نشاطات الدائرة االقتصادية للنصف الثاني من عام 2015

في مجال البحوث والدراسات والتقارير التي قدمتها الدائرة االقتصادية وكما يلي:

 -1البحوث

•
•
•
•
•

االستثمار الحكومي واثره في نمو االقتصاد العراقي للفترة ( ) 2009 -1990
اثر االستراتيجية للتنمية المستدامة للفقر في العراق للفترة ( ) 2014 -2012
واقع التامين في العراق االمكانيات والتحديات.
بحث حول "دور السياسة المالية في تنمية القطاع الخاص ".
بحث حول "موازنة  2014المخرجات واالبعاد االقتصادية"

 -2التقارير

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تقرير الدين العام .
تقرير موازنة .2015
تقريرحول ( التذبذبات في اسواق النفط الدولية).
تقرير عن "االتفاق النووي االيراني واثره على اسعار النفط الدولية".
تقرير حول (اجور فحص ووسم الذهب الداخل الى العراق من اجل تعظيم ايرادات الدولة).
التقرير االقتصادي للجمهورية التونسية لشهرايار و تموز .
التقرير السنوي الثاني عن االقتصاد العربي باللغة االنكليزية .
اهم المؤشرات االقتصادية والنقدية والمالية التونسية للنصف االول لعام .2015
التقرير االقتصادي لمصر لشهرايار وحزيران و تموز واب وايلول لعام .2015
نشرة اقتصادية تصدرها غرفة التجارة والصناعة العربية االلمانية حول اتجاهات االقتصاد االلماني لشهري
حزيران وتموز لعام .2015
تقرير حول هبوط اسعار البورصة الخليجية .
تقرير حول المؤتمر االقليمي لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة للدول العربية.
تقرير عن دور المصرف الصناعي في دعم االقتصاد العراقي.
تقرير نشاطات شهر ايلول يتضمن المؤشرات االقتصادية في تونس.
تقرير مسودة المؤتمر االقتصادي العربي الموحد لعام .2015
تقرير اداء قطاع البنوك المصرية .
تقرير اعمال الوزارات لشركة ميركر.

 -3الدراسات

•
•
•
•
•
•
•

دراسة تحليلية" لتغيرات سعر الصرف في العراق "
دراسة تحت عنوان ( واقع ايرادات الهيئة العامة للضرائب وسبل تطويرها للمدة
دراسة تحت عنوان ( واقع ايرادات الهيئة العامة للكمارك وسبل تطويرها للمدة .) 2014-2006
دراسة حول ( الدور السيادي لوزارة المالية في اصالح وتوجيه المؤسسات الحكومية ).
دراسة تراجع مؤشرات البورصة المصرية .
دراسة الهند وازمة اليوان الصيني .
دراسة تمويل المشاريع االستثمارية .

تم تـمـثـيـل وزارة المــاليـة بـعـدد مـن اللـجــان ومـنـهــا
•
•
•
•
•

اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة األسكوا.
اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة .
لجنة الرصد السنوي لالنجازات والتقديم في مستوى تنفيذ اهداف خطط التنمية الوطنية .2017-2013
لجنة التحري عن الشركات التي تتعامل مع العراق ألول مرة .
اللجنة الوطنية ألدارة المخاطر البايلوجية.

•لجنة مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية في العراق .
•
•
•
•
•
•
•

اللجنة الوطنية العليا للتشغيل والتدريب المهني (االرتكاز).
لجنة البطاقة التنموية  /امر ديواني ( )110لسنة .2012
لجنة التنسيق بين القطاعات المختلطة لالرتقاء بواقع الجودة االنتاجية والخدمية /البضائع المقلدة .
لجنة تتولى وضع األسس للتعاون مع دول الجنوب وتحديد االمور ذات االولوية للعراق والمنطقة لتكون جزء من
التعاون  ،بموجب األمر الديواني رقم ( )17لسنة .2014
اليات
اللجنة التي تخص المجلس الوطني للبذور .
لجنة اعداد استراتيجية الموازنة االتحادية لالعوام ( .)2015-2017
لجنة االستراجية الوطنية لمكافحة الفساد .

