




الصفحة رقم

1..............................................المقدمة1

2..............................................الخالصة التنفٌذٌة2

3.............................................. المنهجٌة3

3..............................................اهداف المسح1.3

4..............................................الوحدة االحصائٌة2.3

4..............................................شمول المسح3.3

4..............................................التوقٌتات الزمنٌة4.3

5..............................................االستمارة5.3

6-8 ..............................................المفاهٌم والتعارٌف4

9-10..............................................االستنتاجات والتوصٌات5

..............................................11

13..............................................  اهم المؤشرات والتحلٌالت االحصائٌة  

13..............................................  توفٌر إطار مجتمع المسح1استمارة   

14..............................................1التحلٌل االحصائً لالستمارات التً تتضمنها استمارة  

14..............................................مدى توفر خدمات الكترونٌة1

19..............................................مذي تىفر شبكت بياناث2

24..............................................تىفر تشكيم الدارة تكنىنىجيا انمعهىماث واالتصاالث3

29..............................................االنظمت االنكترونيت التمتت اعمال انتشكيم4

34..............................................(انخ...انمىازنت االتحاديت، منظماث دونيت )مصادر انتمىيم 5

39..............................................االنتساو بفقرة انحىكمت االنكترونيت ضمن انبرنامج انحكىمي6

44..............................................مستىي االجراءاث نرقمنت انبياناث7

..............................................49

51..............................................  االستراتٌجٌة وااللتزام واالتصال والتغٌٌر المؤسسًاالول القسم

53..............................................2015 استمارة مسح تقٌٌم جاهزٌة مؤسسات الدولة للتحول نحو الحوكمة األلكترونٌة لسنة 

53.............................................. اهمٌة دور الحوكمة االلكترونٌة فً منظور التشكٌل1.1

54..............................................مدى توفر استراتٌجٌة للحوكمة االلكترونٌة لدى التشكٌل ضمن االستراتٌجٌة العامة2.1

55..............................................2015مراحل تقدم استراتٌجٌة الحوكمة االلكترونٌة فً منظور التشكٌل لسنة 3.1

56..............................................اثر استخدام الحوكمة االلكترونٌة على استراتٌجٌة العمل الشامل4.1

57..............................................اولوٌات خطة استراتٌجٌة الحوكمة االلكترونٌة لدى التشكٌل5.1

58..............................................القائد أو المسؤول لدى التشكٌل لدعم ورعاٌة برنامج الحوكمة االلكترونٌة6.1

59..............................................درجة مستوى مسؤولٌة االدارة العلٌا فً برامج أو مبادرات أو مشارٌع الحوكمة االلكترونٌة7.1

59..............................................مدى توفر الخدمات االلكترونٌة8.1

60.............................................. نوع الخدمات االلكترونٌة المقدمة9.1

61..............................................نسبة إجراء استطالعات رأي لمعرفة رضى المستفٌدٌن عــن برامـــج الحوكمـــة االلكترونٌة 10.1

61..............................................نسبة دراسة نتائج أستطالع الرأي لدى التشكٌل وأخذها بنظر االعتبار فً برامج الحوكمة االلكترونٌة11.1

62..............................................مستوى المردود االٌجابً فً استثمارات الحوكمة االلكترونٌة12.1

63..............................................تطبٌق اجراءات موحدة للمشترٌات لدى التشكٌالت 13.1

64..............................................سٌاسات واجراءات عمل معتمدة لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت او الحوكمة االلكترونٌة14.1

64-65..............................................عملٌات تطوٌر وتنفٌذ الحوكمه االلكترونٌة حسب النوع و درجة مستوى االنجاز فً موقف التشكٌل15.1

16.1
 لتقٌٌم جاهزٌة مؤسسات الدولة ال بد من تحدٌد المشاكل والمعوقات التً اثرت سلبا على تقدم عمل الحوكمة ومن

منظور التشكٌل
..............................................67-66

68..............................................المشاكل والمعوقات التً اثرت سلباً على تقدم العمل فً الحوكمه األلكترونٌة17.1

69..............................................موقف مصادر التموٌل18.1

70..............................................مدى توفر واستدامة للتخصٌص فً الموارد المالٌة19.1

 الموضوع

المحتوٌات

2  استمارة (التحول جاهزٌة مسح تنفٌذ) الثانٌة المرحلة

( 1  استمارة) (المسح مجتمع إطار تحدٌد) االولى المرحلة



105..............................................مؤشرات القدرات البشرٌةالثانً القسم

105-106..............................................المهارات االساسٌة1.2

107-109..............................................مهارات األعمال ومنهجٌتها2.2

110-111..............................................مهارات تصمٌم معمارٌة وتحلٌل األنظمة3.2

112-113..............................................مهارات تكنولوجٌا المعلومات األساسٌة المتوفرة لدى التشكٌل4.2

114-115.............................................. مهارات تقنٌة المعلومات المتوفرة لدى التشكٌل5.2

139..............................................البنٌه التحتٌة لالتصال والتكنولوجٌاالثالث القسم

139..............................................توفر األجهزة  والبرامجٌات األساسٌة العاملة 1.3

140..............................................كٌف تصف شبكات االتصال الداخل2.3ً

141..............................................كٌف تصف االتصال باألنترنت3.3

142..............................................تبادل المعلومات بٌن التشكٌل والمواقع الخارجٌة التابعة لهم 4.3

143-144..............................................تعبئة القائمة التالٌة لألجهزة واالنظمة المتوفرة 5.3

160..............................................معمارٌة االنظمة التطبٌقٌة واالجراءات والمعلومات وخدمات المواطنٌنالرابع القسم

160-162..............................................توصٌل الخدمات للمواطنٌن 1.4

163-164..............................................قنوات تدفق المعلومات 2.4

165-166.............................................. نظم البٌانات والمعلومات3.4

167..............................................ادارة عملٌات االعمال واعادة هندستها4.4

168-169..............................................آلٌات مفعلة الدارة المعلومات 5.4

الجــداول قــــائمــة

  ( 1 ) جدول 15-18..............................................2015مذي تىفر خذماث انكترونيه حسب انتفاصيم نهجهاث انمشمىنه بانمسح نسنت   

 ( 2 ) جدول 20-23..............................................2015تىفر شبكت بياناث حسب انتفاصيم نهجهاث انمشمىنه بانمسح نسنت   

 ( 25-28..............................................2015تىفر تشكيم الدارة تكنىنىجيا انمعهىماث واالتصــاالث حسب انتفــاصيــم نهجهــاث انمشمىنت بانمسح نسنت  3) جدول

 ( 30-33..............................................2015االنظمت االنكترونيت انمتىفرة التمتت عمم انتشكيم انتابع نهجهه انمشمىنــت بانمســح نسنت  4 ) جدول

 ( 35-38..............................................2015 انتمىيم انمخصص نهجاهسيت االنكترونيت وتكنىنىجيا انمعهىماث حسب انجهاث انمشمىنت بانمسح نسنت 5 ) جدول

 ( 40-43..............................................2015االنتساو بفقرة انحىكمت االنكترونيت ضمن انبرنامج انحكىمي حسب انجهاث انمشمىنت بانمسح نسنت  6 ) جدول

 ( 45-48..............................................2015مستىي االجراءاث نرقمنت انبياناث حسب انجهاث انمشمىنت بانمسح نسنت  7 ) جدول

71-102..............................................   االستراتٌجٌة وااللتزام واالتصال والتغٌٌر المؤسسًاالول القسم جداول

116-135..............................................مؤشرات القدرات البشرٌة الثانً القسم جداول

145-156..............................................البنٌه التحتٌة لالتصال والتكنولوجٌاالثالث القسم جداول

170-174.............................................. معمارٌة االنظمة التطبٌقٌة واالجراءات والمعلومات وخدمات المواطنٌنالرابع القسم جداول

13..............................................لها التابعة والتشكٌالت بالمسح المشمولة الجهات اعداد (1) شكل

14..............................................2015 لسنة بالمسح المشمولة للجهات التفاصٌل حسب الكترونٌة خدمات توفر مدى (2) شكل

19..............................................2015 لسنة بالمسح المشمولة للجهات التفاصٌل حسب بٌانات شبكة توفر (3)  شكل

24..............................................2015 توفر تشكٌل الدارة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت حسب التفاصٌـــل للجهـــات المشمولة بالمسح لسنة (4)  شكل

29..............................................2015 لسنة بالمسح المشمولــة الجهات حسب التشكٌل عمل التمتة المتوفرة االلكترونٌة االنظمة (5) شكل

34..............................................2015 لسنة بالمسح المشمولة الجهات حسب (الخ...دولٌة منظمات االتحادٌة، الموازنة) التموٌل مصادر  (6) شكل

39..............................................2015 لسنة بالمسح المشمولة الجهات حسب الحكومً البرنامج ضمن االلكترونٌة الحوكمة بفقرة االلتزام (7) شكل

44..............................................2015 لسنة بالمسح المشمولة الجهات حسب البٌانات لرقمنة االجراءات مستوى (8)  شكل

53..............................................2015 لسنة بالمسح المشمولة الجهات وحسب التشكٌل منظور فً االلكترونٌة الحوكمه دور مستوٌات نسبه (1) شكل

54..............................................2015 لسنة العام االستراتٌجٌة ضمن التشكٌل لدى االلكترونٌة للحوكمة استراتٌجٌة توفٌر فً نسبه (2)  شكل

(2) استمارة الثانٌة المرحلة اشكال قائمة

(1) استمارة االولى المرحلة اشكال قائمة



55..............................................2015 لسنة التشكٌل منظور فً االلكترونٌة الحوكمة استراتٌجٌة تقدم مراحل مستوٌات نسبه (3) شكل

(4)  شكل
 المشمولة للجهات المستوٌات تدرج وحسب الشامــل العمل استراتٌجٌة على الكترونٌة الحكومة استخدام اثر نسبة 

2015 لسنة بالمسح
..............................................56

57..............................................2015 لسنة التشكٌل لدى االلكترونٌة الحكومة استراتٌجٌة خطة اولوٌات نسبة (5) شكل

58..............................................2015 لسنة االلكترونٌة الحكومة برنامج ورعاٌة لدعم التشكٌل لدى الوظٌفً التدرج حسب المسؤولٌة نسبة (6)  شكل

(7)  شكل
 الكترونٌة الحكومه مشارٌع او مبادرات او برامج فً المسؤولٌة مستوى تدرج حسب العلٌا ادارة مسؤولٌة نسبة 

2015 لسنة
..............................................59

60..............................................2015 لسنة التشكٌل لدى الكترونٌة الخدمات توفر مدى نسبة (8) شكل

60..............................................2015 لسنة التشكٌل لدى المقدمة الكترونٌة الخدمات نوع نسبة (9) شكل

(10) شكل
 لسنة المستوٌات حسب الكترونٌة الحكومة برنامج على المستفٌدٌن رضى لمعرفة رأي استطالعات اجراء نسبة 

2015
..............................................61

62..............................................2015 لسنة االلكترونٌة الحكومة برامج فً االعتبار بنظر وأخذها التشكٌل لدى الرأي استطالع نتائج دراسة نسبة (11)  شكل

62..............................................2015 لسنة الكترونٌة الحوكمة استثمارات فً اٌجابً المردود مستوى نسبة (12)  شكل

63..............................................2015 لسنة للمشترٌات موحدة اجراء بتطبٌق المستوٌات حسب المشمولة الجهات مساهمة نسبة (13) شكل

64..............................................2015 لسنة المستوٌات حسب الكترونٌة الحكومة فً المعتمدة واالجراءات السٌاسات نسبة (14) شكل

(15)  شكل
 الجهات مجموع فً االنجاز مستوى ودرجة النوع حسب االلكترونٌة الحكومة وتنفٌذ تطوٌر عملٌات نسبة 

2015 لسنة بالمسح المشمولة
..............................................65

69..............................................2015 لسنة المستوٌات حسب التموٌل مصادر موقف نسبة (16)  شكل

70..............................................2015 لسنة المستوى وحسب المالٌة الموارد فً للتخصٌص واستدامة توفر مدى نسبة (17)  شكل

107..............................................2015 لسنة المشمولة والجهات المهارات مستوى حسب االساسٌة المهارات مؤشر (18) شكل

108..............................................2015 لسنة المشمولة الجهات فً المتوفرة المهارة مستوى حسب ومنهجٌتها االعمال مهارات مؤشر (19) شكل

110..............................................2015 لسنة المشمولة والجهات المهارات مستوى حسب االنظمة وتحلٌل معمارٌة تصمٌم مهارات مؤشر (20) شكل

(21)  شكل
 لسنة المشمولة الجهات فً المتوفرة المهارات مستوى حسب االساسٌة المعلومات تكنولوجٌا مهارات مؤشر 

2015
..............................................112

114..............................................2015 لسنة المشمولة والجهات المهارات مستوى حسب المعلومات تقنٌة مهارات مؤشر (22) شكل

139..............................................2015 لسنة المشمولة الجهات حسب العاملة االساسٌة والبرمجٌات االجهزة توفر  (23)  شكل

140..............................................2015 لسنة المشمولة الجهات حسب االتصال شبكات تصف كٌف (24)  شكل

141..............................................2015 لسنة المشمولة الجهات حسب باالنترنت االتصال وصف (25) شكل

142..............................................2015 لسنة المشمولة الجهات حسب الخارجٌة والمواقع التشكٌل بٌن المعلومات تبادل (26)  شكل

143..............................................2015 لسنة المشمولة الجهات حسب الفرعٌة والمواقع الرئٌسى الموقع فً بالشكبة المرتبطة الحاسبات (27) شكل

144..............................................2015 لسنة المشمولة الجهات حسب والفرعٌة الرئٌسٌة المواقع فً بالشكبة المرتبطة الخوادم أجهزة (28) شكل

161..............................................2015 لسنة االلكترونٌة البوابة او االلكترونً الموقع ٌوفرها التً الخدمات نسبة (29)  شكل

162..............................................2015 لسنة الوزارات حسب االلكترونً الموقع ٌوفرها التً الخدمات توزٌع نسبة (30)  شكل

164..............................................2015 لسنة التشكٌالت حسب المعلومات تدفق قنوات نسبة (31) شكل

165..............................................2015 لسنة الوزارات حسب المعلومات تدفق قنوات نسبة (32) شكل

166..............................................2015 لسنة العراق مستوى على الداعمة واالنظمة للعملٌات التكامل نسبة (33)  شكل

166..............................................2015 لسنة الوزارات مستوى على الداعمة واالنظمة للعملٌات التكامل نسبة (34)  شكل

167..............................................2015 لسنة العراق مستوى على التشكٌل لدى واتمتتها العملٌات الدارة الحالٌة الممارسات وصف نسبة (35)  شكل

168..............................................2015 لسنة الوزارات مستوى على التشكٌل لدى واتمتتها العملٌات الدارة الحالٌة الممارسات وصف نسبة (36) شكل

168..............................................2015 لسنة التشكٌل حسب الحالٌة المعلومات ادارة صفة نسبة (37) شكل

169..............................................2015 لسنة الوزارات حسب الحالٌة المعلومات ادارة صفة نسبة (38)شكل

المخططات

105..............................................االلكترونٌة الحوكمة نحو للتحول البشرٌة القدرات مؤشرات (1) مخطط

160..............................................المواطنٌٌن وخدمات والمعلومات واالجراءات التطبٌقٌة االنظمة محاور (2) مخطط

178-268..............................................الملحقة الجداول المالحق

(1) المسح استمارة

(2)المسح استمارة



 اللجنة العلٌا -أوال:

 االسم

 رئٌسا   د. ضٌاء عواد كاظم / رئٌس الجهاز المركزي لإلحصاء .1

 عضوا      المعلومات                    تكنولوجٌاالسٌد عماد ناجً احمد /مدٌر عام دائره  .2
 عضوا                                         ثناء عباس سلمان /مدٌر العام الدائره الفنٌه   الست  .3

 عضوا        ه والمالٌه                      داللً حسو منصور /مدٌر عام الشؤون االدارٌالست  .4

 عضوا       احصاءات النقل واالتصاالت                              ةانعام حسن كاظم /مدٌرالسٌدة  .5

 عضوا      لوجٌا                               ود.محمود قاسم شرٌف / وزاره العلوم والتكن .6

 ومقررا   عضوا                                             / المنسق الفنًالنظم  ةهندس ةاشراق صباح عبد هللا / مدٌرالسٌدة  .7

 

 اللجنة الفنٌة  -ثانٌا  :

 االسم

 رئٌسا           د.محمود قاسم شرٌف / وزارة العلوم والتكنولوجٌا                                 .1

 عضوا تكنولوجٌا المعلومات                          دائرة السٌد عماد ناجً احمد / مدٌر عام  .2
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     المقدمة -1

ستفادة من ولإل ،فً تحقٌق أهداف الحكم الرشٌد تساهم المعلومات واإلتصاالت إسهاماً كبٌراً      

ٌمر  الذي االقتصاد المعاصرفً ظل التطورات الهائلة فً عصرنا هذا الذي سمً بعصر االتصاالت 

ومن خالل  ،والمعرفة لوماتالمع على المعتمدة االقتصادٌة األنشطة منظومة بتحوالت جذرٌة من خالل

اإللتزام االلتزام بفقرة الحوكمة االلكترونٌة من خالل تبنت الحكومة العراقٌة  البرنامج الحكومً نجد ان

واء على الصعٌد االلكترونٌة فً حالة تنفٌذ أي نشاط اقتصادي س للحوكمةإستراتٌجٌة  أو خطة وضعب

