 حیــــــــــــث یــــــــــــتم تحلیــــــــــــل تحلیــــــــــــل وضــــــــــــع االقتصــــــــــــاد الــــــــــــدولي والتغیــــــــــــرات الحاصــــــــــــلة .١٣

ـــــــــى الـــــــــدائرة اقتصـــــــــادیا ومقارنتهـــــــــا مـــــــــع وضـــــــــع العـــــــــراق الـــــــــراهن  ـــــــــة ال ـــــــــب المحال الكت
وایضــــــــــا  امكانیــــــــــة تطبیــــــــــق تلــــــــــك التغیــــــــــرات فــــــــــي واقــــــــــع العــــــــــراق لتحســــــــــین وضــــــــــعه 

 االقتصادي .
المالیة المتعلقة بالخطط متابعة انشطة القطاع المصرفي الحكومي بشأن البیانات  .١٤

 الموضوعة وتنفیذها ونسب االنجاز لتلك الخطط سنویًا .
اعـــــــــــــداد المطالعـــــــــــــات والتقـــــــــــــاریر التـــــــــــــي تعنـــــــــــــى بالشـــــــــــــؤون االقتصـــــــــــــادیة والمالیـــــــــــــة  .١٥

والمحلیـــــــــــــــة والدولیـــــــــــــــة الـــــــــــــــواردة خصوصـــــــــــــــا فیمـــــــــــــــا یتعلـــــــــــــــق بـــــــــــــــآخر المســـــــــــــــتجدات 
ؤسســـــــــــــات االقتصـــــــــــــادیة فـــــــــــــي الـــــــــــــدول العربیـــــــــــــة والعالمیـــــــــــــة والتقـــــــــــــاریر الدوریـــــــــــــة للم

ــــــــــدولي وصــــــــــندوق ــــــــــك ال ــــــــــة ومنهــــــــــا البن ــــــــــة الدولی ــــــــــرز  المالی ــــــــــي تب ــــــــــدولي الت ــــــــــد ال النق
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ــــــــرد  ــــــــرأي فیمــــــــا ی ــــــــداء ال ــــــــدول واب ــــــــدى عــــــــدد مــــــــن ال اخــــــــر مؤشــــــــرات اداء االقتصــــــــاد ل
 في تلك المراسالت .

ووضــــــــــــــــــــع مؤشــــــــــــــــــــراتها ضــــــــــــــــــــمن رســــــــــــــــــــم سیاســــــــــــــــــــات االصــــــــــــــــــــالح المصــــــــــــــــــــرفي  .١٦
ســــــــــة البیئــــــــــة اســــــــــتراتیجیات الموازنــــــــــة العامــــــــــة االتحادیــــــــــة الســــــــــنویة مــــــــــن خــــــــــالل درا

ــــــــــات سیاســــــــــات االصــــــــــالح ومتابعــــــــــة  المصــــــــــرفیة ووضــــــــــع الحلــــــــــول المناســــــــــبة لمعوق
التوجیهـــــــــــــــات المركزیـــــــــــــــة الخاصـــــــــــــــة بتطـــــــــــــــویر الخـــــــــــــــدمات المصـــــــــــــــرفیة ومواكبتهـــــــــــــــا 

 للتطورات العالمیة .
 ترجمة العدید من التقاریر والدراسات التي ترد الى الدائرة باالضافة الى االیمیالت . .١٧

 
 -المواضیع التالیة والتي نذكر منها :اعداد بیان رأي حول 

 -: ابداء الرأي في عدد من المواضیع منها .١
وائر التابعة لها اكل التي تتعرض لها الوزارة والدمصفوفة المخاطر التي تواجه المش -

 للحد منها اذا ما تفاقمت.

 أدانة جمهوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة. -

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام الرسالتین السنویتین المقدمة من قبل  -

٢٠١٨. 

 . ٢٠١٨برنامج الدعم الفني وبناء القدرات لعام  -

الحوار االستیراتیجي الشامل لتطویر عالقات العراق مع مجلس التعاون لدول الخلیج  -

 العربیة .

