
 (2018لعام )الئحة اهداف خطة عمل الدائرة 

 2018كانون الثاني 
 

 2018/الهدف المرسوم وفقاً  لمحاور و مسؤوليات الدائرة  ت
القسم / الجهة 

 المسؤول

مؤشر 
انجاز 
 الهدف

توقيتات االنجاز و 
 المتابعة

المالحظات 
 التفصيلية

1 
, الوزارات كافة ) 2018/ انجاز و اصدار خطة المنهاج االستثماري 

 (المحافظات
  1/3/2018   االقسام كافة

2 
من المشاريع % 75دعم و اسناد تحقيق الزيارات الميدانية لما نسبته 

 2018المقترحة للعام 
  31/12/2018-1/1   االقسام كافة

3 
 منتسب ليكون بصفة مخطط 10 (خارجياً /داخلياً )اعداد و تدريب و تطوير 

 2018الدورة الثالثة /تنموي قطاعي 
  31/12/2018- 1/4  االقسام كافة

  31/12/2018- 1/1  مكتب المدير العام اعداد و اصدار كتيب المخطط التنموي بنسختيه العربية و االنكليزية  4

5 
من منتسبي الدائرة في دورة تدريبية % 75ترشيح و اشراك ما ال يقل عن 

 تطويرية
  31/12/2018 - 1/1   االقسام كافة

6 
اعداد دراسة  الموقف التخطيطي لالحتياجات التنموية للمحافظات معزز 

 2022بالسياسات و المؤشرات للقطاعات وفق رؤية سنة 

البرنامج 
االستثماري 
 للمحافظات

 1/1 -31/12/2018  

7 
انجاز و استخدام نظام االرشفة و المتابعة االلكترونية للمشاريع االستثمارية 

 لالقسام كافة% 100بنسبة 
  31/12/2018 - 1/1  االقسام كافة

8 
قسم / ما اليقل عن ثالث دراسات )دراسة فنية /   بحث 15اعداد و انجاز 

 (من اقسام الدائرة 
  31/12/2018- 1/1  االقسام كافة

  ندوة شهرية لمنتسبي الدائرة في مواضيع مقترحة عامة12عقد  9
مكتب المدير العام  

 و االقسام كافة
 1/1 - 31/12/2018  

  31/12/2018- 1/1  مكتب المدير العام   (ورشة عمل, حلقة نقاشية , ندوة )مستوى الوزارة /  نشاطات عامة 6عقد  10

  31/12/2018 - 1/1  مكتب المدير العام   اصدار تقرير تقييم المشاريع التي تمول من القروض و المنح  11

12 
خسائر االندثار الناجمة عن توقف تمويل )اصدار دراسة تكميمية / طباعة

 (2017/ المشاريع االستثمارية كافة 
قسم تقييم دراسات 

 الجدوى
 1/1 -31/12/2018  

  31/3/2018 - 1/1  مكتب المدير العام انجاز تقرير انشاء و تأسيس المركز الوطني لالبتكار و نقل التكنولوجيا   13

 انشاء بنك المعلومات لقاعدة بيانات دراسات الجدوى للمشاريع التنموية  14
قسم تقييم دراسات 

 الجدوى
 1/1 -31/12/2018  

 التعاون العلمي و االستشاري بين الوزارة و جامعة النهرين انجاز فعاليات  15
فريق التعاون 

العلمي و 
 االستشاري

 1/1 - 31/12/2018  

  31/12/2018- 1/1  مكتب المدير العام مشاريع الدراسات العليا/ اصدار قائمة التحديات التنموية بصيغة مقترحات  16

  31/12/2018 - 1/1  مكتب المدير العام انجاز تأهيل الدائرة وفقاً لمتطلبات الجودة الشاملة 17

  31/12/2018- 1/1  مكتب المدير العام (2018-2014 )اصدار تقرير المسيرة التنموية  18

  1/4/2018 - 1/1  مكتب المدير العام  (2019-2018)اعداد خطة تدريبية  لالعوام  19

 



  (7102خطة الدائرة لعام )استمارة خالصة االهداف و النشاطات  و مؤشرات االنجاز             

 ت
الهدف المرسوم وفقاً  لمحاور و 

 7102/مسؤوليات الدائرة 
القسم / الجهة 

 المسؤول

مؤشر 
انجاز 
 الهدف

توقيتات االنجاز و 
 المتابعة

المالحظات 
 التفصيلية

0 
 7102/ المنهاج االستثماري انجاز و اصدار خطة 

 (المحافظات, الوزارات كافة )
 االقسام كافة

اصدار قرار 
 اعتماد الخطة

68 % 
 قيد االنجاز 0/3/7102

7 
دعم و اسناد تحقيق الزيارات الميدانية لما نسبته 

 من المشاريع المستمرة% 27
مكتب المدير العام  

 و االقسام كافة
01% 30/07/7102  

3 
خطة / اصدار التقارير النهائية للجان القطاعية اعداد و 

 7177-7106التنمية الوطنية 
 %31 االقسام كافة

تقريررررر واقررررع   07/7/7102
 الحال 

تقريررررررررررررررررررررر  07/7/7102
 التحديات و التوجهات 

التقريرررررررررررررررررر  07/9/7102
 القطاعيةالنهائي لكل اللجان 

 

1 
منتسب  71( خارجياً /داخلياً )اعداد و تدريب و تطوير 

 ليكون بصفة مخطط تنموي قطاعي
   %97 االقسام كافة

7 
من منتسبي الدائرة في % 27اشتراك ما ال يقل عن 
 دورة تدريبية تطويرية

   %001 االقسام كافة

8 

ذات االلولوية للشمول اعداد خريطة المشاريع 
بالشراكات مع القطاع الخاص او الفرص االستثمارية 

(PPP) 
   %31 فريق الشراكات

2 
اعداد الموقف التخطيطي لالحتياجات التنموية 

للمحافظات معزز بالسياسات و المؤشرات للقطاعات 
 7177وفق رؤية سنة 

قسم برنامج 
 المحافظات

07%   

6 
انجاز و استخدام نظام االرشفة و المتابعة االلكترونية 

 للمشاريع االستثمارية
   %72 االقسام كافة

9 
ما اليقل عن ) دراسة فنية / بحث  06اعداد و انجاز 

 (قسم من اقسام الدائرة / 3
 30/07/7102 %81 االقسام كافة

دراسة تم  08
ادراجهم ضمن 

 الخطة

01 
ندوة شهرية لمنتسبي الدائرة في مواضيع  07عقد 

 مقترحة عامة
   %27 االقسام كافة

00 
حلقة , ندوة )مستوى الوزارة / نشاطات عامة  8عقد 

 (عملورشة , نقاشية 
  30/07/7102 %011 االقسام كافة

07 
تقييم المشاريع التي تمول من القروض و المنح 

 بالتنسيق مع دائرة التعاون الدولي
   مستمر االقسام كافة

03 
مذكرة التعاون العلمي و االستشاري بين الوزارة و 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي/ جامعة النهرين 
   مستمر لجنة تمثل الوزارة

01 
اصدار تقرير فحص و تقييم المشاريع االستثمارية ذات 

 مليار دينار 07الكلفة اكثر من 
   مستمر مكتب المدير العام
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