 .المحلً أو الوطنً

نولوجٌا المعلومات واإلتصاالت وكفاءة استخدامها وتوظٌفها بفاعلٌة لتكالبنٌة التحتٌة توفر  نإ

سواء بٌن أجهزة الدولة أو بٌن اجهزة الدولة وشركات األعمال  فٌة فً تقدٌم الخدمات اإللكترونٌةوشفا

قٌاس وتقٌٌم مستوى التحول نحو الحوكمة  واالساس فً،)القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنً ( 

هو معرفة نوع  وطرٌقة تقدٌم الخدمات بٌن المؤسسات على مستوى الدولة )الحكومة(  ونٌةاأللكتر

محاور خطة عمل لجمٌع  واسلوب التطبٌق األلكترونً وكٌفٌة التوظٌف األمثل ،والمواطنٌن

تكنولوجٌا ل واعتبر النموذج القدٌم . لتوصٌل أفضل الخدمات الكترونٌاً للمواطنٌن اإلستراتٌجٌة

التً تحوسب األعمال الداخلٌة للحكومة من خالل معالجة البٌانات وإبقاء  ةلى أنه األداالمعلومات ع

تكنولوجٌا المعلومات منعزلة عن االتجاه الرئٌسً لإلصالح، بٌنما النموذج الجدٌد أصبح إحد تقنٌات 

عن  كومةللتشكٌالت اإلدارٌة فً الحاألعمال الخارجٌة الى المعلومات واالتصاالت التً تدعم وتحول 

مما  ,طرٌق معالجة وتوصٌل البٌانات مما ٌضع فً نهاٌة المطاف أنظمة المعلومات فً قلب اإلصالح

هم من ذلك فان هذا التقٌٌم ألعلى المعلومات المنشورة عن العراق فً هذا المجال وا اً ٌنعكس اٌجاب

لتسهٌل تقدم الحوكمة  ٌةالتمكٌن سٌدعم اصحاب القرار فً توجٌه الطرٌق واالستمرار فً تعزٌز البٌئة

 والحد من العقبات والقٌود . التشكٌالتااللكترونٌة وتعزٌز قدرات 

وبالتنسٌق مع برنامج األمم المتحدة  ولمواكبة المبادرات الدولٌة قام الجهاز المركزي لإلحصاء

وجٌا بتنفٌذ وبمشاركة وزارة العلوم والتكنول اإللكترونٌة اإلنمائً من خالل اللجنة الوطنٌة للحوكمة 

اإلدارة المحلٌة متضمنة  اإللكترونٌة للتحول نحو الحوكمة  مسح عن تقٌٌم جاهزٌة مؤسسات الدولة

لمعرفة مدى تطبٌق محاور خطة الحوكمة  بهدف أنشاء قاعدة بٌانات ومعلوماتالمحافظات فً 

رة والتكٌٌف مع ومدى جاهزٌة تحول مؤسسات الحكومة العراقٌه وامكانٌاتها فً اإلدا اإللكترونٌة 

فً  اإللكترونٌة السٌاسات واإلرشادات التً حددتها وثٌقة الحوكمة و المعاٌٌر الدولٌة حسب التغٌٌر

 ٌنبٌن الدولة والمؤسسات والمواطن المعلومات والخدمات مشاركةالتخاطب البٌنً الذي ٌضمن  طارإ

بحرٌة من قبل المؤسسات التً تً ٌمكن استخدامها واعتماد اطار المجموعة المعمارٌة المفتوحة ال

ة لبهدف تطبٌق معامالت الكترونٌة كام ترغب بتطوٌر بنٌة نظم المعلومات لإلستخدام داخل المؤسسات

 .لخدمة المواطنٌن جمٌعاً 

١



   الخالصة التنفٌذٌة-2

باالضافة الى وتشكٌالتهم الوزارات والجهات غٌر المرتبطة بوزارة كافة بشمول  تم تنفٌذ المسح

تطبٌق استمارة خاللها  حٌث تمعلى مرحلتٌن االولى تحضٌرٌة والتنفٌذ ودواوٌن المحافظات  مجالس

اما المرحلة الثانٌة تم اختٌار التشكٌالت التً تتمتع بتطبٌق ،جتمع المسحمإطار  ( للوصول الى1)

تم  المعٌارومن هذا  مجتمع المسح المذكورتشكٌالت من اجمالً  بشكل افضلاأللكترونٌة الخدمات 

النتائج  من خالللمؤسسات الدولة  الجاهزٌةمدى  لتقٌٌم  (2استمارة )وتطبٌق  هذه المرحلة  تنفٌذ

 .على اإلستمارة أعاله المختارة ٌالتجابات تلك التشكإ النهائٌة للمسح التً هً حصٌلة

 الجهات وتشكٌالتها.عدد المسح ووتنفٌذ مراحل تطبٌق جدول ٌوضح  -أ
 

 خدماتا التً لدٌه التشكٌالت
 (2)استمارة  الكترونٌة

مجتمع مجموع التشكٌالت فً أطار 
 (1)استمارة  المسح

 الجهات المشمولة بالمسح

 الوزارات 484 70

 غٌر المرتبطة بوزارة الجهات 60 31

 مجالس ودواوٌن المحافظات 30 30

 للجهات المشمولة المجموع الكلً 574 131

 

 2015لسنة لى والثانٌة من المسح فً المرحلة االوعدد التشكٌالت  -ب
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  ةالمنهجٌ -3 

تنفٌذ مسح عن جاهزٌة مؤسسات الدولة للتحول نحو  2015ضمن خطة عمل الجهاز المركزي لالحصاء لسنة  

دائرة و مدٌرٌة احصاءات النقل واالتصاالت الجهاز المركزي لإلحصاء/ وقد تم تنفٌذ المسح من قبلاإللكترونٌة الحوكمة 

مجالس بوزارة وكذلك  غٌر المرتبطة الجهاتكافة الوزارات و وشمل تكنولوجٌاالمعلومات ووزارة العلوم وال تكنولوجٌا

تشكٌل اللجان المعنٌة بمسح الجاهزٌة االلكترونٌة . وتم كافة عدا إقلٌم كردستانالمحافظات  فً ودواوٌنهاالمحافظات 

ق االنظمة والبرامج، فرٌق عمل الصٌانة والشبكات، فرٌق التحلٌل )اللجنة العلٌا، اللجنة الفنٌة، اللجنة اإلدارٌة، فرٌ

االحصائً، لجنة المتابعة( بمشاركة ممثلٌن عن الجهاز المركزي لالحصاء / وزارة التخطٌط، وزارة العلوم 

ط عقد عدد من االجتماعات فً مقر وزارة التخطٌو والتكنولوجٌا، اعضاء من اللجنة الوطنٌة للحوكمة االلكترونٌة

واستمارة مسح تقٌٌم  1طار لمجتمع المسح / استمارة إالتكنولوجٌا لغرض اعداد استمارة توفٌر والعلوم وزارة و

المشرف المحلً والمٌدانً الذٌن سٌقومون ومهام تحدٌد مواصفات قبل التنفٌذ تم و 2الجاهزٌة التفصٌلٌة / استمارة 

 .شمولةتٌن واستٌفاء البٌانات من الجهات الماالستمار لءبم

 -وكاالتً:ٌة تنفٌذ المسح تمت على مرحلتٌن لآ

التً  غٌر المرتبطة بوزارةوالجهات تم شمول كافة التشكٌالت )الرئٌسة( التابعة للوزارات  -: المرحلة األولى -1

واظهرت نتائج مسح المحافظات  دواوٌن وكذلكذلك شمول مجالس المحافظات وتم كلدٌها إستقالل مالً وإداري 

 ( جهة574)المشاركة فً المسح عددها  و لمذكورةة االولى ان المجموع االجمالً للتشكٌالت التابعة للجهات االمرحل

 وتشكٌل اداري وهذا العدد ٌعتبر إطار مجتمع المسح لهذه المرحلة .

لتشكٌالت ا إختٌارتم  (1) المرحلة األولى إلستمارة نتائج ومنالمرحلة من المسح فً هذه  -: الثانٌة المرحلة -2

لمعٌار توفر الخدمات  وفقاً  التً تتمتع بمستوى أفضل فً جاهزٌة التحول نحو الحوكمة من إجمالً التشكٌالت

إستخدام تتمٌز فً التشكٌالت  هذههذه المرحلة ولٌمثل مجتمع مسح  هووتشكٌل  131 عددها تبٌن والتًاأللكترونٌة 

 .ولة بالمسحفً تلك الجهة المشم اإللكترونٌة مة كوتطبٌق الحو

 على التشكٌالت المختارة واإلستمارة تعكس فعالٌة العناصر األساسٌة فً تطبٌق الحوكمة (2) استماره تطبٌق تم

فً مؤسسات وجاهزٌة توفر الخدمات  ًواقع التطبٌقالومن خالل تحلٌل نتائج المسح ٌمكن الوصول الى  اإللكترونٌة 

 تقبل .شاملة فً المس تطوٌرٌة لوضع منهجٌه الدولة

  المسح أهداف 3-1

إستخدام وتوظٌف تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت فً التشكٌالت  ةجود مدىبناء قاعدة بٌانات إحصائٌة تتضمن  – 1

التابعة لتلك  تالمختارة للجهات المشمولة بالمسح والتً تتمتع بمستوى أفضل فً التكنولوجٌا من بقٌة جمٌع التشكٌال

 الجهات.

 . فً العراقاإللكترونٌة لحوكمة م لى مستوى نضوج مفهوالوصول ال – 2

برامج تتوافق مع  ى الى اإللتزام بوضع خطة أوتحدٌد مدى اإللتزام فً تطبٌق البرنامج الحكومً الذي دع – 3

 . برنامج أو مشروع عند تنفٌذ اي نشاط أواإللكترونٌة لحوكمة ااستراتجٌة 

لحوكمة وهً مشاركة المواطنٌن وتحقٌق ل وصول الى العناصر األخرىباإلضافة الى اإلستراتٌجٌة ٌمكن ال – 4

والكفاءة اإلقتصادٌة فً إستخدام البنى التحتٌة والموارد المالٌة الشفافٌة المساواة والعدالة اإلجتماعٌة والفاعلٌة و

 والبشرٌة.

عامالت كاملة ال تتطلب اي تكون ذات خصوصٌة وأمان لم تحوٌل جمٌع خدمات المواطنٌن الى خدمات ألكترونٌة – 5

 جهد من المواطن.

وتعزٌز إدارة اإللكترونٌة وضع الخطط والسٌاسات المستقبلٌة لتحسٌن وتطوٌر األداء فً تطبٌق الحوكمة  – 6

 وإستراتجٌة التشكٌل .للجهة المشمولة  المعلومات فً تحقٌق التجانس بٌن األنظمة المعلوماتٌة 

 

٣



  االحصائٌة الوحدة  3-2 

تنظٌم استمارة واحدة لكل تشكٌل مؤسساتً وهذا التشكٌل ٌعتبر الوحدة االحصائٌة فً  لمرحلة الثانٌة من المسح تمفً ا

وتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت اإللكترونٌة تم اختٌار التشكٌالت او المؤسسات المتقدمة فً تطبٌق الخدمات والمسح 

 -: ةالتٌآ شملت الجهاتالوحدات االحصائٌة و

الت   ً له   ا  ت   م تنظ   ٌم اس   تمارة لك   ل مرك   ز وزارة ام   ا التش   كٌالت التابع   ة ت   م اختٌ   ار التش   كٌالت -وزارات :ال    .1

 ( تش    كٌل70والع    دد الكل    ً ) ةم    كالت    ً تتمت    ع بمس    توى افض    ل ف    ً تطبٌ    ق الحوو س    تقالل م    الً واداريإ

 ( .1) تجمع األطار والتً تم فرزها من  استمارةوزاري 

ش   ملت  والوق   ف الش   ٌعً ع   دا ) أمان   ة بغ   داد جه   ةت   م تنظ   ٌم اس   تمارة لك   ل  -: ةر المرتبط   ة ب   وزارغٌ    الجه   ات .2

 وتشكٌل . جهة( 31(  العدد المشمول )لكل منها أربع تشكٌالت

 . ( مجلس15تم تنظٌم استمارة لكل مجلس محافظة وعددها ) -مجالس المحافظات : .3

 . ( دٌوان15تم تنظٌم استمارة لكل دٌوان محافظة وعددها )  -ٌن المحافظات :اودو .4

ً  وعلى المستوى سساتؤ( تشكٌل م131ان مجموع الوحدات االحصائٌة المشتركة فً المرحلة الثانٌة للمسح هو )

 الوطنً والمحلً عدا إقلٌم كردستان.

 3-3 شمول المسح   

مستوى  فرز واستبعاد التشكٌالت التً لها وتم لتشكٌالت االدارٌة التابعة للدولةمسح المؤسسات و االشمل اطار 

واالتصاالت اقل من المستوى المطلوب او ضعٌف من اجمالً عدد التشكٌالت المشمولة المعلومات لوجٌا وتطبٌق لتكن

 ةمتقدمالتشكٌل اداري ألجهزة الدولة  131تشكٌل وبعد الفرز تم شمول  574فً مسح المرحلة االولى والتً عددها 

وتطبٌق المحافظات وتم المباشرة بتنفٌذ مسح المرحلة  الثانٌة  دواوٌنومجالس المحافظات  من ضمنهاالكترونٌاً  

 . المشمولة بالمسحو المذكورة للجهات تابع لكل تشكٌل واحدة استمارة

 3-4 التوقٌتات الزمنٌة   

من كافة الجهات المشمولة بالمسح ترشٌح عضو ارتباط بواسطة المشمولة بالمسح  أجهزة الدولةتم التواصل مع 

 بتارٌخو، غٌر المرتبطة بوزارة  الجهاتفً الوزارات و  اإللكترونٌة ع ممثلً اللجنة الوطنٌة للحوكمة وبالتنسٌق م

فً تسلٌم  الواجب إتباعها لٌاتوالمهام والمسؤ ٌتضمن لمشرف المحلًالترشٌح  تم إرسال كتاب 8/6/2015

مشرف مٌدانً فً كل التنسٌق مع  عن طرٌقلمرحلتً المسح  إستٌفاء بٌانات اإلستمارتٌناستمارات تلك الجهة و

ارتٌن دورات تدرٌبٌة لشرح مفردات اإلستم اربعتم إقامة ولمسح المشمولة باو التً ٌعمل معها لتلك الجهةتابع  تشكٌل

والثانٌه  2015ع المسح فً الشهر السادس من سنة ماألولى لمناقشة استمارة مجت، التً نفذ على اساسها المسح

الت االدارٌة ـــافة التشكٌــالذي شمل ك مجتمع المسح التً تتضمن تحدٌد ( 1استمارة ) لشرح 4/8/2015 بتأرٌخ

بمشاركة الوزارات  21/9/2015-20   خــبتارٌة ــالثالثالدورة ووزارة ــطة بـر المرتبـغٌ والجهاتابعة للوزارات ــالت

المحافظات دواوٌن مجالس المحافظات ولكل من  الدورة الرابعةغٌر المرتبطة بوزارة بعدها تم اقامة  الجهاتو

كافة عدا إقلٌم المحافظات الجهاز المركزي لالحصاء فً بحضور اعضاء ارتباط من الجهتٌن مع مدراء احصاء 

المرحلة تنفٌذ المباشرة فً ( لكافة الجهات وتم 2وتم شرح اقسام االستمارة ) 10/2015/ 12-11بتارٌخ  كردستان

من قبل مدٌرٌة احصاءات النقل   وإستالمهاالشهر التاسع ومتابعة استٌفاء البٌانات  المسح فً نهاٌةالثانٌة من 

مدٌرٌة  الى هوتسلٌمدخال فاٌل اإل لتهٌئةواالتصاالت بعدها تم تدقٌقها من قبل فرٌق عمل وأدخال بٌاناتها الكترونٌا 

ستخراج التقارٌر وتم كتابة التقرٌر إل قسم التحلٌل األحصائً ثم الىلمعالجة البٌانات النقل واالتصاالت  احصاءات

 . النهائً من قبل فرٌق عمل مختص
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 3-5 االستمارة  

 :تم تنظٌم استمارتٌن للمسح 

مرتبطة التم ملء استمارة لكل وزارة متضمنة كافة تشكٌالتها واستمارة لكل جهة غٌر استمارة المرحلة االولى  - أ

هذا باالضافة  ،إلطار الكلًوامجتمع المسح  لتحدٌدالتابعة  لتشكٌالتشمول كافة اتغطٌة وبكافة تشكٌالتها لبوزارة 

, وتتضمن هذه عدا محافظات اقلٌم كردستان الى استمارة لكل من مجالس المحافظات ودواوٌن المحافظات

مؤشرات عن مدى توفر خدمات الكترونٌة وشبكة بٌانات وتشكٌل اداري خاص بتكنولوجٌا المعلومات  االستمارة

ة الكترونٌة ومدى توفر مصادر التموٌل باالضافة الى التزام بفقرة الحوكمة االلكترونٌة واخٌراً مستوى وانظم

 .(1استمارة )الخاصة ب والفقراتوالصفحة االخٌرة من االستمارة تتضمن التعلٌمات االجراءات لرقمنة البٌانات 

تصمٌمها كافة العناصر التً ٌمكن من خاللها  استمارة المرحلة الثانٌة من المسح تم االخذ بعٌن االعتبار فً  - ب

مفهوم الحوكمة  تطبٌقستخدام والتوظٌف االمثل لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت للوصول الى االقٌاس كفاءة 