لجنة المجلس االعلى للجمعيات (المجلس التنسيقي لخدمة المجتمع الذي يتولى التنسيق ودراسة المجاالت والبحوث
•
في حل مشاكل المجتمع ) .
المشتركة
• اللجنة الوطنية العليا للمبادرة الصناعية للنهوض بالقطاع الصناعي الوطني .
• لجنة تختص بمناقشة الجامعة المنتجة .
• لجنة تتولى اعادة دراسة مسودة قانون العاصمة وفقا للمادة  124من الدستور العراقي برؤيا ساسية اقتصادية
اجتماعية واضحة حول اسلوب ادارة العاصمة .
• اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة األسكوا اللجنة العراقية – األردنية .
• لجنة تتولى تشكيل اعمال المستلزمات المطلوبة ألقامة بطولة كأس الخليج الدورة ( )23في محافظة البصرة – أمر
ديواني 81لسنة  .2014تم انهاء اعمالها.
• لجنة مؤتمر استحداث المركز العراقي للتميز الحكومي  /امر ديواني رقم 83لسنة .2014
• اللجنة العليا الغاثة وايواء العوائل النازحة جراء العمليات االرهابية .
• لجنة االطار الموحد العداد التقارير – البرنامج الحكومي .
• مجلس هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجيات الخاصة .
• لجنة ادارة الجودة.
• اليات التفاوض مع المقاولين فيما يخص تنفيذ المشاريع االستثمارية .
• تنفيذ قانون حماية المنتجات العراقية .
• المقترحات الالزمة للنهوض بمدينة بغداد /امر ديواني ()46
• لجنة تدقيق المبالغ المصروفة لتجميع النازحين  /امر ديواني (.)140
• اتفاقية ميناماتا .
• توصيات لجنة وضع ضوابط واليات لتسمية ممثلي هذا الوزارة في عضوية الشركات والهيئات والمؤسسات المالية العربية .
• تشكيل لجنة تحقيقية لمتابعة المخالفات المثبتة في عقد النظام المصرفي الشامل .
• قرارات اجتماع اللجنة الوزارية لالعمار والخدمات قرار (. )35
• لجنة مجالس المحافظات .
• لجنة فحص البضائع في بلد المنشأ.
• مجلس امناء صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة للعمليات االرهابية .
• التنسيق بين السفارات والملحقيات العراقية في الخارج.
• اللجنة الوطنية لمكافحة االرهاب .
• لجنة حقوق االنسان .
• حزمة االجراءات والسياسات لدعم القطاع الخاص .
• لجنة استردات صندوق الحماية االجتماعية .
• اللجنة العليا الصالح نظام البطاقة التموينية .
• خلية االزمة بتقليص النفقات وزيادة الموارد المالية .
• الموارد المالية واالقتصادية لعصابات داعش االرهابية .
• لجنة الجرد السنوي لموجودات الوزارة.
• لجنة التدريب الخارجي.
• لجنة المشتريات .
• لجنة االمر الوزاري العدد ( )121لسنة  2012مع البنك المركزي العراقي
• ر ئاسة لجنة متابعة الموقع االلكتروني للوزارة وتفعيله من خالل تحديث البيانات االقتصادية والمالية والتعامل مع وزارة التخطيط
بتحديث نظام نشر البيانات مع المنظمات الدولية اضافة الى متابعة بيانات الوزارات والدوائر ذات العالقة برسم السياسات المالية
واالقتصادية مع االمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط ووزارة النفط والبنك المركزي.

