
 
 
   انجازات دائرة تخطيط القطاعات11-1-4      

 اوال: االنشطة الرئيسية المخططة
 

 األنشطة النوعية المتخصصة   -1
 
 

 المالحظات %نسبة األنجاز الفعلي المخطط الفعاليةاسم النشاط او  ت
دراسة طلبات الوزارات بخصوص زيادة الكلف وتعديل التخصيصات  1

 ريع ومناقلة المبالغالسنوية وتعديل مكونات  المشا
082 082 122% 

 
 / مستمر حسب ما يرد

دراسة طلبات الوزارات بخصوص حذف واستحداث واعادة ادراج  0
 مشاريع وتغير اسم مشروع وادراج مشاريع جديدة

 / مستمر حسب ما يرد 122% 121 121

 أنجاز مصادقة خطط المحافظات للمشاريع المستمرة 3
 

   
 لغايه تاريخهلم يتم اقرار اي خطة 

دراسة اولويات المشاريع المقدمة من قبل الجهات المنفذة وتحديد  4
االولويات في ضوء المؤشرات التي تم االتفاق عليها من قبل الوزارة  

 اهمية المشروع , نسبة االنجاز .... الخ ()

051 051 122%  
 / مستمر حسب ما يرد

 والمحافظات  ت والقطاعاتالتخصيصات المقرة والمعدلة للوزاراتوزيع  5
 البرامج االستثمارية الحكوميةومطابقتها مع دائرة 

والعمل جاري على مطابقة 0201تم مطابقة خطة  %52 مستمر  مستمر 
0200 

 أنجازتم و  %122تم أنجاز الكتيب باللغة العربية  %55 مستمر  مستمر  اعداد واصدار كتيب المخطط التنموي بنسختيه العربية و االنكليزية 6
 %52النسخه االنكليزية  من

 

 



 

 

 تابعة مشاريع الموازنة االستثمارية م -2

 
 المالحظات %نسبة االنجاز الفعلي المخطط الفعاليةاسم النشاط او  ت
 حسب ما يرد  مستمر  مستمر  المساهمة في اعداد التعليمات والصالحيات الخاصة بتنفيذ مشاريع الموازنة االستثمارية 1
مناقشة جميع المشاريع االستثمارية المقترحة مع الوزارات والجهات ذات العالقة الجل ادراجها في المنهاج  0

 االستثماري السنوي 
 / مستمر حسب ما يرد 122% 018 018

ترحة لعام تم مناقشة الخطط المق  %122 122 122 0200الصيغة المقترحة والنهائية لجداول الموازنة االستثمارية لعام  إعداد 3
/0200 

عقد اللقاءات واالجتماعات مع مدراء ومنتسبي دوائر التخطيط والمتابعة في الوزارات المعنية  4
والمحافظات لغرض الوقوف على مراحل انجاز المشاريع وتذليل المعوقات التي ترافق مراحل تنفيذها في 

 ضوء التعليمات النافذة

184 184 122%  
 / مستمر حسب ما يرد

  حسب ما يرد %011 293 293 دراسة االستمارات االلكترونية للمشاريع التي تقدمها الوزارات المنفذة والقيام بتدقيقها وابداء الرأي بصددها 5
تقييم دراسات الجدوى الفنية واألقتصادية للمشاريع الجديدة التي تنوي الوزارات المعنية ادراجها ضمن  6

 الخطة االستثمارية
 / مستمرحسب ما يرد 122% 60 60

 حسب ماي / مستمر  مستمر  مستمر  تقديم الدعم واالسناد للوزارات والهيئات المستقلة في مجال دراسات الجدوى  5
 / مستمرحسب ما يرد %122 5 5 دراسة طلبات ادراج مشاريع المنح والقروض وادراجها بالتنسيق مع دائرة التعاون الدولي 8
 / مستمرحسب ما يرد %122 11 11 يارات الميدانية من المشاريع المستمرةدعم واسناد تحقيق الز  1
 / مستمرحسب ما يرد %122 15 15 متابعة وتقييم المشاريع التي تمول من المنح والقروض 12

بيان الرأي بالقضايا ذات العالقة بعمل الدائرة من الناحية الفنية واالقتصادية والمعروضة من قبل الوزارات  11
 لدوائر ذات العالقة وبالتنسيق مع دائرة البرامج االستثمارية الحكوميةوا

 حسب ما يرد  122% 451 451

 ةالحكومي ةاالستثماري البرامج  الالحق للمشاريع المنجزة مع اعضاء من دائرة مالمشاركة في زيارات التقيي 10
 ودائرة السياسات االقتصادية والمالية

 حسب مايرد  مستمر مستمر

 
         



 
 
 

  (للعام الحالي والمدورة من العام السابق ) واالوراق النقاشية  الدراسات والبحوث -3
 

 نسبة االنجاز اسم النشاط او الفعالية ت
 المخطط

 نسبة االنجاز
 الفعلي

 المالحظات تاريخ االنجاز
 

الدائرة بإعمالالنشغال الباحثين  2022/  7/  1 %59 %75 اعداد دراسة الرؤيا التخطيطية للنهوض بواقع موانئ العراق 1  
 
 
 
 

 الندوات والمؤتمرات وورش العمل -4
 
     

 ت
نسبة  اسم النشاط او الفعالية

االنجاز 
 المخطط

 نسبة االنجاز
 الفعلي

 المالحظات تاريخ االنجاز
 

1      
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ثانيا : األنشطة الرئيسية خارج الخطة 
 اليوجد      
 اللجان ثالثا :

 المجموع خارج الوزارة زارةداخل الو نوع اللجنة ت

 22 4 22 دائمية 1

 62  62 مؤقتة 2

 88 1 88 المجموع 