المختلفة من خالل فقرات واقسام االستمارة حٌث ان  واألطراففً كافة التشكٌالت اإللكترونٌة بأفضل الخدمات 

 -: كاالتًوعبر االنترنت كقٌاس لتطبٌق الحوكمة واقسامها  اإللكترونٌة توفر المواقع االسئلة تتعدى 

 .فً الصفحة المقابلةاي من اقسام االستمارة تم توضٌح تعلٌمات االستمارة مقابل كل قسم  -التعلٌمات : -1

األستمارة مثل اسم الجهة ( من االستمارة جمٌع البٌانات التعرٌفٌة لمفتاح 2تتضمن صفحة ) -البٌانات التعرٌفٌة : -2

اسم التشكٌل االداري، اسم المحافظة، الموقع االلكترونً للتشكٌل االداري، البرٌد االلكترونً للتشكٌل االداري 

 .باالضافة الى بٌانات تعرٌفٌة عن المشرف المٌدانً والمحلً واسم المدقق والمرمز

ٌتضمن هذا القسم اسئلة عن خمسة عناصر   المؤسسًٌر ٌاالستراتٌجٌة وااللتزام واالتصال والتغ -القسم االول : -3

 -: القسم وهً كاالتًفً تطبٌق الحوكمة األلكترونٌة والتً تغطً هذا اساسٌة 

 .ادارة الموارد المالٌة -                    . التوعٌة واالتصال وااللتزام -      

 .المراقبة والتقٌٌم -                      .المؤسسات وادارة التغٌٌر -       

 .االطار القانونً -        

فً بعضها تم اعتماد تقٌٌم تدرٌجً ألهم المشاكل وبمجموعة من االسئلة غٌر المباشرة  هحٌث تم ترجمة العناصر اعال

التحول  وبناًء على نتائج المسح تم تقٌٌم نتائج جاهزٌة والمعوقات فً تقٌٌم انجاز المشروع ومعرفة االثر وتقٌٌم الرضا

 .%10من أقسام االستمارة ونسبة هذا القسم  بمستوى نسب لكل قسم  اإللكترونٌة نحو الحوكمة 

 مؤشرات القدرات البشرٌة -القسم الثانً : -4

 :وكاالتًاإللكترونٌة ٌتضمن هذا القسم عنصرٌن من العناصر العشرة االساسٌة المؤثرة فً التحول نحو الحوكمة 

 ٌةبناء القدرات البشر -

 ٌٌرالتخاطب البٌنً والمعا -

 .%20ونسبة هذا القسم فً تقٌٌم جاهزٌة التحول  
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 البنٌة التحتٌة لألتصال والتكنولوجٌا وٌتعلق بتوفٌراألجهزة والشبكات واالنترنت وتبادل المعلومات -القسم الثالث : -5

 .%40مها بنسبة ٌأما نسبة نتائج هذا القسم تم تقٌ

وٌتضمن هذا القسم عنصري ت والمعلومات وخدمات المواطنٌن معمارٌة االنظمة التطبٌقٌة واألجراءا -القسم الرابع :-6

 :من العناصر االساسٌة فً تطبٌق الحوكمة وهً

  .توصٌل الخدمات للمواطن -

 .البٌانات وأنظمة المعلومات -

 %30القسم بنسبة مقدارها  ذاله اإللكترونٌة ومن نتائج المسح ٌتم أعطاء درجة جاهزٌة التحول نحو الحوكمة 

فً كافة أقسام االستمارة وعلى مستوى  ٌةوموثوق ةٌمكن تقٌٌم الجاهزٌة بدقومن نتائج المسح وبواسطة النسب أعاله. 

 .اإللكترونٌةالتشكٌالت جمٌعاً فً تطبٌق الحوكمة 

 

 4-المفــــاهٌـــم والتعـــارٌف

     اإللكترونية  الحوكمة 4-1

 تحسٌنالمالٌة والبشرٌة والبنى التحتٌة الخاصة بتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت والهدف  مواردالتوظٌف األمثل لل

 .الحكم الرشٌد لتحسٌن وتعزٌز دعائم الوقت والجهد فً تقدٌم أفضل الخدمات للمواطنٌن ستثمارال هاتكاملوخدمات ال

     اإللكترونية الحكومة  4-2

للمواطن  اإللكترونٌة افضل الخدمات  والحكومً لتقدٌمالقطاع العام  فًتصاالت استخدام تكنولوجٌا المعلومات واال

ومشاركة الدوائر الحكومٌة واألنتخابٌة وذلك بتحوٌل العالقات الداخلٌة والخارجٌة الى صٌغة جدٌدة تستخدم تقنٌات 

 .ٌصال المعلومات الى المواطنفً إاالنترنت 

 4-3 تكنولوجيا المعلومات  

الذي ٌهتم بجمع وتخزٌن وبث مختلف انواع البٌانات والمعلومات بأستخدام الوسائل الحدٌثة كالحواسٌب ..  أنها العلم

وترتبط بشكل مباشر أو غٌر مباشر بكل ما هو جدٌد أو مكتشف أو مخترع فً عصرنا هذا والذي ٌٌسر التعامل مع 

 المعلومات والمحافظة علٌها .

 4-4  الرصد

المخرجات واالهداف النهائٌة       ن بمؤشرات مبكره عن تقدم التنفٌذ للوصول الى ٌتزوٌد المعنٌ عملٌة مستمرة تهدف الى

 )النتأئج المتوقعة(.

 4-5 التقييم 

عملٌة لقٌاس قٌم بعض المؤشرات والمتغٌرات ، تطبق فً مراحل معٌنة من التنفٌذ من أجل تقٌٌم تقدم الوصول الى 

 المخرجات واالهداف النهائٌة .
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  االتصاالت استثمارات 4-6

الى االستثمار اثناء السنة المالٌة بغٌة حٌازة ت او ما ٌسمى االنفاق الرأسمالً ،ٌشٌر مؤشر استثمار خدمات االتصاال

الملموسة مثل المنشأت المادٌة ، واألصول الفكرٌة . وكذلك االصول غٌر الملموسة مثل البرمجٌات الحاسوبٌة  االصول

لتحقٌق كفاءة وعائد اكبر فً  ن استثمار البنٌة التحتٌة وٌشمل اإلنفاق والتوسع فً المنشأتوالمؤشر عبارة ع

 االستثمار .

 4-7 األتمتة  

ل ٌدوي سواء كانت تلك االعمال معقدة فً كهً عملٌة االستفادة من الحاسب االلً فً انجاز المهام التً كانت تنجز بش

 .انظمة الموارد البشرٌة والرواتب والمخازنالخطوط االنتاجٌة للمعامل او بسٌطة مثل 

 4-8   الرقمنة 

...( الى شكل ملفات رقمٌة ٌمكن التعامل  الصوتٌة)كتب، مخطوطات ،المواد اإللكترونٌة هو عملٌة تحوٌل المواد غٌر 

تحوٌل معها من خالل تكنولوجٌا المعلومات عن طرٌق استخدام الماسحات الضوئٌة او اي معدات او اجهزة اخرى  و

 اإللكترونٌة.الوثائق من الشكل الورقً )التقلٌدي( الى الشكل االلكترونً وارتباطها بنظم االرشفة 

 4-9   الجاهزٌة اإللكترونٌة   

هو مؤشر رقمً ٌعكس االستراتٌجٌات وخطط العمل الموائمة وااللتزام والقٌادة والقدرة على التغٌٌر واعادة تصمٌم 

 باالضافة الى الموارد التقنٌة، والبنٌة التحتٌة الحالٌة لتكنولوجٌا المعلومات فً المؤسسات. العملٌات للموارد البشرٌة

 4-10 قاعدة البٌانات   

 لىعنحصل ومن خاللها  المنظمة التً ٌمكن الوصول الى محتوٌاتها وادارتها وتحدٌثها بسهولة مجموعة من البٌانات

 .السٌاسات االقتصادٌة المستقبلٌةعتمادها فً بناء الخطط والمؤشرات اقتصادٌة 

 لغة البرمجة  4-11

فٌه  من عملٌات على البٌانات الداخلة هبما ٌنبغً القٌام ب هً مجموعة من القواعد والرموز التً تخبر الحاسوب

 لمطلوبه الستخراج النتائج .لتجمٌعها وترتٌبها وفرز المؤشرات ا

  اطار التخاطب البٌنً 4-12

وكمة االلكترونٌة التً انجزتها اللجنة الوطنٌة للحوكمة االلكترونٌة بالتعاون مع برنامج االمم وثٌقة من وثائق الح

المتحدة االنمائً ضمن محور المالئمة والمعاٌٌر والتطبٌقات من محاور خطة الحوكمة االلكترونٌة الذي تم اقراره 

عة السٌاسات واإلرشادات ومعاٌٌر مجموطار التخاطب البٌنً  ))إوٌعرف  2012( لسنة 286بموجب القرار )

تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت والتً تضمن تشارك وتكامل المعلومات والخدمات فٌما بٌن المؤسسات الحكومٌة من 

 .((جهة وبٌنها وبٌن المواطنٌن وقطاع األعمال والمنظمات الوطنٌة والعالمٌة

 معمارٌة المؤسسات الوطنٌة 4-13

مة االلكترونٌة التً انجزتها اللجنة الوطنٌة للحوكمة االلكترونٌة بالتعاون مع برنامج االمم وثٌقة من وثائق الحوك

طار إالمتحدة االنمائً ضمن محور المالئمة والمعاٌٌر والتطبٌقات من محاور خطة الحوكمة االلكترونٌة وٌعرف 

 التخاطب البٌنً.
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  للمعمارٌة المؤسسٌة إطار المجموعة المفتوحة 4-14
والذي ٌمكن استخدامه  Open Groupطار عمل للبنٌة المؤسسٌة تم تطوٌره من قبل المجموعة العامة المفتوحة إ

 بحرٌة من قبل المؤسسات التً ترغب بتطوٌر بنٌة نظم المعلومات لالستخدام داخل تلك المؤسساّت. 

   الموقع االلكترونً 4-15

واحد. مثال على ذلك  domainدة صفحات مجموعة تحت ٌحتوي على معلومات وصور وافالم عن المؤسسة فً ع

 .www. Cosit.gov.iq الموقع الخاص بمؤسسة معٌنه مثل 

 

  البوابة االلكترونٌة 4-16

إحدى المكونات األساسٌة لبرنامج الحكومة اإللكترونٌة فً العراق، والموقع الرسمً للحكومة االلكترونٌة العراقٌة هً 

حٌث تمكن المواطنٌن ورجال األعمال وموظفً الحكومة من البحث وإٌجاد معلومات عن على الشبكة المعلوماتٌة ب

مثل موقع بوابة الحكومة  الخدمات التً تقدمها الحكومة العراقٌة ، باللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة، على مدار الساعة

 .www.egov.org.iqااللكترونٌة العراقٌة 

  ادارة التغٌٌر 4-17

وهو مصطلح غامض إلى حد  تعامل مع التغٌٌر، سواء من منظور المؤسسة  أوعلى المستوى الفردي.نهج منتظم للهو 

تتضمن : التكٌف مع التغٌٌر، السٌطرة على التغٌٌر،  إدارة التغٌٌر تتكون على األقل من ثالثة جوانب مختلفةوما، 

 .ل جوهر تلك الجوانب الثالثة فً أٌة مؤسسةالتغٌٌر.اتباع المنهج االستباقً للتعامل مع التغٌٌر ٌمث التأثٌر علىو
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        ات ــــوصٌـــات والتــــاجـــاالستنت-5

 5-1 االستنتـــاجــــات  

 ب   وزارة ومج   الس المحافظ   ات ودواوٌ   نم   ن خ   الل التغطٌ   ة الش   املة لكاف   ة ال   وزارات وال   دوائر غٌ   ر المرتبط   ة  -1

اإللكترونٌ    ة هزٌ    ة مؤسس    ات الدول    ة للتح    ول نح    و الحوكم    ة جاالمحافظ    ات وم    ن النت    ائج المس    تخرجة ت    م تقٌ    ٌم 

 .وعلى مستوى العراق اإللكترونٌةفً تطبٌق الحوكمة  (ضعٌف)بدرجة 

سس    ات الدول    ة وتش    كٌالتها س    اعد عل    ى انتش    ار ال    وعً والتواص    ل ب    ٌن ؤف    ً متطبٌ    ق المس    ح  ن ش    مول ا -2

م   ع االدارة  ةااللكترونٌ   ٌم وتط   وٌر التطبٌق   ات تل   ك الجه   ات م   ع الم   وظفٌن ف   ً المراقب   ة والتقٌ   ل اعض   اء االرتب   اط 

 . افضلمشارٌع على مستوى  العلٌا لوضع الخطط المستقبلٌة لتنفٌذ

وم   ن النت   ائج تب   ٌن الدول   ة ه   و التفاع   ل ب   ٌن الم   واطن واإللكترونٌ   ة  ةالمعٌ   ار الرئٌس   ً لقٌ   اس تط   ور الحوكم    -3

 .األمم المتحدة  سبب بتراجع مرتبة العراق حسب تصنٌفالذي وهذا التفاعل  ضعف

ود تكام   ل داخ   ل المحافظ   ات وب   ٌن المحافظ   ات نفس   ها وع   دم وج    اإللكترونٌ   ة ع   دم انتش   ار خ   دمات الحوكم   ة  -4

 فً أجهزة الدولة .اإللكترونٌة فً الخدمات 

ال   ى الم   واطن عل   ى مس   توى مع   امالت جزئٌ   ة ولٌس   ت كامل   ة وه   ذا دلٌ   ل عل   ى  الحكوم   ةها تق   دمالخ   دمات الت   ً  -5

 .  الدولة التفاعل بٌن المواطن و ضعفالكاملة مما أثر على المعامالت خدمات وافتقار  ضعف

تحتٌ    ة ومعمارٌ    ة االنظم    ة التطبٌقٌ    ة واالج    راءات والمعلوم    ات وخ    دمات البن    ى ال ايض    عف البٌئ    ة التمكٌنٌ    ة  -6

 المواطنٌن .

ء الش    بكات المحلٌ     ة وبن     ااإللكترونٌ    ة بتطبٌ    ق أس    تراتٌجة الحوكم     ة  الدول     ة تش    كٌالت الت    زام معظ     مع    دم  -7

 (.ة)المحافظات االلكترونٌ و( اإللكترونٌة )الوزارة 

 بن   اء ثق   ة المس   تخدم و الخ   دمات الورقٌ   ةوع   دم تقلٌ   ل االعتم   اد عل   ى  ةع   دم أس   تخدام م   وارد المؤسس   ة بفاعلٌ    -8

 . والمواطن

٩



   ات ــــالتوصٌ 5-2

الحجر  ككل لوضع وعلى مستوى العراق ةاإللكترونٌالقوانٌن والتشرٌعات الخاصة بالجاهزٌة  تفعٌلاعادة  -1

 .االستراتٌجٌة والخطط والسٌاسات المستقبلٌة ٌاتوأولاالساس فً 

تشجٌع االستثمار من خالل تعزٌز دور االدارة العلٌا لتنظٌم وتهٌئة المناخ العادل والتنافسً والشفاف لجنً  -2

 اٌرادات هذا النشاط الفعال .

جاالت وتسخٌرها لخدمة التنمٌة المستدامة والمواطن من خالل التوعٌة تنمٌة القدرات البشرٌة فً جمٌع الم -3

 توظٌف باستخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت .الفً واإللتزام 

وانشاء بٌئة تمكٌنٌة قادرة على تقدٌم الخدمات  االساسٌة وهٌكلٌة البنٌة التحتٌة اعادة تأهٌل االنشطة -4

 هذا النشاط . تطوراتلمواكبة  ةالمتاحبأحدث التقنٌات كترونٌة لالا

من خالل تطوٌر البنٌة االساسٌة لصناعة فً التوثٌق  المالئمةدعم وتطوٌر المحتوى الرقمً وتهٌئة الظروف  -5

 المحتوى الرقمً .

تشكٌل لجنة وزارٌة للرصد والمتابعة والتقٌٌم على المستوٌات المختلفة لغرض متابعة التطوٌر المتواصل على  -6

 . اإللكترونٌة  حوكمةنفٌذ اجراءات ومشارٌع التقدم العمل وت

 تشكٌالتتطبق على جمٌع  ضرورة مساهمة الجهاز المركزي لإلحصاء فً وضع آلٌات وإجراءات عمل موحدة -7

 من خالل: الدولة

 .فٌه المعمارٌة المؤسسٌة ىوضع هٌكل تنظٌمً إداري استرشادي ٌراع -

 .معامالتتصمٌم دلٌل موحد )استرشادي( لسٌر اإلجراءات وال -

 المعلومات . تكنولوجٌان المدربٌن محلٌاً فً مجال ٌتهٌئة كادر متخصص مع كادر تدرٌبً وزٌادة عدد المهنٌ -8

معمارٌة  ،التوعٌة فً المجاالت الحدٌثة فً االعمال )تسوٌق الخدمات، ادارة المخاطر، ادارة التغٌر ضرورة -9

 .ادارة التخزٌن( المعلومات،

اتها على الربط االلكترونً لتبادل المعلومات بهدف تحسٌن انجاز المعامالت تشجٌع اجهزة الدولة ومؤسس -10

 . بالكاملللمواطنٌن 

المعلومات فً القطاع الحكومً بكافة  تقنٌاتوتكامل انشطة وتشكٌالتها الدولة تطوٌر االنظمة فً مؤسسات   -11

خاص لنشر الوعً فً تطبٌقات والصحٌة والتجارٌة كذلك مع القطاع ال ةوقطاعاته وباالخص التعلٌمٌته انشط

 .واالتصاالت تكنولوجٌا المعلومات

تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت  شاط نتعزٌز البٌئة التمكٌنٌة وتشجٌع انشاء مراكز التدرٌب الخاصه ب  -12

 حتى فً تطبٌقات الهواتف الذكٌة وشبكات التواصل االجتماعً . اإللكترونٌة وتوفٌر الكتب 

 المعلومات فً العراق.تكنولوجٌا  نشاططاع الخاص والمساهمة فً تطوٌر تقدٌم التسهٌالت للق -13

المعلومات فً مجال شراء الرخص للبرامجٌات  تكنولوجٌا لنشاطإجراء اتفاقٌات دولٌة مع الشركات العظمى  -14

 واألجهزة والمعدات واإلستشارة والتدرٌب.

