
 

 

 

 

 

 

 

 

 اعداد

 م.نسرين عبد الجبار حمزة

 مكتب المدير العام

 لجنة التنسيق و المتابعة

25/9/2018 

 جمهورية العراق
 وزارة التخطيط

 دائرة تخطيط القطاعات
 مكتب المدير العام

 
 



 
 وزارة التخطيط

 خطيط القطاعات دائرة ت
 مكتب المدير العام

 
 

 متوقف انجاز قيد االنجاز متلكىء      (Legendمؤشر االنجاز ) 

 2 12 5 0 احصاءات مؤشرات االنجاز

خالصةةةةةةرير الشهشير مةةةةةةفشذي هدافيالخطةيرلسروير للرير  ةةةةةةلدهري     ي

 (،يربي مفشي)نط  ني،يأه ري،يحزهشرني2018/
 

 وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء2018 خطة المنهاج االستثماري انجاز(: 1) الهدف

 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

  محافظة( 15بوزارة ، وزارة و جهات غير مرتبطة  46) جهة 61من اصل  61العدد الكلي المنجز للخطة  100%

 2018 من المشاريع المستمرة وقيد العمل والتنفيذ %75تحقيق الزيارات الميدانية لما نسبته و اسناد  دعم (: 2الهدف )

 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

  302: عدد الزيارات لغاية االن                        729عدد المشاريع لغاية االن:  مستمر

 2018منتسب ليكون بصفة مخطط تنموي قطاعي/ 10(: اعداد وتدريب وتطوير )داخليا/ خارجيا( 3الهدف )

 المالحظات نسبة االنجاز
عدد اللقاءات 

 المخطط
 مؤشر االنجاز عدد المنجز

 توقف العمل-
 ف  43/1/1/1454تم الغااااء ارناااامط المخطط التنموب اموجاااب االمر الاااداخل   ب العااادد 

12/7/2018 
 -  

 اصدار كتيب المخطط التنموي بنسختيه العربية و االنكليزية(: اعداد و4الهدف )

 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

80% 
 1/3/2018تقديم مسودة أولى 

 مستمر العمل به
 

 من منتسبي الدائرة في دورة تدريبية تطويرية %75عن  ماال يقل(: اشراك 5الهدف )

 مؤشر االنجاز العدد المنجز عدد المرشحين حاليا   المستهدفين العدد الفعلي العدد الكلي للموظفين نسبة االنجاز

 7% 143 120 90 6 6  

 2022اعداد الموقف التخطيطي لالحتياجات التنموية للمحافظات معزز بالسياسات و المؤشرات للقطاعات وفق رؤية سنة (: 6الهدف )

 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

  2018و تم تضمينه لخطة الدائرة للعام   قيد العمل و االنجاز  المحتوى قيد االنجاز

 : انجاز واستخدام نظام االرشفة والمتابعة االلكترونية للمشاريع االستثمارية(7الهدف )

 مؤشر االنجاز المالحظات برنامج المحافظات الزراعي المباني و الخدمات الصناعي النقل القسم

 3300 209 1674 346 339 عدد المشاريع 

 
 

تم ارشفة الكتب لشهر  - 346 339 المؤرشف منها
نيسان و أيار و حزيران و 
لم تتم ارشفة الكتب للسنوات 

 السابقة

209 1980 

 %60 %100 %100 %100 نسبة االنجاز

 دراسة / ابحاث/ تقارير فنية لكل قسم من اقسام الدائرة ( 15(: اعداد وانجاز )8الهدف )

 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

58%     

 ندوة شهرية لمنتسبي الدائرة في مواضيع مقترحة عامة 12(: عقد 9الهدف )

 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

  خطة الدائرةندوة مدرجة ضمن  11تم انجاز ندوة و ما زالت  - 8%

 (عمل ورشة،  نقاشية حلقة،  ندوة) الوزارة مستوى/  عامة نشاطات 6 عقد(: 10 ) الهدف

 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

33%  

 تم عقد ندوة 
 في جامعة النهرين ليات التعاون بين الجامعات وقطاع االعمال وتحسين البيئة االستثماريةا -

 في جامعة النهرين  امنح نفسك فرصة عمل -

 

 

 المنح و القروض من تمول التي المشاريع تقييماصدار تقرير (: 11الهدف )