 فریق االقتصاد االخضر . -
 تعظیم الموارد ورفع العبء عن الخزینة . -
المتراكمة علیهم فوائد القروض ومتعسري الدفع بسبب  خصم موضوع المستثمرین -

 مشاریعهم السباب خارجة عن ارادتهم .
 مقترح بناء مدارس كرفانیة . -
 خطة ادارة ممتلك اهوار جنوب العراق للتراث العالمي . -
 شفافیة الموازنة االتحادیة . -
 تمویل مشاریع وزارة النفط . -
 واعد .السكن والبطالة واالمن الغذائي في مشروع  -
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التوصیات المقبولة من قبل جمهوریة العراق على تقریرها ضمن االستعراض الدوري  -
 الشامل للجولة الثانیة .

 ) والصین .٧٧فریق عمل اصدقاء مجموعة الـ ( -
اعتماد قاعدة بیانات الفقر كمرتكز اساسي في تخطیط وتنظیم السیاسات والبرامج  -

 االجتماعیة .
 آفاق االقتصاد العربي . -
 مدینة بغداد الصناعیة .انشاء  -
 تحدیث وثیقة سیاسة االسكان الوطنیة في العراق . -
 دلیل آلیة عمل بنك المعلومات . -
 ملخص المخاطر واالستجابة لها واالنعاش في العراق . -
 منتدى السلع العالمي الثامن . -
 میثاق الحوكمة الرشیدة للشركات غیر المالیة المملوكة للدولة . -
 الهشاشة في العراق .تقریر معاییر  -
 . ١٩٩٣) لسنة ١تفعیل قانون رعایة العلماء رقم ( -
 ضریبة الدخل المستحقة على المقاولین . -

ومدى فاعلیة ورصانة االجراءات المتبعة بذلك ومدى تأثیره على االمانات الضریبیة  -

 االیرادات الضریبیة .

التطور ومدى عالقته واقع التعلیم االهلي ومدى فاعلیته وسبل توجیه اعماله نحو  -

 باالیرادات الضریبیة والكمركیة وفق القوانین النافذة .

دعم المواطن بالمواد الغذائیة االساسیة او حتى حول جدوى فتح منافذ حدودیة  -

 جدیدة.

 االیرادات الكمركیة للمشروبات الكحولیة . -

یات مدى مشروعیة طلب شركة فندق بابل حول عالقة الرسوم الضریبیة واالحتیاط -

 المالیة .

استفسارات المستثمرین او الموردین الدولیین (ایران والكویت) حول بعض االجراءات  -

 الكمركیة للمواد المستوردة وبعض الشائعات االقتصادیة الكمركیة .
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ومدى موائمتها اجور الكشف الكمركي و تنفیذ مقترحات المجلس االقتصادي العراقي  -

مارك والهیئة العامة للضرائب ومحاضر اجتماع لجنة لواقع وقانون الهیئة العامة للك

 االسكوا .

حلول ومقترحات حول طلب الهیئة العامة للضرائب الخاص بالتحول من التمویل  -

 المركزي الى التمویل الذاتي .

مفاتحة وزارة النفط حول عدم قانونیة طلب تجدید اعفاءات كمركیة منحت لشركات  -

 نفط كركوك .النقل العاملة على عقد مبادلة 

 
السنوي ملخص التقریر ،  ٢٠١٦سوق العراق لالوراق المالیة اضافة الى اعداد تقاریر منها (

 ) .٢٠١٧لهیأة النزاهة لعام 
 

 : تـم تـمـثـیـل وزارة المــالیـة بـعـدد مـن اللـجــان ومـنـهــا
 لجنة تصمیم خطة اعادة اعمار االسكان المدعوم . .١
 المملوكة للدولة .اعادة هیكلة الشركات  .٢
 اللجنة العلیا للنظر في سیاسات الدولة بإشراك القطاع العام في احتیاجات السوق. .٣
اللجنة العلیا لخطة السیاسات االقتصادیة الكلیة وتحلیل المؤشرات االقتصادیة الكلیة  .٤

٢٠٢٢-٢٠١٨ . 
 اللجنة العلیا الیواء واغاثة العوائل النازحة . .٥
 ضیر االجتماعات الخاصة بالمقر المسیطر .اللجنة الخاصة العداد وتح .٦
لجنة الرصد السنوي لالنجازات والتقدم في مستوى تنفیذ اهداف خطط التنمیة الوطنیة  .٧