المعلومات لمؤسسات الدولة  تكنولوجٌا نشاطقصٌرة األمد فً الطوٌلة والستراتٌجٌات توحٌد الرؤى واال -15

 العراقٌة.
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 والتحليالت االحصائية الرئيسة المؤشرات

  استمارة )1( توفير إطار مجتمع المسح

 حصةوكانت  %(45) ةنسببلوزارات ا تالتشك منها ( تشيكل على مستوى العراق675اظهرت نتائج المسح ان هناك )

غير المرتبطةة الجهات  ونسبة .(1انظر جدول )  %(45يقارب ) ة على مستوى الوزاراتوزاره الداخليه من هذه النسب

  .(1، كما موضح في شكل )%(6فبلغت نسبتها ) المحافظاتودواوين  مجالس اما مجموع ،%(11بلغت ) ةبوزار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( اعداد الجهات المشمولة بالمسح والتشكيالت التابعة لها1شكل )
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 (1) ها إستمارةتتضمنتحلٌل اإلحصائً للمإشرات التً ال

 1- يذٖ حٕفش خذياث انكخشَٔٛت

 تعلٌمات توفرمحور ، والتشكٌالتاجمالً %( من 21)ٌة بنسبة الكترون استمارةتوفر  ان مدى نتائجالمن خالل  بٌنت

 ،  من اجمالً التشكٌالت %(77)ومقدارها نسبة ظهر بؤعلى  ورقٌة خدماتوفر تتمحور  نمابٌ . %(43)بنسبة  رقمٌة

 ارـــر من اختٌـــعلى اكثفً هذا القسم ة ـــاً ان اإلجابــــــعلمح ــــبالمس ةـــولـــات المشمــــــوى الجهــعلى مستو 

 .وملحقاته  (1جدول ) ا فًـــكم

 الجهات بالوزارات او ةهناك تفاوت كبٌر بٌن مختلف التشكٌالت المتمثلاظهرت النتائج ان فاما على مستوى كل جهة 

ظهرت اعلى فقد  ،لكترونٌةاال مدى توفر نوع الخدمه عنالمحافظات  نوٌواغٌر المرتبطة بوزاره وكذلك مجالس ود

( المذكور أعاله وكذلك نسب 1%( عند محورتتوفر خدمات ورقٌة من السإال رقم )74ومقدارها) لوزاراتفً اه بسن

وهً على  ةنسب باعلىظهرت  المحافظات دواوٌنو ومجالس ةبطه بوزارالمرتتوفر خدمات ورقٌة فً الجهات غٌر 

 (.2.انظر شكل )%( 87%،93%، 92التوالً )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2105حسب التفاصٌل للجهات المشمولة بالمسح لسنة  ( مدى توفر خدمات الكترونٌة2شكل )
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 2105يذٖ حٕفش خذياث انكخشَّٔٛ حسب انخفاطٛم نهجٓاث انًشًٕنّ بانًسح نسُت  ( 0جذٔل ) 

 

 الجهه المشموله
تتوفر أستمارة 

 الكترونٌه

تتوفر تعلٌمات 

 مٌهرق

تتوفر خدمات  

 ورقٌه
 عدد التشكٌالت ال تتوفر

 انٕصاساث
 164 44 112 39 30 وزارة الداخلٌة

 5 0 5 5 5 وزارة الدفاع

 1 0 1 0 0 وزارة الخارجٌة

 5 0 5 5 3 وزارة التخطٌط

 38 0 38 29 8 وزارة التعلٌم العالً

 15 0 14 1 0 وزارة العلوم والتكنلوجٌا

 18 0 14 9 7 وزارة التربٌة

 18 0 12 6 4 وزارة المالٌة

 1 0 0 0 1 وزارة النفط

 18 0 18 2 0 وزارة االعمار واالسكان

 54 16 33 12 8 وزارة الصناعة والمعادن

 9 0 9 9 0 وزارة الكهرباء

 4 0 1 3 2 وزارة االتصاالت

 8 0 5 4 3 وزارة التجارة

 9 6 0 3 1 وزارة العمل والشإون اإلجتماعٌة

 7 0 3 7 0 رة البلدٌات واألشغال العامةوزا

 6 0 6 6 0 وزارة الصحة

 9 0 9 9 0 وزارة العدل

 18 0 18 0 16 وزارة الشباب والرٌاضة

 11 0 11 0 0 وزارة الثقافة

 3 0 3 2 2 وزارة السٌاحة واألثار

 11 1 9 7 2 وزارة النقل

 27 0 24 16 4 وزارة الزراعة

 16 0 0 16 0 وزارة الموارد المائٌة

 1 0 1 1 0 وزارة الهجرة والمهجرٌن

 1 0 0 0 1 وزارة حقوق االنسان

 7 0 6 6 1 وزارة البٌئة

 484 67 357 197 98 انًجًٕع
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 (1تابع جدول )

 

 الجهه المشموله

تتوفر 

أستمارة 

 الكترونٌه

تتوفر 

تعلٌمات 

 رقمٌه

تتوفر خدمات  

 ورقٌه
 ال تتوفر

عدد 

 التشكٌالت

 انًشحبطت بٕصاسِ غٛش انجٓاث

 1 0 1 1 1 المجمع العلمً

 1 0 1 1 1 هٌئة النزاهة

 1 0 1 1 1 هٌئة االعالم واالتصاالت

 1 0 1 1 1 مإسسة السجناء السٌاسٌن

 1 0 1 0 0 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

 1 0 1 0 0 جهاز االمن الوطنً

 1 0 1 1 1 مجلس الوزراء

 1 0 1 1 0 هٌئة دعاوي الملكٌة

 1 0 0 0 1 مجلس النواب

 22 0 22 22 3 السلطة القضائٌة اإلتحادٌة

 1 0 0 0 1 دٌوان الرقابة المالٌة

 6 0 6 5 0 أمانة بغداد

الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على النظائر 

 المشعة
1 1 1 0 1 

 5 0 5 0 0 دٌون الوقف الشٌعً

 5 0 5 2 1 دٌوان الوقف السنً

 1 0 0 1 0 نات أخرىدٌوان اوقاف المسحٌٌن ودٌا

 1 0 1 1 0 مإسسة الشهداء السٌاسٌٌن

 2 0 2 1 0 شبكة االعالم العراقً

 1 0 0 1 1 بٌت الحكمة

 1 0 1 1 1 هٌئة االوراق المالٌة

 1 0 1 1 1 الهٌئة الوطنٌة لإلستثمار

 1 0 1 0 0 لألتنخابات المفوضٌة العلٌا المستقلة 

 1 0 1 1 1 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

 1 0 1 1 0 البنك المركزي

 1 1 0 0 0 مستشارٌة األمن الوطنً 

 60 1 55 44 16 انًجًٕع
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 (1تابع جدول )

 الجهه المشموله
تتوفر أستمارة 

 الكترونٌه

تتوفر 

تعلٌمات 

 رقمٌه

تتوفر خدمات  

 ورقٌه
 ال تتوفر

عدد 

 التشكٌالت

 نس انًحافظاثايج

 1 0 1 0 0 مجلس محافظة نٌنوى

 1 0 1 0 0 جلس محافظة كركوكم

 1 0 1 0 0 مجلس محافظة دٌالى

 1 0 1 0 0 مجلس محافظة األنبار

 1 0 1 1 1 مجلس محافظة بغداد

 1 0 1 1 0 مجلس محافظة بابل

 1 0 1 0 0 مجلس محافظة كربالء

 1 0 0 1 0 مجلس محافظة واسط

 1 0 1 0 0 مجلس محافظة صالح الدٌن

 1 0 1 0 0 مجلس محافظة النجف

 1 0 1 0 0 مجلس محافظة الدٌوانٌة

 1 0 1 0 0 المثنى مجلس محافظة

 1 0 1 0 1 مجلس محافظة ذي قار

 1 0 1 0 0 مجلس محافظة مٌسان

 1 0 1 1 1 مجلس محافظة البصرة

 15 0 14 4 3 انًجًٕع 
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 (1تابع جدول )

 الجهه المشموله
تتوفر أستمارة 

 الكترونٌه

تتوفر 

تعلٌمات 

 رقمٌه

تتوفر خدمات  

 ورقٌه
 عدد التشكٌالت ال تتوفر

 انًحافظاث  ٔأٍٚد

 1 0 1 0 0 دٌوان  محافظة نٌنوى

 1 0 1 1 0 دٌوان  محافظة كركوك

 1 0 1 0 0 دٌوان  محافظة دٌالى

 1 0 1 0 0 دٌوان  محافظة األنبار

 1 0 1 1 0 دٌوان  محافظة بغداد

 1 1 0 0 0 دٌوان  محافظة بابل

 1 0 1 0 0 ٌوان  محافظة كربالءد

 1 0 1 1 1 دٌوان  محافظة واسط

 1 0 1 0 0 دٌوان  محافظة صالح الدٌن

 1 0 1 0 0 دٌوان  محافظة النجف

 1 0 1 0 0 دٌوان  محافظة الدٌوانٌة

 1 0 1 0 0 دٌوان  محافظةالمثنى

 1 0 1 0 1 دٌوان  محافظةذي قار

 1 0 1 0 0 مٌسان دٌوان  محافظة

 1 0 0 0 1 دٌوان  محافظة البصرة

 15 1 13 3 3 المجموع 

للجهات   المجموع الكلً 

 المشمولة
120 248 439 69 574 

 

 * المجامٌع الفرعٌة التساوي المجموع الكلً كون الجهة الواحدة تستخدم أكثر من خدمة 
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حٕفش شبكت بٛاَاثيذٖ  -2

 بالمسح الجهات المشموله مجموع %( فقط من42) نسبةان ، اناتتوفر شبكه بٌمدى  مإشرأن  أظهرت نتائج المسح

بٌانات لكنها غٌر فعاله اما النسبه  ة%( تتوفر فٌها شبك28) ةونسب ،بفاعلٌة تحت مستوى تتوفر فٌها شبكه بٌانات

 ه بٌاناتـــفٌها شبكر ــــال تتوفة ــــات المشمولــــالجه التــــتشكٌ الً ــإجم من%( 30دارها )ـــه والتً مقــالمتبقٌ

 ( وملحقاته.2كما فً جدول )

 بلغتتتوفر لدٌها شبكة بٌانات بفاعلٌة  التً هاان تشكٌالتف وزاراتال على صعٌدو ةمشمول ةاما على مستوى كل جه 

 ةغٌر المرتبط للجهات ةما بالنسب، ا فً الوزارات هذا المإشر مستوٌاتوهً النسبة االعلى من بقٌة %( 40)نسبتها 

اما  تشكٌالتها.مجموع %( من 80)ونسبتها  بفاعلٌةبٌانات  ةتوفر شبك مستوىفً فقد شكلت ارتفاع كبٌر  ةزاربو

االقل فً مإشر توفر شبكة بٌانات نسبة الوهً  مجموع مجالس المحافظات %(7مجالس المحافظات فقد بلغت نسبتها )

ولكن اعلى مما هً علٌه فً مجالس المحافظات  اٌضاً  النسبة منخفضة فتبٌن ان المحافظات دواوٌننتائج  اما بفاعلٌة

و)ال تتوفر(  بقٌة المستوٌات وهً )نعم بشكل غٌر فعال( ةاما نسبمن مجموع دواوٌن المحافظات %( 13) هاومقدار

(.3) كما مبٌن فً الشكلفتوزعت  لجهات المشمولةل

2105( توفر شبكة بٌانات حسب التفاصٌل للجهات المشمولة بالمسح لسنة 3شكل )

١٩



2105نًشًٕنّ بانًسح نسُت حٕفش شبكت بٛاَاث حسب انخفاطٛم نهجٓاث ا ( 2جذٔل ) 

ْم حخٕفش شبكت بٛاَاث

نعم بشكل غٌر نعم بفاعلٌهانجّٓ انًشًٕنّ

فعال

مجموع ال تتوفر

الوزارات

 83164 23 58وزارة الداخلٌة

 5 0 0 5وزارة الدفاع

 1 0 0 1وزارة الخارجٌة

 5 0 0 5وزارة التخطٌط

 38 11 14 13وزارة التعلٌم العالً

 15 0 15 0العلوم والتكنلوجٌاوزارة 

 18 7 8 3وزارة التربٌة

 18 4 4 10وزارة المالٌة

 1 0 0 1وزارة النفط

 18 0 17 1وزارة االعمار واالسكان

 54 17 16 21وزارة الصناعة والمعادن

 9 0 1 8وزارة الكهرباء

 4 0 0 4وزارة االتصاالت

 8 0 4 4وزارة التجارة

لشإون وزارة العمل وا

 اإلجتماعٌة

5 4 0 9 

 7 0 0 7وزارة البلدٌات واألشغال العامة

 6 0 2 4وزارة الصحة

 9 4 4 1وزارة العدل

 18 17 1 0وزارة الشباب والرٌاضة

 11 5 4 2وزارة الثقافة

 3 1 1 1وزارة السٌاحة واألثار

 11 0 3 8وزارة النقل

 27 5 9 13وزارة الزراعة

 16 0 0 16المائٌة وزارة الموارد

 1 0 1 0وزارة الهجرة والمهجرٌن

 1 0 1 0وزارة حقوق االنسان

 7 0 6 1وزارة البٌئة

 484 154 138 192انًجًٕع

٢٠



 ( 2جذٔل ) حابغ 

 ْم حخٕفش شبكت بٛاَاث

نعم بشكل غٌر  نعم بفاعلٌه انجّٓ انًشًٕنّ

 فعال

 مجموع ال تتوفر

 انًشحبطت بٕصاسِ شغٛ انجٓاث

 1 0 0 1 لمجمع العلمًا

 1 0 0 1 هٌئة النزاهة

 1 0 0 1 هٌئة االعالم واالتصاالت

 1 0 1 0 مإسسة السجناء السٌاسٌن

 1 1 0 0 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

 1 0 0 1 جهاز االمن الوطنً

 1 0 0 1 مجلس الوزراء

 1 0 0 1 هٌئة دعاوي الملكٌة

 1 0 0 1 مجلس النواب

 22 0 0 22 ة اإلتحادٌةالسلطة القضائٌ

 1 0 0 1 دٌوان الرقابة المالٌة

 6 0 0 6 أمانة بغداد

الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على النظائر 

 المشعة

1 0 0 1 

 5 2 3 0 دٌون الوقف الشٌعً

 5 0 3 2 دٌوان الوقف السنً

 1 0 0 1 دٌوان اوقاف المسحٌٌن ودٌانات أخرى

 1 0 0 1 مإسسة الشهداء السٌاسٌٌن

 2 0 1 1 شبكة االعالم العراقً

 1 0 0 1 بٌت الحكمة

 1 0 0 1 هٌئة االوراق المالٌة

 1 0 0 1 الهٌئة الوطنٌة لإلستثمار

 1 0 0 1 لالنتخاباتالمفوضٌة العلٌا المستقلة 

 1 0 1 0 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

 1 0 0 1 البنك المركزي

 1 0 0 1 مستشارٌة االمن الوطنً 

 60 3 9 48 ٕعانًجً
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 ( 2جذٔل ) حابغ 

 ْم حخٕفش شبكت بٛاَاث

نعم بشكل غٌر  نعم بفاعلٌه انجّٓ انًشًٕنّ

 فعال

 مجموع ال تتوفر

 مجالس المحافظات

 1 1 0 0 مجلس محافظة نٌنوى

 1 1 0 0 مجلس محافظة كركوك

 1 0 1 0 مجلس محافظة دٌالى

 1 1 0 0 مجلس محافظة األنبار

 1 1 0 0 غدادمجلس محافظة ب

 1 0 1 0 مجلس محافظة بابل

 1 1 0 0 مجلس محافظة كربالء

 1 0 0 1 مجلس محافظة واسط

 1 0 1 0 مجلس محافظة صالح الدٌن

 1 1 0 0 مجلس محافظة النجف

 1 0 1 0 مجلس محافظة الدٌوانٌة

 1 1 0 0 مجلس محافظة المثنى

 1 0 1 0 مجلس محافظة ذي قار

 1 1 0 0 نمجلس محافظة مٌسا

 1 0 1 0 مجلس محافظة البصرة

 15 8 6 1 المجموع
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( 2جذٔل ) حابغ 