 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

  لمشاريع الممولة من القروض لغاية تاريخهاتم رفع التقرير االولي لموقف  مستمر

 (2017االندثار الناجمة عن توقف تمويل المشاريع االستثمارية كافة /طباعة اصدار دراسة تكميميه )خسائر (: 12الهدف )

 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

  تم انجاز العمل 100%

 انجاز تقرير انشاء و تأسيس المركز الوطني لالبتكار و نقل التكنولوجيا(: 13الهدف )

 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

  تم اعداد مسودة أولية للتقرير و قيد تضمين تعديالت السيد المدير العام المحترم. االنجازالمحتوى قيد 

يانشاء بنك المعلومات لقاعدة بيانات دراسات الجدوى للمشاريع التنموية(: 14الهدف )
 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

 يتاريخه لغاية  ( مشروع129و بلغت ) 2017مشروع وحاليا  يتم ادخال مشاريع عام ( 168والتي بلغت ) 2016تم ادخال مشاريع عام ي75%



 
 وزارة التخطيط

 خطيط القطاعات دائرة ت
 مكتب المدير العام

 
 

 متوقف انجاز قيد االنجاز متلكىء      (Legendمؤشر االنجاز ) 

 2 12 5 0 احصاءات مؤشرات االنجاز

خالصةةةةةةرير الشهشير مةةةةةةفشذي هدافيالخطةيرلسروير للرير  ةةةةةةلدهري     ي

 (،يربي مفشي)نط  ني،يأه ري،يحزهشرني2018/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

يبين الوزارة و جامعة النهرين االستشاريالتعاون العلمي و  نجاز فعاليات( : ا15) الهدف
 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

 مستمر
ية النهرينو التي عقدت في جامع االعمال وتحسين البيئة االستثماريةاليات التعاون بين الجامعات وقطاع  اميعلسينسوةيحدل

يويعلسينسوةيرملحينخ كيفشصريعهل
 

يقائمة التحديات التنموية بصيغة مقترحات / مشاريع الدراسات العليا اصدار(: 16) الهدف
 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

100% 

ا ةةميالططميدررسةة تيي/أبح ثرعسردي)سةةزينهلريمدهسيمحهددي/يرئط ييسه تيالهدهريرااصةة دهريحاميرعسرديا ئهري ا

يجسوى(ويكه يمدضحريردن ه:ر 
 .2016 – 2004تقييم الموائمة بين السياسات الحكومية واالنفاق  االستثماري للمدة )

 تقييم جدوى استثمارات القروض في تحقيق التنمية.
يرشادة االنفاق االستثماري بين تخصيصات الموازنة و المخصص الفعلي.

 

ا  لمتطلبات الجودة الشاملةتأهيل نجاز ( : ا17) الهدف يالدائرة وفق 
 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

 يييياميإهل وير  هل 10%

ي(2018-2014( : اصدار تقرير المسيرة التنموي )18) الهدف
 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

 ياميرنج نير  هل 100%

ي(2019-2018لألعوام )( : اعداد خطة تدريبية 19) الهدف
 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

 ي- -

 م. نسرين عاد الجاار حمزة
 مكتب المدير العام

 والمتااعةلجنة التنسيق 
25/9/2018 

 



 

ت2018خالصةةةلتقرير ا تقريةةةو فترنفيذتاهدافتقلخقةتقرسنلتقرلةةةهفالتر    ت 

 ريو ت)نال نت،تأا رت،تحزا قن،تانفزت،تقب(
 

1 
 
 
  

 )الوزارات كافة , المحافظات( الوزراء مجلس لتوجيهات وفقا 2018 االستثماري المنهاج خطةو اصدار  انجاز(: 1) الهدف 
 كافة االقسام:  المسؤول القسم/ جهة

 نسبة االنجاز مؤشر االنجاز
العدد المنجز 

 للخطة

 العدد الفعلي للجهات

 تم انجاز الخطة
العدد 
 الكلي

 المحافظات
وزارات و جهات 

 غير مرتبطة بوزارة

 100% 61 61 15 46 

 

 2018 من المشاريع المستمرة وقيد العمل والتنفيذ %75تحقيق الزيارات الميدانية لما نسبته و اسناد  دعم (: 2الهدف )

 التنسيق والمتابعةلجنة الجهة /القسم المسؤول : 
 فقط و اب و تموز  نيسان توزيع المشاريع حسب االقسام لشهر المالحظات مؤشر االنجاز