٢٠١٧-٢٠١٣ . 
 لجنة المجلس االعلى للجمعیات العلمیة . .٨
 اللجنة الوطنیة للتنمیة المستدامة . .٩

 الخاص .لجنة متابعة تنفیذ حزمة االجراءات والسیاسات لدعم القطاع  .١٠
 لجنة ایرادات صندوق الحمایة االجتماعیة . .١١
 لجنة اعداد االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الطفولة المبكرة في العراق . .١٢
لجنة اعادة النظر في مهام وهیكلة المدیریة العامة للتنمیة الصناعیة في وزارة الصناعة  .١٣

 والمعادن .
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 لجنة دراسة مشروع انشاء مدارس عراقیة في تركیا . .١٤
جنة اخذ االجراءات الالزمة والفوریة لتأمین مدینة الرمادي من االلغام والعبوات الناسفة ل .١٥

 وتوفیر الخدمات .
 لجنة وضع االلیات التنفیذیة للسیطرة واالرتقاء بواقع زراعة المحاصیل االستراتیجیة . .١٦
 المجلس التنسیقي للسیاستین المالیة والنقدیة . .١٧
 . ٢٠٢٢-٢٠١٨اعداد الخطة التنمویة الوطنیة لسنة اللجنة الفنیة الخاصة بمتابعة  .١٨
 اللجنة العلیا لالستثمار واالعمار . .١٩
لجنة تقدیم دراسة مفصلة مع توصیات محددة بشأن امكانیة تحویل الشركة العامة  .٢٠

 لالسناد الهندسي احدى تشكیالت وزارة الصناعة والمعادن الى االستثمار .
 الخاصة .هیئة رعایة ذوي االعاقة واالحتیاجات  .٢١
 لجنة الهیئة الوطنیة لالستثمار . .٢٢
 / ستراتیجیة التربیة والتعلیم . ٣٤٣لجنة االمر الدیواني  .٢٣
 مجلس ادارة شركة جارمكو لدرفلة االلمنیوم . .٢٤
 لجنة نشرة االعالنات الرسمیة في وزارة المالیة . .٢٥
الدفاع اللجنة الرئاسیة لتسهیل أجراءات دخول وخروج التجهیزات العسكریة مع وزارتي  .٢٦

 والداخلیة والمخابرات واالمن الوطني .
 االمریكي للتجارة واالستثمار. –المجلس العراقي  .٢٧
 اللجنة الوطنیة للتصحر . .٢٨
 لجنة مجمع سكني واطئ الكلفة . .٢٩
لجنة ایجاد الیة كیفیة التعامل مع المصوغات والمقتنیات التي تعود الى االسرى  .٣٠

 . العراقیین ابان الحرب العراقیة االیرانیة
 لجنة التضمین المركزیة الدائمیة . .٣١
 االوربي . –مشروع مركز الطاقة العراقي  .٣٢
 اللجنة الوطنیة الدائمیة للسالمة االحیائیة . .٣٣
اللجنة العلیا النشاء صندوق العادة اعمار المناطق التي تضررت بسبب العملیات  .٣٤

 االرهابیة.
 لجنة استحداث وسام رفیع خاص بالدولة العراقیة . .٣٥
 لسیاسات النفطیة بین وزارتي النفط في العراق والنرویج.برنامج ا .٣٦
 لجنة اعداد الستراتیجیة الوطنیة لشؤون االلغام . .٣٧
 لجنة متابعة قرارات شؤون الطاقة . .٣٨
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 لجنة اعداد خطة التنمیة االستراتیجیة (الصناعات التحویلیة ) .٣٩
 . ccpلجنة البرنامج العالمي لمراقبة تفتیش الحاویات  .٤٠
التنسیقي بخصوص الملفات المشتركة بین العراق وایران في وزارة لجنة االجتماع  .٤١

 الخارجیة .
حول ایجاد حلول  لجنة للتنسیق بین وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ووزارات الدولة .٤٢

 وتطویر اسالیب التدریس والبنى التحتیة . علمیة
 مجلس أدارة صندوق حمایة البیئة في وزارة الصحة . .٤٣
 ) .BTAاتفاقیة التجارة الحدودیة (لجنة استالم  .٤٤
مجلس خبراء الفریق الوطني لدراسة انشاء مفاعل نووي ومنظومات اخرى لالستخدامات  .٤٥