ْم حخٕفش شبكت بٛاَاث

نعم بشكل غٌر نعم بفاعلٌهالجهه المشموله

فعال

مجموع ال تتوفر

المحافظات دواوٌن

 1 1 0 0دٌوان  محافظة نٌنوى

 1 0 0 1دٌوان  محافظة كركوك

 1 1 0 0دٌوان  محافظة دٌالى

 1 0 1 0دٌوان  محافظة األنبار

 1 0 1 0دٌوان  محافظة بغداد

 1 1 0 0دٌوان  محافظة بابل

 1 0 1 0دٌوان  محافظة كربالء

 1 0 0 1دٌوان  محافظة واسط

 1 1 0 0دٌوان  محافظة صالح الدٌن

 1 1 0 0دٌوان  محافظة النجف

 1 0 1 0دٌوان  محافظة الدٌوانٌة

 1 0 1 0محافظة المثنى  دٌوان

 1 1 0 0دٌوان  محافظة ذي قار

 1 0 1 0دٌوان  محافظة مٌسان

 1 0 1 0دٌوان  محافظة البصرة

 15 6 7 2المجموع

 574 171 160 243المجموع الكلً
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 3- توفر تشكٌل الدارة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت 

تشكٌل لدٌها ٌتوفر  ةالجهات المشمولمجموع %( من 66)نسبة ان  لحقاتهوم (3جدول )المسح فً ظهرت نتائج ا

ألداره  اما مجموع التشكٌالت التً تتوفر فٌها تشكٌل (بفاعلٌةنعم ) فً مستوىألداره تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت 

 سبة المتبقٌة ومقدارهااما الن%( 20) النسبةفبلغت  (بشكل غٌر فعال) مستوى فً تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت

مشمولة  ةكل جه اذا اخذنااما  .تشكٌل اداريفٌها  (الٌتوفر) مستوىفهً ضمن  ةالجهات المشمولمجموع %( من 14)

عند مستوى )نعم التً تتوفر لدٌها تشكٌل الدارة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت  هاان تشكٌالتفوعلى صعٌد الوزارات 

 ةغٌر المرتبطللجهات  ةما بالنسبهذا المإشر  ، ا مستوٌات( وهً النسبة االعلى من بقٌة %64)نسبته بلغت  (بفاعلٌة

ونسبتها  (بفاعلٌة) نعم  توفر تشكٌل الدارة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت مستوىفً فقد شكلت ارتفاع كبٌر  ةبوزار

 (بفاعلٌة اداري عند مستوى )نعم .اما مجالس المحافظات بلغت نسبة توفر تشكٌلتشكٌالتهامجموع %( من 86)

نعم بشكل ) مستوى%( اما النسب المتبقٌة حسب كل جهة فتوزعت بٌن 67%( وفً داودوٌن المحافظات بلغت )33)

  (.4. انظر شكل )(ال تتوفر)و (غٌر فعال

 

 

 

 

 

 

لجهات المشمولة بالمسح لسنة ( توفر تشكٌل الدارة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت حسب التفاصٌل ل4شكل )
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حٕفش حشكٛم الداسة حكُٕنٕجٛا انًؼهٕياث ٔاالحظاالث حسب انخفاطٛم نهجٓاث  (3جذٔل )

 5102ًٕنت بانًسح نسُت انًش

 ْم ٚخٕفش حشكٛم الداسة حكُٕنٕجٛا انًؼهٕياث ٔاالحظاالث

 نعم بفاعلٌه انًشًٕنّ تانجٓ
 نعم بشكل 

 غٌر فعال
 مجموع ال تتوفر

 الوزارات


 وزارة الداخلٌة 2 33 39 164 

 5 0 0 5 وزارة الدفاع


0 0 0 1 وزارة الخارجٌة  

 5 0 0 5 وزارة التخطٌط

 38 4 20 14 علٌم العالًوزارة الت


 15 لوجٌاووزارة العلوم والتكن  0 
 5 

 18 0 5 13 وزارة التربٌة


 3 13 وزارة المالٌة  18 


 0 0 1 وزارة النفط  


 0 18 وزارة االعمار واالسكان  18 

 54 6 16 32 وزارة الصناعة والمعادن

 9 0 0 9 وزارة الكهرباء


 4 وزارة االتصاالت  0 4 

 8 1 2 5 التجارةوزارة 

 9 1 0 8 وزارة العمل والشإون اإلجتماعٌة


 وزارة البلدٌات واألشغال العامة  0 0 7 


 0 0 6 وزارة الصحة  

 9 0 5 4 وزارة العدل

 18 17 1 0 وزارة الشباب والرٌاضة

 11 1 4 6 وزارة الثقافة

 3 1 1 1 وزارة السٌاحة واألثار


 2 9 وزارة النقل  11 

 27 5 5 17 لزراعةوزارة ا

 16 0 0 16 وزارة الموارد المائٌة

 1 0 0 1 وزارة الهجرة والمهجرٌن

 1 0 0 1 وزارة حقوق االنسان

 7 0 0 7 وزارة البٌئة


31 انًجًٕع 7 97
 
844 
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 ( 3جذٔل ) حابغ 

 ْم ٚخٕفش حشكٛم الداسة حكُٕنٕجٛا انًؼهٕياث ٔاالحظاالث

 هنعم بفاعلٌ انجّٓ انًشًٕنّ
نعم بشكل غٌر 

 فعال
 مجموع ال تتوفر

 غٛش انًشحبطت بٕصاسِ انجٓاث


 0 1 المجمع العلمً  1 

 1 0 0 1 هٌئة النزاهة


 0 1 هٌئة االعالم واالتصاالت  1 

 1 0 1 0 مإسسة السجناء السٌاسٌن

 1 1 0 0 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

 1 0 0 1 جهاز االمن الوطنً


 0 0 1 مجلس الوزراء  

 1 0 0 1 هٌئة دعاوي الملكٌة


 0 0 1 مجلس النواب  


 0 22 السلطة القضائٌة اإلتحادٌة  22 


 1 دٌوان الرقابة المالٌة  0 1 


 0 3 3 أمانة بغداد  

 1 0 0 1 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على النظائر المشعة


 0 5 دٌون الوقف الشٌعً  5 


 3 دٌوان الوقف السنً  0 5 


 ف المسحٌٌن ودٌانات أخرىدٌوان اوقا  0 0 1 

 1 0 0 1 مإسسة الشهداء السٌاسٌٌن

 2 0 0 2 شبكة االعالم العراقً


 0 1 بٌت الحكمة  1 


 هٌئة االوراق المالٌة  0 0 
  


 0 1 الهٌئة الوطنٌة لإلستثمار  1 

 1 0 0 1 لالنتخاباتالمفوضٌة العلٌا المستقلة 

 1 0 1 0 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

 1 0 0 1 البنك المركزي


 مستشارٌة االمن الوطنً   0 0 1 

 60 1 7 52 انًجًٕع
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 ( 3جذٔل ) حابغ 

 ْم ٚخٕفش حشكٛم الداسة حكُٕنٕجٛا انًؼهٕياث ٔاالحظاالث

 نعم بفاعلٌه انجّٓ انًشًٕنّ
نعم بشكل غٌر 

 فعال
 مجموع ال تتوفر

 مجالس المحافظات


 1 0 0 مجلس محافظة نٌنوى  

 1 0 1 0 مجلس محافظة كركوك


 0 مجلس محافظة دٌالى  0 1 

 1 1 0 0 مجلس محافظة األنبار

 1 0 0 1 مجلس محافظة بغداد


 مجلس محافظة بابل  1 0 1 


 0 مجلس محافظة كربالء  1 1 

 1 0 0 1 مجلس محافظة واسط

 1 0 1 0 مجلس محافظة صالح الدٌن

 1 0 1 0 مجلس محافظة النجف


 0 0 1 محافظة الدٌوانٌةمجلس   


 المثنى مجلس محافظة  1 
  1 

 1 0 0 1 ذي قار مجلس محافظة

 1 1 0 0 مٌسان مجلس محافظة

 1 0 0 1 مجلس محافظة البصرة

 15 4 6 5 انًجًٕع
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 ( 3جذٔل ) حابغ 

 ْم ٚخٕفش حشكٛم الداسة حكُٕنٕجٛا انًؼهٕياث ٔاالحظاالث

 نعم بفاعلٌه انجّٓ انًشًٕنّ
نعم بشكل غٌر 

 فعال
 مجموع ال تتوفر

 المحافظات دواوٌن


 0 دٌوان  محافظة نٌنوى  0 1 


 1 دٌوان  محافظة كركوك  0 1 


 دٌوان  محافظة دٌالى  1 0 1 


 0 0 1 دٌوان  محافظة األنبار  

 1 0 0 1 دٌوان  محافظة بغداد

 1 0 0 1 دٌوان  محافظة بابل


 0 0 1 دٌوان  محافظة كربالء  

 1 0 0 1 دٌوان  محافظة واسط


 1 دٌوان  محافظة صالح الدٌن  0 1 

 1 0 1 0 دٌوان  محافظة النجف

 1 0 0 1 دٌوان  محافظة الدٌوانٌة


 0 1 0 المثنى دٌوان  محافظة  

 1 0 1 0 ذي قار دٌوان  محافظة

 1 0 0 1 مٌسان دٌوان  محافظة

 1 0 0 1 دٌوان  محافظة البصرة

 15 0 5 10 انًجًٕع


5 82 115 377 انًجًٕع انكهٙ 4 

 

 

 

 

٢٨



 

 االلكترونٌة المتوفرة التمتة عمل التشكٌل االنظمة -4

%(، اما التً هً 67الكترونٌة عاملة على مستوى الجهات المشمولة بالمسح بلغت ) اظهرت النتائج ان توفر انظمة

 %(. 16وجد فٌها انظمة الكترونٌة تقدر حوالً )%(، بٌنما التشكٌالت التً لم ت51فً قٌد التنفٌذ كانت نسبتها )

الجهات غٌر المرتبطة بوزارة حصلت على النصٌب االعلى المسح ان نتائج  من تبٌناما  على مستوى كل جهة فقد 

%( ثم 66مقدارها )بنسبة الوزارات تلٌها  من مجموع تلك الجهة %(92عند مستوى )نعم عاملة( وبنسبة مقدارها )

من مجموع تلك الجهة علماً ان  %(20مجالس المحافظات فبلغت نسبتها ) اما ، %(40) ونسبتهاظات المحاف دواوٌن

 .  (5كما هو واضح فً شكل ) االجابة على هذا المإشر الكثر من اختٌار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2105( االنظمة االلكترونٌة المتوفرة التمتة عمل التشكٌل حسب الجهات المشمولة بالمسح لسنة 5شكل )
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٢٩



ت االَظًت االنكخشَٔٛت انًخٕفشة الحًخت ػًم انخشكٛم انخابغ نهجّٓ انًشًٕنت بانًسح نسُ (4جذٔل ) 

2105

ْم حٕجذ اَظًّ انكخشَٔٛت  الحًخت اػًال انخشكٛم

مجموعال توجدقٌد التنفٌذنعم عاملةنعم انًشًٕنّ تانجٓ

الوزارات

 164 33 52 117وزارة الداخلٌة

 5 0 2 5وزارة الدفاع

 1 0 0 1وزارة الخارجٌة

 5 0 4 5وزارة التخطٌط

 38 22 13 8وزارة التعلٌم العالً

 15 0 15 1لوجٌاوة العلوم والتكنوزار

 18 1 10 13وزارة التربٌة

 18 1 6 16وزارة المالٌة

 1 0 0 1وزارة النفط

 18 0 18 18وزارة االعمار واالسكان

 54 3 20 51وزارة الصناعة والمعادن

 9 0 5 9وزارة الكهرباء

 4 0 3 4وزارة االتصاالت

 8 1 4 7 وزارة التجارة

 9 0 8 9 مل والشإون اإلجتماعٌةوزارة الع

 7 0 6 7وزارة البلدٌات واألشغال العامة

 6 0 4 4وزارة الصحة

 9 0 8 3وزارة العدل

 18 5 13 0وزارة الشباب والرٌاضة

 11 6 4 5وزارة الثقافة

 3 1 3 1وزارة السٌاحة واألثار

 11 0 9 11وزارة النقل

 27 2 20 8وزارة الزراعة

 16 0 0 16لموارد المائٌةوزارة ا

 1 0 1 1وزارة الهجرة والمهجرٌن

 1 0 1 0وزارة حقوق االنسان

 7 0 6 1وزارة البٌئة

 484 75 235 322انًجًٕع

٣٠



  (4جذٔل ) حابغ 

 ْم حٕجذ اَظًّ انكخشَٔٛت  الحًخت اػًال انخشكٛم

 مجموع ال توجد قٌد التنفٌذنعم  عاملةنعم  انجّٓ انًشًٕنّ

 غٛش انًشحبطت بٕصاسِ ٓاثانج

 1 0 0 1 المجمع العلمً

 1 0 1 1 هٌئة النزاهة

 1 0 0 1 هٌئة االعالم واالتصاالت

 1 0 1 1 مإسسة السجناء السٌاسٌن

 1 0 1 0 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

 1 1 1 0 جهاز االمن الوطنً

 1 0 1 1 مجلس الوزراء

 1 0 0 1 هٌئة دعاوي الملكٌة

 1 0 1 1 ابمجلس النو

 22 0 22 22 السلطة القضائٌة اإلتحادٌة

 1 0 0 1 دٌوان الرقابة المالٌة

 6 0 0 6 أمانة بغداد

الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على النظائر 

 المشعة
1 1 0 1 

 5 0 1 4 دٌون الوقف الشٌعً

 5 0 5 5 دٌوان الوقف السنً

 1 0 1 1 دٌوان اوقاف المسحٌٌن ودٌانات أخرى

 1 0 0 1 الشهداء السٌاسٌٌن مإسسة

 2 1 1 1 شبكة االعالم العراقً

 1 0 1 1 بٌت الحكمة

 1 0 0 1 هٌئة االوراق المالٌة

 1 0 1 1 الهٌئة الوطنٌة لإلستثمار

 1 0 0 1 لالنتخاباتالمفوضٌة العلٌا المستقلة 

 1 1 1 0 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

 1 0 0 1 البنك المركزي

 1 0 0 1 المن الوطنً مستشارٌة ا

 60 3 40 55 انًجًٕع

 

 

 

٣١



 ( 4جذٔل ) حابغ 

 ْم حٕجذ اَظًّ انكخشَٔٛت  الحًخت اػًال انخشكٛم

 مجموع ال توجد قٌد التنفٌذنعم  عاملةنعم  انجّٓ انًشًٕنّ

 مجالس المحافظات

 1 1 0 0 مجلس محافظة نٌنوى

 1 0 1 0 مجلس محافظة كركوك

 1 1 0 0 مجلس محافظة دٌالى

 1 1 0 0 مجلس محافظة األنبار

 1 0 1 0 مجلس محافظة بغداد

 1 1 0 0 مجلس محافظة بابل

 1 1 0 0 مجلس محافظة كربالء

 1 0 0 1 مجلس محافظة واسط

 1 0 0 1 مجلس محافظة صالح الدٌن

 1 1 0 0 مجلس محافظة النجف

 1 1 0 0 مجلس محافظة الدٌوانٌة

 1 1 0 0 المثنى مجلس محافظة

 1 0 1 0 ذي قار مجلس محافظة

 1 1 0 0 مٌسان مجلس محافظة

 1 0 1 1 مجلس محافظة البصرة

 15 9 4 3 انًجًٕع

 

 

 

 

٣٢



( 4جذٔل ) حابغ 

ْم حٕجذ اَظًّ انكخشَٔٛت  الحًخت اػًال انخشكٛم

مجموع ال توجد قٌد التنفٌذنعم  عاملةنعم  انجّٓ انًشًٕنّ

 المحافظات دواوٌن

 1 0 1 0افظة نٌنوىدٌوان  مح

 1 0 1 1دٌوان  محافظة كركوك

 1 1 1 0دٌوان  محافظة دٌالى

 1 0 1 0دٌوان  محافظة األنبار

 1 0 1 1دٌوان  محافظة بغداد

 1 0 0 1دٌوان  محافظة بابل

 1 0 1 0دٌوان  محافظة كربالء

 1 0 1 1دٌوان  محافظة واسط

 1 0 1 1 دٌوان  محافظة صالح الدٌن

 1 1 0 0دٌوان  محافظة النجف

 1 1 0 0 دٌوان  محافظة الدٌوانٌة

 1 1 0 0المثنى دٌوان  محافظة

 1 0 1 0ذي قار دٌوان  محافظة

 1 0 1 1مٌسان دٌوان  محافظة

 1 0 1 0دٌوان  محافظة البصرة

 15 4 11 6انًجًٕع

 574 91 290 386انًجًٕع انكهٙ

٣٣



تكنولوجٌا المعلوماتلالمخصص انة االتحادٌة ، منظمات دولٌة ...الخ( ) الموزلتموٌل مصادر ا -5

 ومقدارها (كافٌه )غٌر بلغت اعلى نسبة عند مستوى ان مصادر التموٌل  (5جدول )المسح  إنظر  نتائج تبٌن من

 ( نسبةالتتوفر) عند مستوى الجهات مجموع تلك بٌنما سجلت الجهات المشموله بالمسح  فً مجموع %( 61)

اكدوا  ( تشكٌل574المشمولة والبالغ عددها) من مجموع الجهات%( فقط 7) وتبٌن ان نسبة%( 32) مقدارها

وجود مصدر تموٌل كافً .على 

فقد تبٌن من نتائج المسح ان الجهات غٌر المرتبطة بوزارة حصلت على النصٌب االعلى  ةاما على مستوى كل جه

