
 

 

 

 

 

 

 

 

 اعداد

 م.نسرين عبد الجبار حمزة

 مكتب المدير العام

 لجنة التنسيق و المتابعة

12/3/2019 

 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 ) 

 0 11 5 0 احصاءات مؤشرات االنجاز

اميخالصةةةةةةرير الشهشير مةةةةةةفشذي هدافيالخطةيرلسروير للرير  ةةةةةةلدهري   

 (7/3/2019 غاهريي1/1/2019مني مفشي)ي2019/
 

 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  قيد االنجاز

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

 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

  تضمينه مع زيارات شهر اذار كون العمل مستمر به سيتم مستمر

 اصدار كتيب المخطط التنموي بنسختيه العربية و االنكليزية(: اعداد و3 ) الهدف

 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

80% 
 1/3/2018تقديم مسودة أولى 

 2019مستمر العمل به لغاية اهداف 
 

 من منتسبي الدائرة في دورة تدريبية تطويرية %75عن  ماال يقل(: اشراك 4الهدف )

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

    90 120 143   مستمر

 2022بالسياسات و المؤشرات للقطاعات وفق رؤية سنة اعداد الموقف التخطيطي لالحتياجات التنموية للمحافظات معزز (: 5الهدف )

 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(6الهدف )

 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 ( 8: اعداد وانجاز )(7الهدف )

 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

%     

 ندوة شهرية لمنتسبي الدائرة في مواضيع مقترحة عامة 12(: عقد 8الهدف )

 االنجازمؤشر  المالحظات نسبة االنجاز

   قيد االنجاز

 (عمل ورشة،  نقاشية حلقة،  ندوة) الوزارة مستوى/  عامة نشاطات 6 عقد(: 9) الهدف

 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

   قيد االنجاز

 المنح و القروض من تمول التي المشاريع تقييماصدار تقرير (: 10الهدف )

 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

  لمشاريع الممولة من القروض لغاية تاريخهاتم رفع التقرير االولي لموقف  مستمر

 بين الوزارة و جامعة النهرين االستشاريالتعاون العلمي و  نجاز فعاليات( : ا11) الهدف

 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

 ي مستمر

 قائمة التحديات التنموية بصيغة مقترحات / مشاريع الدراسات العليا اصدار (: 12الهدف )

 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

   مستمر

 (2019-2018اعداد خطة تدريبية لألعوام ) (: 13الهدف )

 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

   قيد االنجاز

ياعداد تقرير االنتاج(: 14الهدف )
 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

 ييم اهش

ي2018: اصدار تقرير توثيق مشاريع إعادة االعمار المنجزة و قيد اإلنجاز لسنة /( 15) الهدف
 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

  تم انجاز العمل من قبل  الفريق المكلف و قيد رفع تقرير الى السيد مدير عام الدائرة 80%



 
 وزارة التخطيط

 خطيط القطاعات دائرة ت
 مكتب المدير العام

 
 

 متوقف انجاز قيد االنجاز متلكىء      (Legendمؤشر االنجاز ) 

 0 11 5 0 احصاءات مؤشرات االنجاز

اميخالصةةةةةةرير الشهشير مةةةةةةفشذي هدافيالخطةيرلسروير للرير  ةةةةةةلدهري   

 (7/3/2019 غاهريي1/1/2019مني مفشي)ي2019/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2017مليار دينار لمشاريع الموازنة االستثمارية لخطة  12( : اصدار تقرير  تقييم المشاريع التي تتجاوز كلفتها 16) الهدف

 مؤشر االنجاز المالحظات نسبة االنجاز

 يالوزراء للبت في التوصيات الواردة فيهتم انجاز التقرير و رفع نسخه منه الى رئاسة  - 100%

 م. نسرين عبد الجبار حمزة
 مكتب المدير العام

 والمتابعةلجنة التنسيق 
12/3/2019 
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 )الوزارات كافة , المحافظات( الوزراء مجلس لتوجيهات وفقا 2019 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
ت و جهات وزارا

 غير مرتبطة بوزارة

   61 15 46 

 

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

 التنسيق والمتابعةلجنة الجهة /القسم المسؤول : 
 اذارشهر تشرين األول لغاية  منتوزيع المشاريع حسب االقسام  المالحظات مؤشر االنجاز