 السلمیة للطاقة الذریة .
 .تحلیل حسابات الودائع في المصارف الحكومیة  .٤٦
 متابعة نظام المدفوعات ووضع آلیة لمعالجة جبایة االیرادات . .٤٧
 الطعام لمفردات البطاقة التموینیة .وضع معادلة السكر وزیت  .٤٨
 اغاثة النازحین من ذوي االعاقة واالحتیاجات الخاصة . .٤٩
 مطابقة الجرد السنوي . .٥٠
 لجنة تقییم االصول . .٥١
 منظمة التعاون االسالمي (الكومسیك) . .٥٢
 اللجنة الفنیة لتسهیل النقل والتجارة في منطقة االسكوا . .٥٣
 نزع االسلحة في العراق . .٥٤
 التحتیة الحرجة .حمایة البنى  .٥٥
 لجنة التصحر . .٥٦
 اللجنة العلیا لسیاسة التشغیل . .٥٧

 
 

 -عدد من المؤتمرات واالجتماعات والندوات وورش العمل ومنها : حضور
 مؤتمرات الخاصة بالعمل االحصائي في وزارة التخطیط .االجتماعات وال .١
 للكمارك .اجتماع مناقشة تعدیل قانون التعریفة الكمركیة / الهیئة العامة  .٢
 . متعدد المؤشرات/فندق بابل ٢٠١٨حضور مؤتمر اطالق نتائج المسح العنقودي لسنة  .٣
 الموظف عن دائرته وادارته لدیوان وزارة المالیة. اندوة عن شرح استمارة االستبانة الخاصة برض .٤
 ر التمیز االوروبي/ اربیل.عن ادارة االداء المؤسسي وفق معیاورشة عمل  .٥
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الضوابط التنظیمة وسیاسة  /٢٠١٧) لسنة ٣١٤قرار مجلس الوزراء رقم (ورشة عمل عن  .٦

وائح الفنیة التي تعدها االقسام المستحدثة في الوزارات/ الجهاز المركزي لالجودة الوطنیة وال

 .للسیطرة النوعیة

 ورشة عمل بعنوان النزاهة ومكافحة الفساد/ مركز النهرین للدراسات االستراتیجیة. .٧

 ( الحكومة االلكترونیة) / فندق الرشید.ورشة عمل عن  .٨
 ورشة عمل بعنوان (االعالم الموجه) / مركز التدریب المالي والمحاسبي. .٩

 ج تكامل للعام الثاني/ فندق بابل .ورشة عمل لمناقشة خطة برنام .١٠
 ورشة عمل عن الخارطة االستثماریة والفرص المتاحة . .١١
 النفطیة الدولیة .ورشة عمل عن آلیة تحقیق التوازن في السوق  .١٢
ورشة عمل عن تنمیة القطاع الصناعي من خالل عقود الشراكة بین القطاع العام  .١٣

 والخاص.
 ورشة عمل عن اجراءات العمل القیاسیة . .١٤
 ورشة عمل عن اعداد الحقائب التدریبیة . .١٥
 ورشة عمل عن بناء النزاهة ومكافحة الفساد . .١٦
 . ٢٠٣٠-٢٠١٤استراتیجیة تطویر القطاع الخاص ورشة عمل عن  .١٧
 ورشة عمل عن االعالم المؤسساتي وتأثیره على دوائر الدولة والمجتمع . .١٨
ورشة عمل عن مشروع التطویر المنهجي للثقافة االمنیة للمواطنین بشكل عام وللموظفین  .١٩

 بشكل خاص .
 ورشة عمل عن منع اعمال التبذیر والغش واساءة التصرف بالمال العام . .٢٠

 
المیدانیـــــــــــة التـــــــــــي یقـــــــــــوم بهـــــــــــا المـــــــــــوظفین الـــــــــــى المصـــــــــــارف والهیئـــــــــــة اضـــــــــــافة الـــــــــــى الزیـــــــــــارات  -

العامـــــــــــة للكمـــــــــــارك والهیئـــــــــــة العامـــــــــــة للضـــــــــــرائب ووزارة التخطـــــــــــیط والزراعـــــــــــة لمتابعـــــــــــة المواضـــــــــــیع 
 المتعلقة بعمل الدائرة .