تلٌها مجالس ودواوٌن المحافظات  لجهات%( من مجموع تلك ا88) عند مستوى )غٌر كافٌة( وبنسبة مقدارها

%( 58بلغت نسبتها )فقد كان نصٌبها هو االقل فً التموٌل و%( اما الوزارات 67مقدارها )ونسبة بنفس الظهرت 

. (6كما موضح فً شكل ). تشكٌالت الوزاراتمن مجموع 
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2105جهات المشمولة بالمسح لسنة ( مصادر التموٌل )الموازنة االتحادٌة، منظمات دولٌة...الخ( حسب ال6شكل )

٣٤



كخشَٔٛت ٔحكُٕنٕجٛا انًؼهٕياث حسب انجٓاث انًشًٕنت ( انخًٕٚم انًخظض نهجاْضٚت االن5جذٔل ) 

 2105بانًسح نسُت 

 يظادس انخًٕٚم )انًٕاصَت االححادٚت ، يُظًاث دٔنٛت .... انخ (

 التتوفر غٌر كافٌة كافٌة انًشًٕنّ تانجٓ
مجموع 

 التشكٌالت

 الوزارات

 164 66 89 9 وزارة الداخلٌة

 5 0 5 0 وزارة الدفاع

 1 0 1 0 ةوزارة الخارجٌ

 5 0 0 5 وزارة التخطٌط

 38 0 38 0 وزارة التعلٌم العالً

 15 0 15 0 لوجٌاووزارة العلوم والتكن

 18 3 15 0 وزارة التربٌة

 18 6 6 6 وزارة المالٌة

 1 0 0 1 وزارة النفط

 18 0 18 0 وزارة االعمار واالسكان

 54 27 22 5 وزارة الصناعة والمعادن

 9 0 9 0 وزارة الكهرباء

 4 1 3 0 وزارة االتصاالت

 8 1 4 3 وزارة التجارة

 9 2 2 5 وزارة العمل والشإون اإلجتماعٌة

 7 7 0 0 وزارة البلدٌات واألشغال العامة

 6 0 6 0 وزارة الصحة

 9 7 2 0 وزارة العدل

 18 17 1 0 وزارة الشباب والرٌاضة

 11 6 4 1 وزارة الثقافة

 3 2 1 0 اروزارة السٌاحة واألث

 11 0 11 0 وزارة النقل

 27 8 18 1 وزارة الزراعة

 16 16 0 0 وزارة الموارد المائٌة

 1 0 1 0 وزارة الهجرة والمهجرٌن

 1 0 1 0 وزارة حقوق االنسان

 7 0 7 0 وزارة البٌئة

 484 169 279 36 انًجًٕع

 

 

٣٥



  (5جذٔل ) حابغ 

 ًاث دٔنٛت .... انخ (يظادس انخًٕٚم )انًٕاصَت االححادٚت ، يُظ

 التتوفر غٌر كافٌة كافٌة انجّٓ انًشًٕنّ
مجموع 

 التشكٌالت

 غٛش انًشحبطت بٕصاسِ انجٓاث

 1 0 1 0 المجمع العلمً

 1 0 1 0 هٌئة النزاهة

 1 0 0 1 هٌئة االعالم واالتصاالت

 1 0 1 0 مإسسة السجناء السٌاسٌن

 1 0 1 0 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

 1 0 1 0 االمن الوطنًجهاز 

 1 0 1 0 مجلس الوزراء

 1 1 0 0 هٌئة دعاوي الملكٌة

 1 0 1 0 مجلس النواب

 22 0 22 0 السلطة القضائٌة اإلتحادٌة

 1 1 0 0 دٌوان الرقابة المالٌة

 6 0 6 0 أمانة بغداد

الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على النظائر 

 المشعة
0 1 0 1 

 5 0 5 0 دٌون الوقف الشٌعً

 5 0 4 1 دٌوان الوقف السنً

 1 0 1 0 دٌوان اوقاف المسحٌٌن ودٌانات أخرى

 1 0 1 0 مإسسة الشهداء السٌاسٌٌن

 2 0 1 1 شبكة االعالم العراقً

 1 0 1 0 بٌت الحكمة

 1 0 1 0 هٌئة االوراق المالٌة

 1 0 1 0 الهٌئة الوطنٌة لإلستثمار

 1 0 1 0 تلالنتخاباالمفوضٌة العلٌا المستقلة 

 1 1 0 0 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

 1 0 0 1 البنك المركزي

 1 0 1 0 مستشارٌة االمن الوطنً 

 60 3 53 4 انًجًٕع

 

 

 

٣٦



 ( 5جذٔل ) حابغ 

 يظادس انخًٕٚم )انًٕاصَت االححادٚت ، يُظًاث دٔنٛت .... انخ (

 التتوفر غٌر كافٌة كافٌة انجّٓ انًشًٕنّ
مجموع 

 التشكٌالت

 مجالس المحافظات

 1 1 0 0 مجلس محافظة نٌنوى

 1 0 1 0 مجلس محافظة كركوك

 1 0 1 0 مجلس محافظة دٌالى

 1 0 1 0 مجلس محافظة األنبار

 1 1 0 0 مجلس محافظة بغداد

 1 0 1 0 مجلس محافظة بابل

 1 1 0 0 مجلس محافظة كربالء

 1 0 1 0 مجلس محافظة واسط

 1 0 1 0 نمجلس محافظة صالح الدٌ

 1 0 1 0 مجلس محافظة النجف

 1 1 0 0 مجلس محافظة الدٌوانٌة

 1 1 0 0 المثنى مجلس محافظة

 1 0 1 0 ذي قار مجلس محافظة

 1 0 1 0 مٌسان مجلس محافظة

 1 0 1 0 مجلس محافظة البصرة

 15 5 10 0 انًجًٕع

 

 

 

 

 

٣٧



 ( 5جذٔل ) حابغ 

 يُظًاث دٔنٛت .... انخ (يظادس انخًٕٚم )انًٕاصَت االححادٚت ، 

 التتوفر غٌر كافٌة كافٌة انًشًٕنّ تانجٓ
مجموع 

 التشكٌالت

 المحافظات دواوٌن

 1 0 1 0 دٌوان  محافظة نٌنوى

 1 1 0 0 دٌوان  محافظة كركوك

 1 0 1 0 دٌوان  محافظة دٌالى

 1 0 1 0 دٌوان  محافظة األنبار

 1 0 1 0 دٌوان  محافظة بغداد

 1 0 1 0 فظة بابلدٌوان  محا

 1 0 1 0 دٌوان  محافظة كربالء

 1 0 1 0 دٌوان  محافظة واسط

 1 0 1 0 دٌوان  محافظة صالح الدٌن

 1 1 0 0 دٌوان  محافظة النجف

 1 1 0 0 دٌوان  محافظة الدٌوانٌة

 1 1 0 0 المثنى دٌوان  محافظة

 1 0 1 0 ذي قار دٌوان  محافظة

 1 1 0 0 مٌسان دٌوان  محافظة

 1 0 1 0 دٌوان  محافظة البصرة

 15 5 10 0 انًجًٕع

 574 182 352 40 انًجًٕع انكهٙ

 

 

 

٣٨



  االلتزام بفقرة الحوكمة االلكترونٌة ضمن البرنامج الحكومً -6

ان الجهات المشموله بالمسح لدٌها التزام بفقره الحوكمه االلكترونٌه ضمن البرنامج الحكومً من المسح نتائج  أظهرت

 ونسبة هذا المحور مقدارها (2018-2015لالعوام )خطة )نشاط/ برنامج/ مشروع(  ع وضالمحور االول ل خال

مبادرة  وهو الثانً المحورالنسبة االعلى ظهرت فً فً حٌن ان من اجمالً الجهات المشمولة بالمسح  %(44)

أعاله  6  المإشر علىاً ان االجابة علم من مجموع الجهات المشمولة%( 49)النسبة )نشاط/ برنامج/ مشروع( بلغت 

 بفقرةلدٌها التزام  ٌوجد(الالمشمولة )الجهات  مجموع %( من32)نسبة ظهرت النتائج ان كما  . لى اكثر من اختٌارع

  .ضمن اللبرنامج الحكومً  ةكترونٌلاال ةالحوكم

مبادرة )نشاط/  المحور الثانًاعلى نسبة عند  فٌبها ظهرتالوزارات ان فقد تبٌن  على  اما على مستوى كل جهه

غٌر  الجهات كذلك الحال فً،  من مجموع تشكٌالت الوزارات  %( 46برنامج/ مشروع( من المإشر اعاله ومقدارها )

وبلغ مقدارها  مبادرة )نشاط/ برنامج/ مشروع(أٌضاً اي   المحور الثانًاعلى نسبة عند  فٌها ظهرت ةالمرتبطه بوزار

بلغت اعلى نسبة عند مجالس المحافظات فقد  اما ت تلك الجهات غٌر المرتبطة بوزارةمن مجموع تشكٌال %(78)

فهنا دواوٌن المحافظات أما  من مجوع تلك الجهة  %(40بمقدار )و أٌضاً  مبادرة )نشاط/ برنامج/ مشروع( محور

من مجموع %( 67) هامقدار نسبةوااللتزام بخطة )نشاط/ برنامج/ مشروع( اي  فً المحور األول أعلى نسبة ظهرت

 .(7شكل )وملحقاته وال (6جدول ) انظر .تلك الجهة

 

 

 

 

 

 2105( االلتزام بفقرة الحوكمة االلكترونٌة ضمن البرنامج الحكومً حسب الجهات المشمولة بالمسح لسنة 7شكل )
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٣٩



االنخضاو بفمشة انحٕكًت االنكخشَٔٛت ضًٍ انبشَايج انحكٕيٙ حسب انجٓاث انًشًٕنت  (6جذٔل ) 

 2105بانًسح نسُت 

 االنخضاو يٍ خالل *

خطة  انًشًٕنّ تانجٓ
 )نشاط/برنامج/مشروع(

مبادرة )نشاط 
 روع(/برنامج/مش

مجموع  ال ٌوجد
 التشكٌالت

 الوزارات

 164 87 62 49 وزارة الداخلٌة

 5 0 0 5 وزارة الدفاع

 1 0 0 1 وزارة الخارجٌة

 5 0 4 5 وزارة التخطٌط

 38 1 37 0 وزارة التعلٌم العالً

 15 0 15 14 لوجٌاووزارة العلوم والتكن

 18 1 11 8 وزارة التربٌة

 18 7 9 4 وزارة المالٌة

 1 1 0 0 وزارة النفط

 18 0 18 18 وزارة االعمار واالسكان

 54 32 17 14 وزارة الصناعة والمعادن

 9 0 5 5 وزارة الكهرباء

 4 1 1 2 وزارة االتصاالت

 8 1 3 4 وزارة التجارة

 9 1 6 3 وزارة العمل والشإون اإلجتماعٌة

 7 0 7 7 وزارة البلدٌات واألشغال العامة

 6 0 2 6 وزارة الصحة

 9 0 9 5 وزارة العدل

 18 17 1 0 وزارة الشباب والرٌاضة

 11 10 1 1 وزارة الثقافة

 3 1 1 3 وزارة السٌاحة واألثار

 11 3 4 6 وزارة النقل

 27 10 4 15 وزارة الزراعة

 16 0 0 16 وزارة الموارد المائٌة

 1 0 0 1 وزارة الهجرة والمهجرٌن

 1 0 0 1 وزارة حقوق االنسان

 7 0 6 1 وزارة البٌئة

 484 173 223 194 انًجًٕع

 

٤٠



  (6جذٔل ) حابغ 

 االنخضاو يٍ خالل *

 انجّٓ انًشًٕنّ
خطة 

 )نشاط/برنامج/مشروع(

مبادرة )نشاط 

 /برنامج/مشروع(

مجموع  ال ٌوجد

 التشكٌالت

 غٛش انًشحبطت بٕصاسِ انجٓاث

 1 0 0 1 المجمع العلمً

 1 0 1 1 هٌئة النزاهة

 1 0 1 0 ئة االعالم واالتصاالتهٌ

 1 0 0 1 مإسسة السجناء السٌاسٌن

 1 1 0 0 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

 1 1 0 0 جهاز االمن الوطنً

 1 0 1 1 مجلس الوزراء

 1 1 0 0 هٌئة دعاوي الملكٌة

 1 0 0 1 مجلس النواب

 22 0 22 22 السلطة القضائٌة اإلتحادٌة

 1 0 0 1 دٌوان الرقابة المالٌة

 6 0 6 6 أمانة بغداد

 النظائرالهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

 المشعة

1 1 0 1 

 5 0 5 0 دٌون الوقف الشٌعً

 5 1 3 1 دٌوان الوقف السنً

 1 0 1 1 دٌوان اوقاف المسحٌٌن ودٌانات أخرى

 1 0 1 0 مإسسة الشهداء السٌاسٌٌن

 2 1 1 0 شبكة االعالم العراقً

 1 0 1 1 بٌت الحكمة

 1 0 0 1 هٌئة االوراق المالٌة

 1 0 1 1 الهٌئة الوطنٌة لإلستثمار

 1 1 0 0 لالنتخاباتالمفوضٌة العلٌا المستقلة 

 1 0 1 0 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

 1 0 0 1 البنك المركزي

 1 0 1 0 مستشارٌة االمن الوطنً 

 60 6 47 41 انًجًٕع

 

نًجًٕع انكهٙ كٌٕ انجٓت انٕاحذة حهخضو بأكثش يٍ فمشة يٍ فمشاث انحٕكًت االنكخشَٔٛت ضًٍ * انًجايٛغ انفشػٛت ال حسأ٘ ا

 .انبشَايج انحكٕيٙ

٤١



 ( 6جذٔل ) حابغ 

 االنخضاو يٍ خالل *

خطة  انجّٓ انًشًٕنّ
 )نشاط/برنامج/مشروع(

مبادرة )نشاط 
 /برنامج/مشروع(

مجموع  ال ٌوجد
 التشكٌالت

 مجالس المحافظات

 1 0 0 1 ظة نٌنوىمجلس محاف

 1 0 1 0 مجلس محافظة كركوك

 1 0 1 0 مجلس محافظة دٌالى

 1 0 1 0 مجلس محافظة األنبار

 1 0 0 1 مجلس محافظة بغداد

 1 0 1 0 مجلس محافظة بابل

 1 1 0 0 مجلس محافظة كربالء

 1 0 0 1 مجلس محافظة واسط

 1 0 0 1 مجلس محافظة صالح الدٌن

 1 1 0 0 فمجلس محافظة النج

 1 1 0 0 مجلس محافظة الدٌوانٌة

 1 1 0 0 المثنى مجلس محافظة

 1 0 0 1 ذي قار مجلس محافظة

 1 0 1 0 مٌسان مجلس محافظة

 1 0 1 0 مجلس محافظة البصرة

 15 4 6 5 انًجًٕع

 

 

 

 

٤٢



 ( 6جذٔل ) حابغ 

 االنخضاو يٍ خالل *

خطة  انًشًٕنّ تانجٓ
 )نشاط/برنامج/مشروع(

)نشاط  مبادرة
 /برنامج/مشروع(

مجموع  ال ٌوجد
 التشكٌالت

 المحافظات دواوٌن

 1 0 1 1 دٌوان  محافظة نٌنوى

 1 0 1 0 دٌوان  محافظة كركوك

 1 0 1 1 دٌوان  محافظة دٌالى

 1 0 0 1 دٌوان  محافظة األنبار

 1 0 0 1 دٌوان  محافظة بغداد

 1 0 0 1 دٌوان  محافظة بابل

 1 0 1 0 بالءدٌوان  محافظة كر

 1 0 0 1 دٌوان  محافظة واسط

 1 0 1 1 دٌوان  محافظة صالح الدٌن

 1 0 1 0 دٌوان  محافظة النجف

 1 1 0 0 دٌوان  محافظة الدٌوانٌة

 1 0 1 1 المثنى دٌوان  محافظة

 1 0 0 1 ذي قار دٌوان  محافظة

 1 0 0 1 مٌسان دٌوان  محافظة

 1 0 1 0 دٌوان  محافظة البصرة

 15 1 8 10 انًجًٕع

 574 184 284 250 انًجًٕع انكهٙ

 

* انًجايٛغ انفشػٛت ال حسأ٘ انًجًٕع انكهٙ كٌٕ انجٓت انٕاحذة حهخضو بأكثش يٍ فمشة يٍ فمشاث انحٕكًت االنكخشَٔٛت ضًٍ 

 .انبشَايج انحكٕيٙ

 

٤٣



 7- مستوى االجراءات لرقمنة البٌانات

اعلى نسبة ان بالمسح جهات المشمولة فً المجموع الكلً لل لبٌاناتا قمنةلرمستوى االجراءات  ان نتائجالاظهرت   

لدٌهم  ممن %(19. بٌنما بٌنت النتائج وجود فقط ))جزئً( اإلجراءات لرقمنة البٌانات عند مستوى%( 66) ومقدارها

 .%( ال توجد إجراءات لرقمنة البٌانات15( ونسبة )شاملة البٌانات )نلرقممستوى اجراء 

 رقمنة البٌاناتل جراءاتالإ فٌها اعلى مستوىالوزارات ان نتائج الى مستوى كل جهة مشمولة بالمسح فقد بٌنت اما عل

غٌر المرتبطة  للجهاتاما بالنسبة تشكٌالت الوزارات ،  مجموع %( من64)عند المستوى )جزئً( وبنسبة مقدارها 

من مجموع تشكٌالت الجهات غٌر %( 82)ارها مقدبلغت نسبة المستوى )جزئً( بوزارة فقد اظهرت النتائج ان 