 

(: 4700من  %10عدد المشاريع الموجب زيارتها )
470 

 353من المشاريع:  75%
 729عدد المشاريع لغاية االن: 

 302: عدد الزيارات لغاية االن

 القسم عدد الزيارات عدد المشاريع

 الزراعي 12 61

 الصناعي 19 67

 النقل 5 30

 المباني والخدمات 9 53

 تنمية االقاليم 29 180

 المجموع  74 391

 

 

 

 
 
 
 
 

 2018منتسب ليكون بصفة مخطط تنموي قطاعي/ 10(: اعداد وتدريب وتطوير )داخليا/ خارجيا( 3الهدف )

 االقسام كافةالجهة /القسم المسؤول : 

 نسبة االنجاز مالحظات مؤشر االنجاز
عدد اللقاءات المخطط 

 لها
عدد اللقاءات 

 المنجزة

 
تم الغاء برنامج المخطط التنموي بموجب االمر الداخلي ذي 

 12/7/2018في  43/1/1/1454العدد 
 - 16 -  

 التنموي بنسختيه العربية و االنكليزيةاصدار كتيب المخطط (: اعداد و4الهدف )

 مكتب المدير العامالجهة /القسم المسؤول : 

 النسخة العربية النسخة االنكليزية مالحظات مؤشر االنجاز

 
 1/3/2018تقديم مسودة أولى 

 مستمر العمل به
 نسبة االنجاز %80 سبة االنجازن -

 من منتسبي الدائرة في دورة تدريبية تطويرية %75عن  ماال يقل: اشراك ( 5الهدف )

 االقسام كافةالجهة /القسم المسؤول : 

 مؤشر االنجاز 
عدد الموظفين الذين اشتركوا بدورات 

 تطويرية لغاية االن
 عدد الموظفين
 المرشحين حاليا

من  75%
 الموظفين

العدد الفعلي 
 للموظفين

 العدد الكلي للموظفين

3% 3 - 90 120 143 



 

ت2018خالصةةةلتقرير ا تقريةةةو فترنفيذتاهدافتقلخقةتقرسنلتقرلةةةهفالتر    ت 

 ريو ت)نال نت،تأا رت،تحزا قن،تانفزت،تقب(
 

2 
 
 
  

 
 

 

 2022نة سالموقف التخطيطي لالحتياجات التنموية للمحافظات معزز بالسياسات و المؤشرات للقطاعات وفق رؤية دراسة اعداد  ( :6الهدف )

 لمحافظاتالستثماري لبرنامج االقسم الجهة /القسم المسؤول : 

 نسبة االنجاز المالحظات مؤشر االنجاز 

 المحتوى قيد االنجاز   ليتم تضمينه مع الموقف التخطيطي باإلنجازقيد اعداد تقرير   مستمر

 كافة لألقسام %100بنسبة  (: انجاز واستخدام نظام االرشفة والمتابعة االلكترونية للمشاريع االستثمارية7الهدف )
 التنسيق والمتابعة لجنةالجهة /القسم المسؤول : 

 المالحظات مؤشر االنجاز
مؤشر االنجاز 
 حسب الشعبة

نسبة االنجاز 
 الفعلي
% 

عدد المشاريع 
التي تم ارشفتها 

بدءا من 
1/1/2017 

العدد الكلي 
 للوثائق

 الشعبة

 

المخطط 
هو ان يتم 
تدقيق 

الوثائق و 
ارشفة 
وثائق 
اخرى 
بمعدل 

وثائق 5
 اسبوعيا

تم ارشفة الكتب لشهر نيسان و أيار و حزيران و لم تتم ارشفة 
 الكتب للسنوات السابقة

 شعبة المباني الحكومية 565
 مياه الشرب والصرف الصحي 340

 شعبة الخدمات االجتماعية 769

 شعبة الطاقة والنفط 211 211 100% 

 100%  شعبة الصناعة والتعدين 135 135 

 100%  شعبة المياه والسدود 104 104 

 100%  والخدماتشعبة االنتاج  105 105 

 100%  شعبة النقل 250 250 

 100%  شعبة الخزن 9 9 

 100%  شعبة االتصاالت 80 80 
 البرنامج االستثماري للمحافظات 3300 1980 60% 

 ( دراسة / ابحاث/ تقارير فنية لكل قسم من اقسام الدائرة15)(: اعداد وانجاز8الهدف )