 
مددددددن  %10عدددددددد المشدددددداريع الموجددددددب زيارتهددددددا  

4700 :)470 
 353من المشاريع:  75%

ت تضدمين  مدع زيدارا االن: سديتمعدد المشاريع لغايدة 
 شهر اذار كون العمل مستمر ب 

 : عدد الزيارات لغاية االن

 القسم عدد الزيارات عدد المشاريع

 الزراعي  

 اعيالصن  

 النقل  

 المباني والخدمات  

 تنمية االقاليم  

  المجموع  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اصدار كتيب المخطط التنموي بنسختيه العربية و االنكليزية(: اعداد و3الهدف )

 مكتب المدير العامالجهة /القسم المسؤول : 

 النسخة العربية النسخة االنكليزية مالحظات مؤشر االنجاز

 نسبة االنجاز %80 نسبة االنجاز - 1/3/2018ودة أولى تقديم مس 

 من منتسبي الدائرة في دورة تدريبية تطويرية %75عن  ماال يقلاشراك ترشيح و : ( 4الهدف )

 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

 143 124    قيد االنجاز

 2022نة سالموقف التخطيطي لالحتياجات التنموية للمحافظات معزز بالسياسات و المؤشرات للقطاعات وفق رؤية دراسة اعداد  : (5الهدف )

 لمحافظاتالستثماري لنامج ابرالقسم الجهة /القسم المسؤول : 

 نسبة االنجاز المالحظات مؤشر االنجاز 

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



 

ل2019امل/خالصةةالتقرير ةةرلتق ةةورفلقنفيةةالداف ةةخلت ةةستولتقللةةالتق ةةاف الق  ةة

 (7/3/2019قغا الل1/1/2019منلق ورل)
 

2 
 
 
  

 

 كافة لألقسام %100بنسبة  (: انجاز واستخدام نظام االرشفة والمتابعة االلكترونية للمشاريع االستثمارية6الهدف )
 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 

ى اخر
بمعدل 

وثائق 5
 اسبوعيا

 شفةتم ارشفة الكتب لشهر نيسان و أيار و حزيران و لم تتم ار
 الكتب للسنوات السابقة

 شعبة المباني الحكومية 565
 مياه الشرب والصرف الصحي 340

 شعبة الخدمات االجتماعية 769

 شعبة الطاقة والنفط 211 211 100% 

 100%  ة والتعدينشعبة الصناع 135 135 

 100%  شعبة المياه والسدود 104 104 

 100%  شعبة االنتاج والخدمات 105 105 

 100%  شعبة النقل 250 250 

 100%  شعبة الخزن 9 9 

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

 تقارير فنية لكل قسم من اقسام الدائرة /دراسة / ابحاثوإنجاز (: اعداد 7الهدف )

 الجهة /القسم المسؤول : االقسام كافة

 العدد الكلي للدراسات قيد االنجاز 8

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

 
60%  31/5/2018  

معمةةةل الصةةةب الجةةةاهز /  دراسةةةة أمكانيةةةة االسةةةتفادة مةةةن عادل عبد زيد عبيد
 بسماية

1 
 سيف منذر عبد

 

100%  1/1/2019  

 طارق أرحيم سعد

 2 القطاع الزراعي اقتصادأثر مساهمة الثروة الحيوانية في 
 أحمد عراك شالل

 مازن عبد الحسين

 ر دينارمليا 12تقرير تقييم المشاريع التي تتجاوز كلفتها  مليار 12لجنة  1/1/2019 100% 
3 

 
100% 2017 

 د. بشرى وادي عبد السادة

اإلجةةراءات التخطيطيةةة فةةي ظةةل االزمةةة الماليةةة فةةي العةةراق )الواقةةع و 
 المعالجات(

4 
 محمد جاسم محمد

 

30%  31/12/2019  

 لمياء عبد الرضا جابر

 5 تأثير االحمال المرورية العالية على كلف صيانة الطرق
يميحيى فائق عبد الكر  

 دينا عادل حسين

 15%  31/12/2019  6 أساليب تمويل مبتكرة لدعم البنية التحتية للتعليم نسرين عبد الجبار حمزة 
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 ت عنوان الدراسة المكلفين بإعداد الدراسة تاريخ االنجاز المخطط نسبة االنجاز الحالي

 

55%  31/12/2019 

 علي مطشر جبر

 ئيةقطاعي النقل والتوزيع في المنظومة الكهربا اختناقات
 تحليل تقييم ... وحلول /

7 

 هبة سبع خماس

 نور علي جاسم

 هنادي أبراهيم ضاري

 أحمد ياسين حمد

 