%( من مجموع 67المرتبطة بوزارة اما على صعٌد مجالس المحافظات فقد بلغت نسبة مستوى )جزئً( بمقدار )

%( من مجموع 80مجالس المحافظات وكذلك دواوٌن المحافظات بلغت نسبة مستوى اجراءات )جزئً( فٌها بمقدار )

 (.8( وملحقاته. والشكل )7ل )دواوٌن المحافظات .انظر جدو
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 2105لمسح لسنة ( مستوى االجراءات لرقمنة البٌانات حسب الجهات المشمولة با8شكل )
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 2105يسخٕٖ االجشاءاث نشلًُت انبٛاَاث حسب انجٓاث انًشًٕنت بانًسح نسُت  (7جذٔل ) 

 يسخٕٖ االجشاءاث

مجموع  ال توجد إجراءات جزئً شامل انًشًٕنّ تانجٓ

 التشكٌالت

 الوزارات

 164 31 79 54 وزارة الداخلٌة

 5 0 0 5 وزارة الدفاع

 1 0 1 0 وزارة الخارجٌة

 5 0 5 0 وزارة التخطٌط

 38 9 29 0 وزارة التعلٌم العالً

 15 0 15 0 لوجٌاووزارة العلوم والتكن

 18 0 17 1 وزارة التربٌة

 18 2 13 3 وزارة المالٌة

 1 0 1 0 وزارة النفط

 18 0 18 0 وزارة االعمار واالسكان

 54 17 30 7 وزارة الصناعة والمعادن

 9 0 9 0 وزارة الكهرباء

 4 0 4 0 وزارة االتصاالت

 8 0 5 3 وزارة التجارة

 9 0 7 2 وزارة العمل والشإون اإلجتماعٌة

 7 0 7 0 وزارة البلدٌات واألشغال العامة

 6 1 2 3 وزارة الصحة

 9 0 9 0 وزارة العدل

 18 12 6 0 وزارة الشباب والرٌاضة

 11 3 8 0 وزارة الثقافة

 3 0 3 0 ة السٌاحة واألثاروزار

 11 1 9 1 وزارة النقل

 27 3 24 0 وزارة الزراعة

 16 0 0 16 وزارة الموارد المائٌة

 1 0 1 0 وزارة الهجرة والمهجرٌن

 1 0 1 0 وزارة حقوق االنسان

 7 0 6 1 وزارة البٌئة

 484 79 309 96 انًجًٕع

 

 

٤٥



  (7جذٔل ) حابغ 

 يسخٕٖ االجشاءاث

 شًٕنّانجّٓ انً
ال توجد  جزئً شامل

 إجراءات

مجموع 

 التشكٌالت

 انًشحبطت بٕصاسِ غٛش انجٓاث

 1 0 1 0 المجمع العلمً

 1 0 1 0 هٌئة النزاهة

 1 0 1 0 هٌئة االعالم واالتصاالت

 1 0 1 0 مإسسة السجناء السٌاسٌن

 1 1 0 0 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

 1 0 1 0 جهاز االمن الوطنً

 1 0 1 0 وزراءمجلس ال

 1 0 0 1 هٌئة دعاوي الملكٌة

 1 0 0 1 مجلس النواب

 22 0 21 1 السلطة القضائٌة اإلتحادٌة

 1 0 1 0 دٌوان الرقابة المالٌة

 6 0 6 0 أمانة بغداد

الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على النظائر 

 المشعة
1 0 0 1 

 5 0 3 2 دٌون الوقف الشٌعً

 5 0 4 1 دٌوان الوقف السنً

 1 0 0 1 دٌوان اوقاف المسحٌٌن ودٌانات أخرى

 1 0 1 0 مإسسة الشهداء السٌاسٌٌن

 2 1 1 0 شبكة االعالم العراقً

 1 0 1 0 بٌت الحكمة

 1 0 0 1 هٌئة االوراق المالٌة

 1 0 1 0 الهٌئة الوطنٌة لإلستثمار

 1 0 1 0 لالنتخاباتالمفوضٌة العلٌا المستقلة 

 1 0 1 0 والعمرة الهٌئة العلٌا للحج

 1 0 1 0 البنك المركزي

 1 0 1 0 مستشارٌة االمن الوطنً 

 60 2 49 9 انًجًٕع
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 ( 7جذٔل ) حابغ 

 يسخٕٖ االجشاءاث

ال توجد  جزئً شامل انجّٓ انًشًٕنّ

 إجراءات

مجموع 

 التشكٌالت

 مجالس المحافظات

 1 1 0 0 مجلس محافظة نٌنوى

 1 1 0 0 مجلس محافظة كركوك

 1 0 1 0 مجلس محافظة دٌالى

 1 0 1 0 مجلس محافظة األنبار

 1 0 1 0 مجلس محافظة بغداد

 1 0 1 0 مجلس محافظة بابل

 1 1 0 0 مجلس محافظة كربالء

 1 0 1 0 مجلس محافظة واسط

 1 0 0 1 مجلس محافظة صالح الدٌن

 1 0 1 0 مجلس محافظة النجف

 1 0 1 0 مجلس محافظة الدٌوانٌة

 1 0 1 0 المثنى لس محافظةمج

 1 0 1 0 ذي قار مجلس محافظة

 1 1 0 0 مٌسان مجلس محافظة

 1 0 1 0 مجلس محافظة البصرة

 15 4 10 1 انًجًٕع

 

 

 

 

٤٧



 ( 7جذٔل ) حابغ 

 يسخٕٖ االجشاءاث

 انًشًٕنّ تانجٓ
ال توجد  جزئً شامل

 إجراءات

مجموع 

 التشكٌالت

 المحافظات دواوٌن

 1 0 1 0 ٌنوىدٌوان  محافظة ن

 1 0 1 0 دٌوان  محافظة كركوك

 1 0 1 0 دٌوان  محافظة دٌالى

 1 0 1 0 دٌوان  محافظة األنبار

 1 0 0 1 دٌوان  محافظة بغداد

 1 0 1 0 دٌوان  محافظة بابل

 1 0 1 0 دٌوان  محافظة كربالء

 1 0 1 0 دٌوان  محافظة واسط

 1 0 1 0 دٌوان  محافظة صالح الدٌن

 1 1 0 0 ن  محافظة النجفدٌوا

 1 0 1 0 دٌوان  محافظة الدٌوانٌة

 1 1 0 0 المثنى دٌوان  محافظة

 1 0 1 0 ذي قار دٌوان  محافظة

 1 0 1 0 مٌسان دٌوان  محافظة

 1 0 1 0 دٌوان  محافظة البصرة

 15 2 12 1 انًجًٕع

 574 87 380 107 انًجًٕع انكهٙ

 

 

 

٤٨





٥٠







   Main indicators and statistical analysesوالتحلٌالت االحصائٌة ٌسةالرئ المإشرات

مسح تقٌٌم جاهزٌة مإسسات الدولة للتحول نحو الحوكمة األلكترونٌة لسنة استمارة 

 (المرحلة الثانٌة) 2105

 تصال والتغٌر المإسسًاالستراتٌجٌة وااللتزام واإل –القسم االول 

 التشكٌلمنظور  ًف  اإللكترونٌةاهمٌة دور الحوكمة  0-0

 

تشكٌالت الجهات المشمولة جمٌع بمستوى متوسط باإللكترونٌة دور الحوكمة لهمٌة النسبٌه ألنتائج المسح ان اأظهرت 

ان أعلى تبٌن حٌث  ,فً مساندة برامج التطور اإلقتصادياإللكترونٌة  للحوكمة والتً تتمتع بتطبٌق افضل  بالمسح

%( والنسبة 28ظهرت مساهمتها بنسبة )  (مستوى المتوسط)أما  (توى العالًالمس)%( فً 64) هارومقدا نسبة

%( من اإلجمالً الجهات المشولة بالمسح، ان رصد هذا المإشر ٌساهم فً 8)ومقدارها  (لمستوى الضعٌف)االمتبقٌة 

 ةف الى الحوكمإتخاذ القرارات لتعزٌز التطورات فً تقرٌب اإلدارة من المواطن وتسهٌل عملٌة التواصل المستهد

على مستوى البلد. واذا فصلنا الوزارات عن الدوائر غٌر المرتبطة بوزارة وجمعنا بٌانات مجالس  اإللكترونٌة 

ظهر فٌها  ةغٌر المرتبطة بوزار الجهاتالمحافظات ودواوٌن المحافظات ومن نتاتج هذه الجهات الثالت نجد أن 

 (30%( من مجموع دوائرها وعددها )74)  على نسبة ومقدارهاؤبو اإللكترونٌة للحوكمة  ةالمستوى )عالً( بؤهمٌ

، تشكٌل( 71التً عددها )و%(من مجموع تشكٌالتها 60)  بمقداربنسبة )عالً(  مساهمتها ت، تلٌها الوزارات بلغجهة 

ات %( لمجموع دوائر مجالس المحافظ61المستوى )عالً( بلغت مساهمتها )  وفًواقل نسبة فً المإشر المذكور 

دائرة. إن هذه النتائج مهمة لغرض توفٌر الدعم لجمٌع المحافطات ودوائرها غٌر  31ودواوٌن المحافظات والتً عددها 

لنمو إقتصادي المهتمه بالحوكمة ولتعزٌز تكافإ الفرص فً زٌادة القدرات واستجابة التشكٌالت فً تطوٌر بٌئة مواتٌه 

 .( أدناه 0( والشكل )0-0أنظر جدول )سلٌم 

 

 

 

 

 

 

 

 2105لسنة  ( نسبة مستوٌات دور الحوكمة االلكترونٌة فً منظور التشكٌل وحسب الجهات المشمولة بالمسح0شكل )
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 لدى التشكٌل ضمن االستراتٌجٌة العامة اإللكترونٌة مدى توفر استراتٌجٌة للحوكمة     2 -0

وبنسبة فً المإشر السابق  اي أجابت )نعم( استراتٌجٌة للحوكمة متشكٌل تتوفر لدٌه  93مسح ان أظهرت نتائج ال

تشكٌل ، ومن هذه الجهات ظهرت  030عددها البالغ  المشموله بالمسح% من المجموع الكلً لتشكٌالت  الجهات 70

% من مجموع التشكٌالت المشتركة فً المسح لٌس لدٌها استراتٌجٌة رغم شمول التشكٌالت التً تتمتع 29نسبة 

خطة للحوكمة  اإللتزام بوضع استراتٌجٌة اوري ضروال من. لتلك الجهات بمستوى افضل  من بقٌة التشكٌالت التابعة

حسب متطلبات الدولة وتشكٌالتها ولدراسة تطبٌقات الحوكمة  اإللكترونٌة وتوظٌف مقومات الحكومة  لبناء اإللكترونٌة 

 . وتقدٌم أفضل الخدمات للمواطنفً تحقٌق النجاح للوصول الى الحكم الرشٌد  اإللكترونٌة 

فً توفٌر استراتٌجٌة ظهرت اجاباتهم ب )نعم( التً من الجهات  وتشٌر نتائج المسح ان الوزارات احتلت أعلى نسبة

اي انها تشكٌل وزاري،   71%  من مجموع تشكٌالت الوزارات والبالغ عددها   73مقدارها  مساهمةوبنسبة   الحوكمة

غٌر  الجهات, تلٌها اإللكترونٌة فً توفر استراتٌجٌة للحوكمة  المشمولة بالمسح االخرى حققت كفاءة اكبر من الجهات

 دائرة. 30والبالغ عددها  الجهات% من مجموع تلك 70ابة بنعم مقدارها نسبة االجومرتبطة بوزارة ال

 31% من مجموع 67االستراتٌجٌة من مجموع دوائر مجالس المحافظات ودواوٌن المحافظات بلغت  توفر اما نسبة

ة النتائج المستخرجة ـــقالحظ د .ان ـــم كردستــــدا إقلٌـــعح ـــة بالمســـركــات المشتـــالمحافظع ــــجمًٌ ـــدائرة ف

 . (2( والشكل )0 -0انظر جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2105لسنة   لكترونٌة لدى التشكٌل ضمن االستراتٌجٌة العامةفً توفٌر أستراتٌجٌة للحوكمة اال نسبة (2شكل )  
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 2105التشكٌل لسنة  منظورفً  اإللكترونٌة مراحل تقدم استراتٌجٌة الحوكمة   3 -0

تشكٌل انظر   93والبالغ عددها  اإللكترونٌة من نتائج المسح تم فرز التشكٌالت التً تتوفر لدٌها استراتٌجٌة للحوكمة 

 -: كاالتًو مستقبالً  فً االستراتٌجٌة لتقٌٌمها للتقدم مرحلة  درجة اوكل  (  ونود معرفة وصف2-0جدول )ال

 .اي االستراتٌجٌة فعالة ومعرفة ومنفذة وتم استخراج النتائج وتقٌٌمها -عالٌة: -1

 .فً مرحلة المباشرة والتنفٌذ علٌهااالستراتٌجٌة موثقة  ومنسقة ومصادق  -:متوسطة -2

 الٌتوفر توثٌق وغٌر منسقة  وفً مرحلة االعداد  والدراسة. -:ضعٌفة -3

% 42فً مرحلة الضعٌف ومقدارها  هً ان االهمٌة النسبٌة لمجموع الجهات ان اعلى نسبةمن نتائج المسح  تبٌن 

م كل جهة على ٌوفً حالة تقٌ جمالً التشكٌالت الجهات المشمولة فً المسح% من ا40تلٌها مرحلة المتوسط بنسبة 

 دة.ح

  تشٌر النتائج انتشكٌل وزاري  ( 50نالحظ ان تشكٌالت الوزارات التً لدٌها استراتٌجٌة للحوكمة والبالغ عددها ) -

 .(ضعٌف,متوسط ,عالً )مراحل تقٌٌمها على التوالً   (39% ,43%, 08%)

متوسط ,عالً )والً على الت (%51,% 45, %5 ) بلغت نسبتها 22والبالغ عددها  بوزارة المرتبطة غٌر الجهات -

 .(ضعٌف,

 للمحافظات التً تتوفر لدٌها استراتٌجٌة بلغت 21وٌن المحافظات والبالغ عددها امجموع مجالس المحافظات ودو -

الجهتٌن  لمجموع  الضعٌف% مرحلة  41وبنسبة ( العالً والمتوسط ) % لكل من مرحلة31 بنسبة تقٌٌمهامراحل 

 .( أدناه 3أنظر الشكل )

 

                 

 

 

 

 

 

2105نسبة درجة مستوٌات مراحل تقدم استراتٌجٌة الحوكمة االلكترونٌة فً منظور التشكٌل لسنة  (3شكل )  
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 على استراتٌجٌة العمل الشامل اإللكترونٌة اثر استخدام الحوكمة  0-4

القطاع العام  إلصالحالحكومً  برنامجالتتجانس مع  التًجزء مهم من استراتٌجٌة العراق  اإللكترونٌة ان الحوكمة 

تم تقٌٌم اثر استخدام الحوكمة  لذالوبة من الضرورة مراجعة تلك االستراتٌجٌة وتنقٌتها لضمان تحقٌق النتائج المطو

ات الجهات االربعة وجد ان ناستراتٌجٌة العمل الشامل بثالث مستوٌات لكل تشكٌل وتشٌر نتائج المسح لمجموع بٌا على

على (ضعٌف ,متوسط ,عالً )بدرجة ( % 23,% 45,% 32)بنسبة   على التوالً مستوى اثر استخدام الحوكمة

 .(4)والشكل  (3-0راتٌجٌة العمل الشامل انظر الجدول )التوالً فً تطوٌر است

 

وحسب تدرج المستوٌات ٌجٌة العمل الشامل فً التشكٌل على استرات اإللكترونٌة اثر استخدام الحوكمة  نسبة  (4شكل )

 2105لسنة للجهات المشمولة بالمسح 
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 التشكٌل    لدى اإللكترونٌة خطة استراتٌجٌة الحوكمة  اولوٌات    0-5

المشمولة والتً تطمح الجهة  اإللكترونٌة فً مجال خطة استراتٌجٌة الحوكمة من خالل األولوٌات التً تم أختٌارها 

 .على المدى القرٌبوتحقٌقها  والوصول الٌها فً جمٌع تشكٌالتها بالمسح 

المشمولة بالمسح حٌث نجد انه ٌمكن االجابة على  ولجمٌع الجهاتاالختٌارات  أسبقٌةنتائج المسح وعلى مستوى ومن 

 -ٌمكن معرفة نسبتها وكالتالً :واكثر من اختٌار 

 .% توفر البرامجٌات التطبٌقٌة07 -2                    .% توفر االجهزة االساسٌة06 -0

 .داخلٌة% توفر االنظمة االدارٌة ال08 -4             .ٌة لالتصاالتت% توفر البنٌة التح08 -3

 .% التكامل فً جمٌع التشكٌالت لتقدٌم الخدمات06 -6                 .اإللكترونٌة% تقدٌم الخدمات 05 -5

 وهً اساسٌات نالحظ أعلى نسبة هً توفر البنٌة التحتٌة لالتصاالت وتوفر االنظمة االدارٌة الداخلٌة  النسب أعالهمن 

مغلق الى تشكٌل منفتح ذو أداء عالً او التشكٌل من تشكٌل  ةالحكومول والتً تح اإللكترونٌة للوصول الى الحوكمة 

ام وتوظٌف الموارد بفعالٌة اكبر لٌتم التكامل فٌما فً أشراك الموظف فً الداخل والمواطن فً الخارج فً عملٌة استخد

الشكل   (3-0أنظر الجداول )ل نسبة أق على حصل اإللكترونٌة بٌنها وتقدٌم افضل الخدمات مستقبالً وان تقدٌم الخدمات 

(5). 