 الجهة /القسم المسؤول : االقسام كافة

 العدد الكلي للدراسات قيد االنجاز 10

 ت عنوان الدراسة المكلفين بإعداد الدراسة تاريخ االنجاز المخطط نسبة االنجاز الحالي

 60%  31/5/2018  
 عادل عبد زيد عبيد

دراسةةةةةةة أمكانية االسةةةةةةتفادة من معمل الصةةةةةةب الجاهز / 
 بسماية

 سيف منذر عبد 1

 سيف منذر عبد

 
100
% 

31/5/2018  
 طارق أرحيم سعد

 أحمد عراك شالل 2 القطاع الزراعي اقتصادأثر مساهمة الثروة الحيوانية في 

 مازن عبد الحسين

 
75%  
 

31/5/2018  

 أحمد نوري كوكز

أعداد خريطة جغرافية للمشةةةةاريع االسةةةةتثمارية الخاصةةةةة 
 بالقطاع الصناعي في محافظات العراق كافة

3 

 مكرم باسيل يعقوب

 هيثم هاني وهيب

 هنادي أبراهيم ضاري



 

ت2018خالصةةةلتقرير ا تقريةةةو فترنفيذتاهدافتقلخقةتقرسنلتقرلةةةهفالتر    ت 

 ريو ت)نال نت،تأا رت،تحزا قن،تانفزت،تقب(
 

3 
 
 
  

 

 

 ت عنوان الدراسة المكلفين بإعداد الدراسة تاريخ االنجاز المخطط نسبة االنجاز الحالي

 55%  31/5/2018 

 علي مطشر جبر

ة قطاعي النقل والتوزيع في المنظومة الكهربائي اختناقات
 تحليل تقييم ... وحلول /

4 

 هبة سبع خماس

 نور علي جاسم

 هنادي أبراهيم ضاري

 أحمد ياسين حمد

 
100
% 

 5 مليار دينار  12تقرير تقييم المشاريع التي تتجاوز كلفتها  مليار 12لجنة  1/1/2018

 100
% 

2017 
اإلجراءات التخطيطية في ظل االزمة المالية في العراق  د. بشرى وادي عبد السادة

 )الواقع و المعالجات(
6 

 محمد جاسم محمد

 10%  31/5/2018 

 أحمد نوري كوكز

القطاع الخاص شةةةةةركة  از تقييم تجارب الشةةةةةركات مع 
 .البصرة نموذجا"

 
 زينب سعد فاضل 7

 هيثم هاني وهيب

 10%  31/5/2018  
 عادل عبد زيد عبيد

 8 دور قروض االسكان في تغطية العجز السكاني

 سيف منذر عبد

 5%   1/9/2019  9 أساليب تمويل مبتكرة لدعم البنية التحتية للتعليم  نسرين عبد الجبار حمزة 

 30%  31/12/2018  

 لمياء عبد الرضا جابر

 يحيى فائق عبد الكريم 10 تأثير االحمال المرورية العالية على كلف صيانة الطرق

 دينا عادل حسين

عامة ندوة شهرية لمنتسبي الدائرة في مواضيع مقترحة 12(: عقد 9)الهدف   

مكتب المدير العام و االقسام كافة الجهة /القسم المسؤول :  
مؤشر 
 االنجاز

نسبة 
 االنجاز

 ت عنوان الندوة معد الندوة تاريخ الندوة

 8% 

 علي صادق العبيدي 8/1/2018

قس فبتاهدافتتمي راعتقرهرلتوتمي راعتقرنا هتوتقرص ةت

مي وتقرصحيتبأس فبتقرحد تقرنسديت)ورشلتعنلتحفلت

قرخوحلتوتكادالتبه ؤه(توتقس فبتقالدقرةتردحصتكد ءةت

 قرني وع.