10%  31/5/2018  
 عادل عبد زيد عبيد

 8 دور قروض االسكان في تغطية العجز السكاني

 سيف منذر عبد

ندوة شهرية لمنتسبي الدائرة في مواضيع مقترحة عامة 12(: عقد 8)لهدف ا  

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

 االنجاز
 ت عنوان الندوة معد الندوة تاريخ الندوة

 

 

اسيل عادل فتاح / رئيس شعبة  -
 المياه و السدود / رئيس مهندسين

 1 ستدامة الموارد المائيةا

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

 اقدم زراعيين مهندسين
 2 اعداد سياسة االمن الغذائي في العراق

 رئيس /هيفاء عبد الودود عبد النبي -
 زراعيين مهندسين

مهندس /مازن عبد الحسين علي
 اقدم

 Meta Facility 3فالحين دورة التيسير التشاركي لل

 رئيس /سهاد عادل إبراهيم -
 اقدم مهندسين

 4 رفع الكفاءة في اللغة اإلنكليزية

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

 رئيس. /م هادي عبد الزهرة فياض -
 مهندسين

 6 العراق حلقة  نقاشية في التخطيط الحضري و البحث في

 رئيس. م/د.عامر عبيد كريم -
 مهندسين

 7 معايير و نظام ملصقات الطاقة

 / مهندس احمد عراك شالل -
 اقدم زراعي

 Aqua crop 8المرحلة الثانية في استخدام برنامج 

 صالح مهدي عبد الصاحب -
 مهندس/

 9 حلقة دراسية في اتصاالت الجيل القادم

- 
 / م.باحث سىنور عبد الزهرة مو

حلقة دراسية في مجال بناء قدرات اإلدارة االجتماعية 
 للموظفات

10 
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 ي بين الوزارة و جامعة النهرينالتعاون العلمي و االستشار ( : انجاز فعاليات11) الهدف

 فريق التعاون العلمي و االستشاريالجهة /القسم المسؤول : 

 تاريخ االجتماع الوصف نسبة االنجاز الحالي مؤشر االنجاز

   مستمر 

 

 قائمة التحديات التنموية بصيغة مقترحات / مشاريع الدراسات العليا اصدار: (12الهدف )

 مكتب المدير العامول : الجهة /القسم المسؤ

 التحدي التنموي عنوان الدراسة نسبة االنجاز الحالي مؤشر االنجاز

   مستمر 

 

 (2019-2018) لألعوام( : اعداد خطة تدريبية 13) الهدف

 مكتب المدير العامالجهة /القسم المسؤول : 

 التفاصيل نسبة االنجاز الحالي مؤشر االنجاز

 - - 

 

 تقرير االنتاج إعداد( : 14) الهدف

 القطاع الزراعيالجهة /القسم المسؤول : 

 التفاصيل نسبة االنجاز الحالي مؤشر االنجاز

 - - 

 

 

 

 (عمل ورشة,  نقاشية حلقة,  ندوة) الوزارة مستوى/  عامة نشاطات 6 عقد(: 9) الهدف
 مكتب المدير العامالجهة /القسم المسؤول : 

 النجازمؤشر ا نسبة االنجاز مقر االنعقاد القسم المسؤول نوع النشاط ت
1      

 المنح و القروض من تمول التي المشاريع اصدار تقرير تقييم(: 10الهدف )

 فريق متابعة القروضالجهة /القسم المسؤول : 
 التفاصيل نسبة االنجاز الحالي 

 يتم تحديث موقف القروض شهرياً. - مستمر
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 2018( : اصدار تقرير توثيق مشاريع إعادة االعمار المنجزة و قيد اإلنجاز لسنة /15) الهدف

 لجنةالجهة /القسم المسؤول : 

 التفاصيل از الحالينسبة االنج مؤشر االنجاز

 رةتم انجاز العمل من قبل  الفريق المكلف و قيد رفع تقرير الى السيد مدير عام الدائ 80% 

 

 2017مليار دينار لمشاريع الموازنة االستثمارية لخطة  12( : اصدار تقرير  تقييم المشاريع التي تتجاوز كلفتها 16) الهدف

 رتباط / لجنة التنسيق و المتابعة / مكتب المدير العامفريق اال الجهة /القسم المسؤول :

 التفاصيل نسبة االنجاز الحالي مؤشر االنجاز

 هالوزراء للبت في التوصيات الواردة فيتم انجاز التقرير و رفع نسخه منه الى رئاسة  100% 

 

 م. نسرين عبد الجبار حمزة
 مكتب المدير العام

والمتابعةلجنة التنسيق   
12/3/2019  

 