المـهـام واالستشارات التي تـقـوم بها الدائرة االقــتصاديــة
• تزويد الدائرة االدارية بتقرير تقويم االداء المؤسسي للدائرة االقتصادية لعام 2015
• اعداد التقرير السنوي لعام  2014المتضمن انجازات دوائر وزارة المالية وتزويده لمكتب المفتش العام في وزارة المالية
لمشاركة في اعداد التقارير الخاصة بابحاث الدائرة االقتصادية من خالل تحليل البيانات المالية الصادرة من الجهات
•
الحكومية المختلفة .
•تكليف من السيد وزير المالية تم تمثيل العراق في ملىء استبيان شفافية الموازنة المفتوحة  2015مع منظمة الشفافية الدولية
للموازنة المفتوحة .
• االست مرار في ادارة واالشراف على مشروع اصالح االدارة المالية العامة وحضور ورش عمل مع البنك الدولي في بغداد.
• االستمرار بتزويد طلبة الدراسات العليا وباقي اقسام الدائرة االقتصادية بالبيانات وفق سالسل زمنية وحسب الحاجة لغرض اعداد
البحوث والدراسات االقتصادية والمالية.
• ابـداء الرأي إلى مجلس الوزراء  /لجنة االقتصاد واالستثمار بشان حماية المنتج الوطني.
• ابداء الرأي الى وزارة التجارة  /دائرة العالقات االقتصادية حول مذكرة تفاهم الحوار االقتصادي .
• ابداء الرأي الى وزارة التجارة  /دائرة العالقات االقتصادية بشأن مسودة التقرير االقتصادي الموحد .2015
• ابداء الرأي الى الدائرة القانونية  /االستشارات بشأن دراسة وزارة االتصاالت الموسومة "تحويل مديرية البريد والتوفير الى
شركة عامة.
• ابداء الرأي الى مجلس الوزراء لجنة الشؤون االقتصادية بشأن اعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة .
• ا بداء الرأي الى وزارة التجارة  /دائرة العالقات االقتصادية الخارجية حول تحديث ملف االستثمار الخاص بالعراق .
• ابداء الرأي الى االمانة العامة لمجلس الوزراء  /دائرة المتابعة والتنسيق الحكومي بشأن تقييم التوصيات والمقترحات التي خرجت
بها ندوة عصف االفكار المقامة في وزارة التخطيط .
• اعداد مطالعة حول الموازنة المالية للنرويج لعام .2016
• اعداد مطالعة حول الحساب الختامي لموازنة العام المالي .2015/2014
اعداد مطالعة حول تداعيات اقتصاد اوكرانيا .
• اعداد اجابة الى وزارة التجارة  /دائرة العالقات االقتصادية الخارجية حول خطة عمل تنفيذ مبادىء واهداف منتدى التعاون
العربي -الروسي 2015-2013بالتنسيق مع قسم العالقات الدولية .
• اعداد اجابة الى وزارة التجارة  /دائرة العالقات االقتصادية الخارجية حول المواضيع المقترحة الجتماع القمة للمجلس االقتصادي
واالجتماعي الدورة (.)96
• اعداد مطالعة حول التقرير االقتصادي لشهر اب .2015
 اعداد مطالعة حول خيارات الحكومة الجزائرية لمواجهة انخفاض اسعار النفط• ابداء الرأي الى وزارة التخطيط  /دائرة التنمية االقليمية والمحلية حول اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة .
• جابة الدائرة القانونية  /االستشارات بشأن تحويل مديرية البريد والتوفير الى شركة عامة .
• اعداد اجابة الى وزارة التجارة /دائرة العالقات االقتصادية الخارجية بشأن مذكرة تفاهم حول الحوار االقتصادي .
• اعداد اجابة الى الدائرة االدارية /مكتب المدير العام بشأن التسعيرة الجديدة الستهالك الطاقة الكهربائية .
• اعداد اجابة الى الدائرة االدارية  /الموارد البشرية بشأن حماية منتجات .
• دراسة موضوع مقترح عن اقامة اتحاد كمركي عربي
• انشاء صندوق قروض لتمويل المشاريع الصغيره
• انشاء سوق عربية للتجارة الالكترونية.
• رفع مذكرة الى السيد الوزير بخصوص استحداث قسم ادارة الجودة الشاملة الذي يرتبط بمكتب سيادته وتمت الموافقة على
استحداثه .