1 

4/10/2018 
اسيل عادل فتاح / رئيس شعبة 
 المياه و السدود / رئيس مهندسين

 7 استدامة الموارد المائية

- 
خبير  عبد الحميد االنباري /

 مهندس
 3 دورة حياة المهندس

- 
رئيس /محمد جواد كاظم عبد المنعم
 رئيسقسم التخطيط الزراعي / 

 اقدم زراعيين مهندسين
 4 اعداد سياسة االمن الغذائي في العراق



 

ت2018خالصةةةلتقرير ا تقريةةةو فترنفيذتاهدافتقلخقةتقرسنلتقرلةةةهفالتر    ت 

 ريو ت)نال نت،تأا رت،تحزا قن،تانفزت،تقب(
 

4 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤشر 
 االنجاز

نسبة 
 االنجاز

 ت عنوان الندوة معد الندوة تاريخ الندوة

 8% 

6/9/2018 

 رئيس /هيفاء عبد الودود عبد النبي
 زراعيين مهندسين

مهندس /مازن عبد الحسين علي
 اقدم

 Meta Facilit 5دورة التيسير التشاركي للفالحين 

- 
 رئيس /سهاد عادل إبراهيم

 اقدم مهندسين
 6 رفع الكفاءة في اللغة اإلنكليزية

 7 التنمية الوطنية و التخطيط االستراتيجي /رئيس ابحاث زينة مؤيد محمود -

 11/10/2018  
 رئيس. م/ هادي عبد الزهرة فياض
 مهندسين

 8 نقاشية في التخطيط الحضري و البحث في العراقحلقة  

9/8/2018 
 رئيس. م/د.عامر عبيد كريم
 مهندسين

 9 معايير و نظام ملصقات الطاقة

- 
 مهندس/  احمد عراك شالل
 اقدم زراعي

 Aqua crop 10المرحلة الثانية في استخدام برنامج 

 صالح مهدي عبد الصاحب 13/12/2018
 مهندس/

 11 دراسية في اتصاالت الجيل القادمحلقة 

29/11/2018 
 / م.باحث نور عبد الزهرة موسى

حلقة دراسية في مجال بناء قدرات اإلدارة االجتماعية 
 للموظفات

12 

(عمل ورشة,  نقاشية حلقة,  ندوة) الوزارة مستوى/  عامة نشاطات 6 عقد(: 10) الهدف  
العاممكتب المدير الجهة /القسم المسؤول :   

 مؤشر االنجاز نسبة االنجاز مقر االنعقاد القسم المسؤول نوع النشاط ت

1 
اليات التعاون بين الجامعات وقطاع االعمال 

 وتحسين البيئة االستثمارية

مكتب المدير العام / فريق التعاون 
العلمي و االستشاري بين الوزارة 

 و جامعة النهرين
  %33 جامعة النهرين

 نفسك فرصة عملامنح  2
مكتب المدير العام / فريق 

التعاون العلمي و االستشاري بين 
 الوزارة و جامعة النهرين

 المنح و القروض من تمول التي المشاريع تقييماصدار تقرير (: 11الهدف )

 فريق متابعة القروضالجهة /القسم المسؤول : 

 التفاصيل نسبة االنجاز الحالي 

 مستمر
حادية لعام تشةةكيل فريق لمتابعة القروض وتم تقديم موقف للمشةةاريع المدرجة وقيد االدراج ضةةمن الموازنة االت تم -

2018. 
 يتم تحديث موقف القروض شهرياً. -



 

ت2018خالصةةةلتقرير ا تقريةةةو فترنفيذتاهدافتقلخقةتقرسنلتقرلةةةهفالتر    ت 

 ريو ت)نال نت،تأا رت،تحزا قن،تانفزت،تقب(
 

5 
 
 
  

 

 

 

 التعاون العلمي و االستشاري بين الوزارة و جامعة النهرين نجاز فعاليات( : ا15) الهدف

 العلمي و االستشاريفريق التعاون الجهة /القسم المسؤول : 

 تاريخ االجتماع الوصف نسبة االنجاز الحالي مؤشر االنجاز

 مستمر 

اليات التعاون بين الجامعات وقطاع االعمال وتحسين البيئة المشاركة في ندوة 
 .و التي عقدت في جامعة النهرين االستثمارية

13/3/2018 

 .عقدت في جامعة النهرينالتي تم عقد ندوة )امنح نفسك فرصة عمل ( و 

 مخرجات ندوة امنح نفسك فرصة عمل مع جامعة النهرين:
 

 اطالق منصة الكترونية مرتبطة بموقع كلية اقتصاديات االعمال . -1

دعم المسةةتثمرين لبرنامج تشةةغيل الخريجين وتدريبهم  من خالل التنسةةيق مع  -2

 الجامعات ولجنة تنسيق الوزارة .