 -: البحوث والدراسات
 -البحوث :

 والمعالجات .استیفاء االمانات والرسوم الكمركیة في ظل الفساد المالي واالداري الواقع  -
 مزاد العملة بین استقرار سعر الصرف وغسیل االموال الواقع والمعالجات . -
 محددات مناخ االستثمار في العراق . -
 .)٢٠١٦ – ٢٠١٠اثر االصالحات الحكومیة االقتصادیة على استدامة االیرادات غیر النفطیة للمدة (  -
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 . واالستثمار الحكومي الخاصاعادة اعمار مدینة الموصل بین االستثمار الحكومي  -
 . تأثیر التنوع االقتصادي على االیرادات لعینة (من دول مجلس التعاون الخلیجي) -

 . الضرائب واثارها على التنمیة االقتصادیة -

 دور االدارة االلكترونیة في الحد من الفساد االداري . -

 
 

 -الدراسات :
 .   التنمیة االقتصادیة في البلدان العربیةة االعمال) لتحقیق ضنإنشاء مؤسسة عربیة موحدة (حا -
ضـــــــــــرورة ایجـــــــــــاد وتفعیـــــــــــل صـــــــــــندوق لمســـــــــــاعدة الـــــــــــدول العربیـــــــــــة المتضـــــــــــررة مـــــــــــن ســـــــــــیطرة  -

 العصابات االرهابیة.

 ) .٢٠٢٢-٢٠١٩اسس ومقومات عمل الجهاز المصرفي العراقي ورسم السیاسات الخاصة به للسنوات ( -
 المدن الصناعیة . -
 ي وزارة المالیة .واقع التكنولوجیا الوظیفیة ف -
 تقویم اداء المبادرة الزراعیة . -
 االداریة المتقدمة في االرشفة االلكترونیة .النظم  -
 صندوق االعمار والتنمیة . -
 منع اعمال التبذیر والغش واساءة التصرف بالمال العام . -
 دراسة الجدوى االقتصادیة وتقییم المشاریع . -
 قانون المناطق الحرة او اعتماد قانون االستثمار .دراسة مقارنة حول االستثمار وفق اعتماد  -
 . ٢٠١٧تحلیل الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة /  -
 
 
 

  -الـــــــــــــــدورات التدریبیة :
 منها :  تمت المشاركة في عدد من الدورات في المجاالت التالیة

 .اصالح االدارة المالیة واالجهزة الرقابیة وتطویر االداء لمكافحة الفساد االداري والمالي  -
 . اعداد كشف التدفقات النقدیة ومطابقة كشف البنك في ظل النظامین الحكومي والموحد -
 استراتیجیة اعداد الموازنة في العراق . -
 العمل . النظم االداریة المتقدمة في االرشفة الرقمیة ونظم اتمتة -
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 . ٢٠٠٤لسنة  ٩٠االدارة المالیة في العراق مع التركیز على قانون االدارة المالیة والدین العام رقم  -
 دراسة الجدوى االقتصادیة وتقییم المشاریع . -
 خطابات الضمان . -
 االدارات الوسطى . -
 تقویة اللغة االنكلیزیة . -
 اعداد مدقق جودة داخلي . -
 اعداد الموازنة العامة . -
 رة الدین العام (داخلي وخارجي) .ادا -
- Photoshop. 
- Power Point. 
 االستثمار والتمویل االسالمي . -
 المتطلبات العامة الهلیة مختبرات الفحص واالختبار والمعایرة . -
 العلوم المالیة باللغة االنكلیزیة . -
 . PPPعقد الشراكة  -
 اعداد ادارة الصفقات التجاریة الدولیة . -
 المعدل . ١٩٧٧لسنة  ٥٦الحكومیة رقم تحصیل الدیون  -
 االستراتیجیات الحدیثة في مكافحة الفساد المالي . -
 اساسیات المحادثة في اللغة االنكلیزیة . -

 
باالضافة الى القاء عدد من المحاضرات من قبل بعض موظفي الدائرة في مركز التدریب المالي والمحاسبي بعدد من 

 .المواضیع 