االجـتـمــاعــات والـنــدوات والمــؤتــمــرات وورش الـعـمـــل
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

المشاركة في مؤتمر اليوم العالمي لالحصاء بتاريخ ( 2015/10/10بيانات افضل لحياة افضل ) وتقديم ورقة عمل الى ادارة
المؤتمر.
ستمرار العمل في رئاسة لجنة متابعة الموقع االلكتروني للوزارة وتفعيله من خالل تحديث االقتصادية والمالية والتعامل مع وزارة
التخطيط بتحديث نظام نشر البيانات مع المنظمات الدولية اضافة الى متابعة بيانات الوزارات والدوائر ذات العالقة برسم السياسات
المالية واالقتصادية مع االمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط ووزارة النفط والبنك المركزي.
المشاركة بالقاء المحاضرات بالمواضيع المالية واالقتصادية في المركز المالي والمحاسبي التابع الى وزارة المالية .
المشاركة في ورشة العمل بعنوان (نافذة البنك المركزي التنموية تصحيح لمسار السياسة النقدية).
اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية دورة  39/في القاهرة.
ندوة بعنوان ترشيد الطاقة الكهربائية نظمتها وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارة المالية .
مؤتمر القروض مع االمانة العامة لمجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي.
ندوة بعنوان العنف ضد المرأة باشراف وزارة حقوق االنسان .
ندوة بعنوان الغش والتبذير في التصرف بالمال العام باشراف المفتشش العام .
ورشة عمل بعنوان (نافذة البنك المركزي التنموية ) باشراف االمانة العامة لمجلس الوزراء
رشة عمل بعنوان (جودة االداء ) باشراف دائرة المفتش العام .

نشاطات الدائرة في مجال الترجمة
• تقريرعن الضرائب في العراق.
• ترجمة عن الدين الحكومي .
• ترجمة عن ورشة عمل تقيمها منظمة . OECD
• محاضرات عن الضريبة .
• االجتماع السنوي الثالث لنقاط اتصال فرق عمل الكومسيك.
• تسهيل مهمة (البيانات المطلوبة من وزارة النفط العداد تقارير عن الشفافية).
• التقرير السنوي الثاني عن االقتصاد العربي باللغة االنكليزية .
• استمارات تقييم (الكومسيك).
• الجلسة  71للفريق العامل المعني باالطار االستراتيجي والميزانية البرامجية.
• استمارة تقديم مبادرة السياسة .
• جودة المعلومات المالية  ،جودة الخدمات العامة  ،قمة الشرق االوسط وشمال افريقيا لقيادة القطاع العام ابو ظبي/االمارات .
• استمارة مشاركة في دورة صندوق النقد العربي.
• االجتماع  32فريق الخبراء الحكومي العامل المعني بالمعايير الدولية والمحاسبة واالبالغ .
• نشرة االوبك (الجلسة  167لمؤتمر االوبك) .
• ايميل حول االجتماع الوزاري الحادي والثالثين للكومسيك .
• تقرير االمين العام لالونكتاد.
• تقرير جودة المعيشة .
• مؤتمر االونكتاد . 14

المشاركة في الدورات االتية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

المشاركة في الدورة التأهيلية المتحان  TOEFELفي اللغة االنكليزية .
ورشة عمل حول (متابعة البرنامج الحكومي).
دورة ادارة االزمات والصراعات والتوتر في العمل.
حضور اجتماع وزارة النقل /االمانة التنفيذية للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة حول (التامين على البضائع المنقولة داخل
العراق.
المشاركة بالدورات التي تقيمها المنظمات الدولية.
اختبارات قدرة االقتصاد الكلي على تحمل الضغوطات.
االستثمار المصرفي .
االصالح المصرفي. .
االطار الرقابي العالمي لبنوك اكثر استقرارا ونظام مصرفي قوي متماسك .
البرنامج التأهيلي .lets