فرصة تدريبية للخريجين من مختلف االختصاصات  120تم الحصول على  -3

 من قبل رابطة المصارف .

 فرصة تدريب من قبل شركة المد لالستثمار. 25تم الحصول على  -4

 2هندسة كهرباء ,   2تم الحصول على فرصة عمل في شركة بهرزيار ل ) -5

 محاسبة ( . 2هندسة ميكانيك ,  

 ي شركة انوار سورى للمجسرات.تم تعيين مهندسة معمارية ف -6

مندوب  3تم الحصةةول على كتاب من مجموعة الصةةادق لطلب كوادر  منهم  -7

 ادارة اعمال . 1اعالم    graphic designer 1هندسة مبيعات  1مبيعات 

 24سةةيتم عقد ندوة مماثلة لندوة امنح نفسةةك فرصةةة عمل في جامعة الفلوجة  -8

 من شهر ايلول .

على اقامة معرض الوظائف في جامعة النهرين تم اسةةةةةةةتحصةةةةةةةال الموافقات  -9

                                                         .12/12/2018بتاريخ 

7/5/2018 

 

 

 

  (2017طباعة اصدار دراسة تكميميه )خسائر االندثار الناجمة عن توقف تمويل المشاريع االستثمارية كافة /(: 12الهدف )

 : قسم  تقييم دراسات الجدوىالجهة /القسم المسؤول 

 التفاصيل نسبة االنجاز الحالي 

 تم انجاز العمل 100%

  انجاز تقرير انشاء و تأسيس المركز الوطني لالبتكار و نقل التكنولوجيا(: 13الهدف )

 مكتب المدير العامالجهة /القسم المسؤول : 

 التفاصيل نسبة االنجاز الحالي 

 .تم اعداد مسودة أولية للتقرير و قيد تضمين تعديالت السيد المدير العام المحترم مستمر

  انشاء بنك المعلومات لقاعدة بيانات دراسات الجدوى للمشاريع التنموية(: 14الهدف )

 قسم  تقييم دراسات الجدوى الجهة /القسم المسؤول : 

 التفاصيل نسبة االنجاز الحالي 

75% 
( 129و بلغت ) 2017ادخال مشاريع عام  وحالياً يتم( مشروع 168) والتي بلغت 2016تم ادخال مشاريع عام  -

 لغاية تاريخه. مشاريع 



 

ت2018خالصةةةلتقرير ا تقريةةةو فترنفيذتاهدافتقلخقةتقرسنلتقرلةةةهفالتر    ت 

 ريو ت)نال نت،تأا رت،تحزا قن،تانفزت،تقب(
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 قائمة التحديات التنموية بصيغة مقترحات / مشاريع الدراسات العليا اصدار(: 16) الهدف

 المدير العاممكتب الجهة /القسم المسؤول : 

 التحدي التنموي عنوان الدراسة نسبة االنجاز الحالي االنجاز مؤشر

 100% 

تقييم الموائمةةةة بين السةةةةةةةيةةةاسةةةةةةةةةةات الحكوميةةةة واالنفةةةاق   -
 .2016 – 2004االستثماري للمدة )

 تقييم جدوى استثمارات القروض في تحقيق التنمية. -
رشةةةةادة االنفاق االسةةةةتثماري بين تخصةةةةيصةةةةات الموازنة و  -

 المخصص الفعلي.

 التحديات االقتصادية.

 

 

 تأهيل الدائرة وفًقاً لمتطلبات الجودة الشاملةنجاز ( : ا17) الهدف

 مكتب المدير العام الجهة /القسم المسؤول : 

 التفاصيل نسبة االنجاز الحالي مؤشر االنجاز

 تتتتامتإار ةتقر نل 10% 

 

 (2018-2014( : اصدار تقرير المسيرة التنموي )18) الهدف

 مكتب المدير العامالجهة /القسم المسؤول : 

 التفاصيل نسبة االنجاز الحالي مؤشر االنجاز

 تم انجاز الئحة المسيرة التنموية - 100% 

 

 (2019-2018) لألعوام( : اعداد خطة تدريبية 19) الهدف

 مكتب المدير العامالجهة /القسم المسؤول : 

 التفاصيل نسبة االنجاز الحالي مؤشر االنجاز

 - - 

 

 م. نسرين عبد الجبار حمزة
 مكتب المدير العام

والمتابعةلجنة التنسيق   
25/9/2018  

 