 2105لدى التشكٌل السنة  اإللكترونٌة ( نسبة اولوٌات خطة استراتٌجٌة الحوكمة 5شكل )
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   اإللكترونٌة القائد أو المسإول لدى التشكٌل لدعم ورعاٌة برنامج الحوكمة    0-6

نسبة القدرة والمسإولٌة المتوفرة القامة بٌئة موائمة تشٌر نتائج المسح لمجموع الجهات االربعة المشمولة بالمسح ان 

ن ومدى علم ٌسات والموظفٌن الحكومٌٌالالبتكار اي أستخدام موارد المإسسة بفاعلٌة من قبل االدارة وصانعً الس

 .تدرجة الوظٌفًمهما كان  اإللكترونٌة ومعرفة المسإول بمزاٌا الحوكمة 

 -مسإولٌة وحسب التدرج االتً:وأظهرت نتائج المسح ان نسبة مساهمة ال

 .% المدٌر العام22 -2                  ة.% المسإول االعلى فً المإسس27 -0

 ة.% رئٌس قسم المعلومات03ٌ -4           .(46) ةللحوكم ة% عضو اللجنة الوطن03ٌ -3

 .% الٌوجد مسإول5 -6                              .% لجنة أو فرٌق عمل00 -5

إول االعلى فً المإسسة حصل على اكبر نسبة فً المسإولٌة ٌلٌه المدٌر العام من مجموع الجهات سان الم نجد

 . 030المشمولة بالمسح مع تشكٌالتها والبالغ عددها 

 (6( والشكل )4-0انظر جدول )

لسنة  لكترونٌة اإللدى التشكٌل لدعم ورعاٌة برنامج الحوكمة نسبة المسإولٌة حسب التدرج الوظٌفً ( 6كل )ش

2105. 
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  اإللكترونٌةدرجة مستوى مسإولٌة االدارة العلٌا فً برامج أو مبادرات أو مشارٌع الحوكمة     0-7

 وأجراءات تكنولوجٌا المعلوماتان القٌادة الناجحة تتضمن االستراتٌجة وااللتزام بآلٌة التخاذ القرارات وتحدٌد سٌاسات 

تنفٌذ المشارٌع ومالحظة االسبقٌة فً تحدٌد المتطلبات  ومنهجٌة اإللكترونٌة  واالتصاالت للوصول الى الحوكمة

 . وتقدٌم أفضل الخدمات اإللكترونٌة للوصول نحو الحوكمة االساسٌة لرفع مستوى الجاهزٌة 

مستوى نسبة   ان وأظهرت النتائج تقٌٌم مجموع الجهات المشمولة بالمسح حسب مستوى مسإولٌة االدارة العلٌا

%( ٌلٌها مستوى )مسإولٌة متوسطة ( بلغت 44حضٌت باالهمٌة النسبٌة االعلى ومقدارها ) سإولٌة كبٌرة ()م

 (7( والشكل )5-0انظر جدول ) (%( ) مسإولٌة كاملة 08) نسبة ٌلٌها%( 21النسبٌة ) ااهمٌته

 

 

 اإللكترونٌة مدى توفر الخدمات   0-8

سٌن االدارة داخل المإسسة وتشجٌع التنافس وتطوٌر العمل لتلبٌة أحتٌاجات ٌعمل عن تح اإللكترونٌة ان توفر الخدمات 

% من المجموع 70ومن نتائج المسح تبٌن ان نسبة  . نترنت للوصول الى الحكم الرشٌدوالمواطن عبر االالجمهور 

رنا نسبة توفر الخدمات واذا قا تتوفر لدٌها خدمات الكترونٌةاجابت نعم اي  الكلً لتشكٌالت الجهات المشمولة بالمسح 

 -: االتً لوجدناجهة من الجهات االربعة  كل بٌن اإللكترونٌة 

% من أجمالً 80وبلغت  اإللكترونٌة غٌر المرتبطة بوزارة ظهرت فٌها النسبة االعلى فً توفر الخدمات  الجهات -0

 وتشكٌالتها . الجهاتتلك 

 تها .% من أجمالً تشكٌال71تلٌها الوزارات بنسبة  -2

% من أجمالً 63ت فً مجموع مجالس المحافظات ودواوٌن المحافظات بلغ اإللكترونٌة اما نسبة توفر الخدمات  -3

 (8( والشكل )5-0انظر جدول ) فً المحافظاتالدوائر المحلٌة 

 

 

 

فً برامج أو مبادرات أو مشارٌع الحوكمة حسب تدرج مستوى المسإولٌة  العلٌا نسبة مسإولٌة االدارة ( 7شكل )

 2105لسنة  االلكترونٌة
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  2105( نسبة مدى توفر الخدمات اإللكترونٌة   لدى التشكٌل لسنة 8شكل )

 

 المقدمةونٌة اإللكترع الخدمات نو   0-9

لنوع من المجموع الكلً لتشكٌالت الجهات والتً تتوفر لدٌها خدمات الكترونٌة أظهرت نتائج المسح أن أعلى نسبة 

 وبنسبة الحكومهتقدٌم خدمات حكومٌة اي من والى  ٌلٌها النوع الثانً % 42الخدمات هً مع المواطن ونسبتها  تقدٌم

% 21 اـــبتهـــنسال ــــمــات االعـــإسســة لمـــٌــومـــكـات الحـــدمـــم الخـــدٌـــتقوع ــــا نــــام % 38ا ــدارهــقــم

 .(9( والشكل )6-0أنظر جدول )

 

 

 

 

 

  2105أللكترونٌة المقدمة لدى التشكٌل لسنة( نسبة نوع الخدمات ا9شكل )
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 اإللكترونٌة نسبة إجراء استطالعات رأي لمعرفة رضى المستفٌدٌن عن برامج الحوكمة     0-01

 اإللكترونٌة ن  وحسب التدرج الدوري عن برنامج الحوكمة ن نسبة أجراء استطالعات رأي لمعرفة رضى المستفٌدٌأ

لم تلتزم وبنسبة  فً المستوى )الٌوجد ( اي التشكٌالت التً لدٌها خدمات الكترونٌة اكثرها مننتائج المسح أظهرت 

 (ظامبانت )والمإشر (معظم االحٌان فً)اما مإشر  %08نسبة ب ظهر (احٌاناً )% من المجموع الكلً ٌلٌها المإشر 60

( 9-0انظر جدول )  للجهات المشمولة بالمسح على التوالً من المجموع الكلً (% 8) ,  (%03) بلغت نسبتهم

 . (01والشكل )

 

 

 

 اإللكترونٌة وأخذها بنظر االعتبار فً برامج الحوكمة  لدى التشكٌل دراسة نتائج أستطالع الرأينسبة  0-00

ام بشكل دوري مع العمالء والمستفٌدٌن مهم جداً فً تقٌٌم القدرة المتوفرة وااللتزنتائج أستطالع الرأي  أن دراسة 

حظً االحٌان (  معظم)فً  المستوىأظهرت نتائج المسح ان  اإللكترونٌة تحدٌث لتطوٌر الحوكمة لغرض االبتكار وال

وع التشكٌالت الملتزمة %( من مجم36نصٌب االعلى فً االلتزام بدراسة نتائج استطالعات الرأي وبنسبة مقدارها )بال

 المستوىلكل منهم . اما  (%28) نسبتهاظهرت ٌلٌها المستوٌٌن )بانتظام , احٌانا(  (36والبالغ عددها )والمهتمة  

 .(00والشكل ) (01-0انظر جدول ).اي عدم االلتزام بدراسة النتائج   (%8) نسبةبالٌوجد فظهرت 

 

 

 

 

 

 

( نسبة إجراء استطالعات رأي لمعرفة  رضى المستفٌدٌن على برنامج الحوكمة االلكترونٌة حسب 01شكل )

 2105المستوٌات لسنة  
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اإللكترونٌة وأخذها بنظر االعتبار فً برامج الحوكمة  لدى التشكٌل الرأي دراسة نتائج أستطالع نسبة (00) شكل  

 2105لسنة 

 0- 02   مستوى المردود االٌجابً فً استثمارات الحوكمة اإللكترونٌة  
اظهرت نتائج المسح ان نسبة  اإللكترونٌة فً الحوكمة  استثماراتالتشكٌالت التً لدٌها  بعد فرزومن نتائج المسح 

% اجابت 30تلٌها  ( تشكٌل93والبالغ عددها ) لدٌها خدمات الكترونٌة التً% اجابت) نعم( من مجموع التشكٌالت 55

 .ةـــاإللكترونٌة ــارات الحوكمــــ% ال ٌوجد لدٌها مردود اٌجابً مادي او معنوي من خالل استثم04) نوعا ما( و 

. (02( والشكل )02-0انظر جدول  )

2105لسنة  اإللكترونٌة توى المردود االٌجابً فً استثمارات الحوكمة ( نسبة مس02شكل )  
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 0-03 تطبٌق اجراءات موحدة للمشترٌات لدى التشكٌالت 

اقتراحووووات المووووزودٌن وموووودى فعالٌووووة  معرفووووةم مهووووارات الموووووظفٌن فووووً ٌمسووووتوٌات لتقٌوووو 5 المإشوووورتضوووومن هووووذا 

 ادارة العقود .أجراءات ولمعلومات والشركات المزودة ألدوات تكنولوجٌا ا ومالئمة المعدات

 توووودرج المسووووتوٌات  وحسووووب لمجموووووع الكلووووً للجهووووات االربعووووة المشوووومولة بالمسووووحفووووً اأظهوووورت نتووووائج المسووووح 

ان وجووود نسووبة مشووتركة فووً ثووالث توودرجات وهووً )دائموواً , بشووكل ضووعٌف , الٌوجوود ( لهووا نفووس المقوودار المووذكورة 

ت ــووووـبلغ ط(ـــووووـل متوســـووووـة فووووً مسووووتوى )بشكـــووووـلووووى نسبرت أعـــووووـظه و% موووون المجموووووع الكلووووً 09وبنسووووبة 

   .التـــــً للتشكٌــوع الكلــــن المجمــاً( مــــغالبوى )ـــً المستـــــ% ف21ة ــــا نسبــهــتلٌ %(23نسبتها )

 . (03)  وشكل(  02-0انظر جدول )

 

 

 2105بٌق اجراءات موحدة للمشترٌات لسنة ( نسبة مساهمة الجهات المشمولة حسب المستوٌات بتط03شكل )       
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   اإللكترونٌة سٌاسات واجراءات عمل معتمدة لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت او الحوكمة   04 – 0

كذلك  وتقٌٌمهاكافة الجهات  فً واالنظمة المعمول بها  للقوانٌن وجود سٌاسات واجراءات معرفةلمن الضروري 

 ومدى امكانٌة تقدٌم خدمات االلزامًمثل تطوٌر قدرات الموظفٌن وتعلم االنترنت  اإللكترونٌة الحوكمة اجراءات تطبٌق 

اعلى نسبة من مجموع  وهو (%33)نسبة بللموظفٌن ومن نتائج المسح وجد ان المستوى )بشكل متوسط( اي بالداخل 

% اما المستوى بشكل 08 بنسبة كل ضعٌف(% ٌلٌها )بش24نسبة مقدارها ب (كبٌرالتشكٌالت  ٌلٌها مستوى )بشكل 

 .(04( والشكل )03-0% من المجموع الكلً انظر جدول )02 نسبةكانت كامل 

 2105لسنة  المستوٌات حسب اإللكترونٌة تمدة فً الحوكمة لسٌاسات واألجراءات المعا نسبة (04)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 درجة مستوى االنجاز فً موقف التشكٌل و النوع حسب اإللكترونٌة عملٌات تطوٌر وتنفٌذ الحوكمه  0-05

عناصر وعملٌات التطوٌر والتً تم تلخٌصها فً االستمارة بخمس عملٌات ومن نتائج المسح تم تجمٌع تم تجمٌع  -0

لمعرفة نسبة درجة مستوى كل عملٌة تطوٌر  أدناه فً الشكل كل عملٌة تطوٌر وحسب تدرجات المستوٌات المذكورة

 مولة بالمسح .لمجموع الجهات المش

%( حسب 33) نسبتهابلغت  كجزء من االنجازات الشبكةتطوٌر داخل  عملٌة اجراء  اظهرت نتائج المسح ان -2

ومستوى فً  ()احٌاناً  فً المستوى %(21ونسبة ) (معظم االحٌان)%( فً 26)بؤنتظام دائما ( ٌلٌها نسبة )  مستوى

 الجهات المشمولة بالمسح من مجموع%( 05) مقدارهاال ٌوجد  %( ونسبة مستوى6) نسبة مقدارها قلٌل من االحٌان

بتنفٌذ  الدعموالتدرٌب و االستشاراتحسب مذكرات تفاهم مع مإسسات الدولة المتخصصة بتقدٌم  عنصر التطوٌر أما

 (انــمعظم االحٌ فً)ا المستوىـــ%(  ٌلٌه22)بنسبة  (احٌانا) وىـــمستتبٌن  ات التطوٌرــكجزء من عملٌ المشارٌع

 .%( من مجموع التشكٌالت37)بنسبةلدٌهم تطور  (ال ٌوجد)  %(  بٌنما20بنسبة  )

 .(05أ( والشكل )-05-0أنظر جدول ) 
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وع الجهات ـــحسب النوع ودرجة مستوى االنجاز فً مجم اإللكترونٌة ( نسبة عملٌات تطوٌر وتنفٌذ الحوكمه 05شكل )

 2105المشمولة بالمسح لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسب النوع ودرجة مستوى  اإللكترونٌة أ( نسبة عملٌات تطوٌر وتنفٌذ الحوكمه  -05-0جدول )

 2105االنجاز فً مجموع الجهات المشمولة بالمسح لسنة 

 

 (07-0( ، )06-0( ، )05-0أنظر الجداول )

 

 

 

 

 الٌوجد
فً قلٌل من 

 االحٌان
 احٌاناً 

فً معظم 

 االحٌان

بانتظام 

 )دائماً(

فً استخدام االتً كجزء من عملٌات الموقف 

 اإللكترونٌةالحوكمه  تطوٌر وتنفٌذ

 تطوٌر داخل الشبكة 33 26 20 6 15

37 16 22 21 4 

 الدولة مذكرات تفاهم مع مإسسات 

المتخصصه فً تقدٌم االستشارات والتدرٌب 

 والدعم لتنفٌذ المشارٌع

45 20 10 11 14 
 اإللكترونٌة أستشارات لجنة الحوكمه 

 الوطنٌة

 الوطنٌة إللكترونٌة االدعم الفنً للحوكمة  7 18 14 20 41

56 11 04 15 4 
القطاع الخاص لقٌادة وتطوٌر جمٌع مراحل 

 المشروع
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االستشارات 
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 بتنفٌذ المشاربع

استشارات لجنة 
ة  الحوكمة الكتروٌن

   الوطنٌة

الدعم الفنً 
للحوكمة 
االلكترونٌة 

 الوطنٌة

القطاع الخاص 
لقٌادة وتطوٌر 
جمٌع مراحل 

 المشروع

 ال ٌوجد

ً قلٌل من االحٌان   ف

 احٌانا

ً معظم االحٌان   ف

 بؤنتظام  دائما
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تقدم على  لتقٌٌم جاهزٌة مإسسات الدولة ال بد من تحدٌد المشاكل والمعوقات التً اثرت سلباً     0-06

 الحوكمة ومن منظور التشكٌل عمل

هذا المإشر وبعد إنجاز المشروع ومن خالل تدرج المستوٌات حسب طبٌعة المعوقات والمشاكل ٌمكن معرفة خالل من 

االثر وبٌان ذلك على جمٌع المعنٌٌن والعاملٌن فً التشكٌل لحل المشكالت القائمة فً الواقع الحقٌقً داخل التشكٌل قبل 

  .اإللكترونٌةاالنتقال الى البٌئة 

نتائج تبٌن ان المشاكل والمعوقات حسب أعلى نسبة ظهرت فً مجموع الجهات المشمولة ال ومن أ(-06-0أنظر جدول )

 -بالمسح ودرجة تؤثٌرها على كافة التشكٌالت وكاالتً :

 :من غٌر ذوي االختصاص ن همغٌر مفهوم من قبل الموظفٌن الذٌ اإللكترونٌة تكنولوجٌا المعلومات والحوكمة  -0

اعلى نسبة من  همساهمت المشتركة فً المسح ان المستوى )مإثر جدا( بلغت الجهات جموعلمأظهرت نتائج المسح  

 %(3559مقدارها )وبقٌة المستوٌات 

 : ادارة المعلومات وتوفر معلومات غٌر محدثة وغٌر مكتملة-2

شمولة  %( من مجموع التشكٌالت والجهات الم3454نسبة هذة المشكلة ظهرت فً المستوى )مإثر جدا( بمقدار ) 

انظمة  هوتوجٌ ةتدقٌق ومراقبة ومراجعو اإللكترونٌة الوصول الى مفهوم االداره  الً هذه النتائج ٌمكن مستقب ومن

 .بمفهوم اداري جٌد  المعلومات

   -:اإللكترونٌةموارد الحوكمة  هوتوجٌ لمراقبة المناسب هٌكلٌة تكنولوجٌا المعلومات واتخاذ القرار -3

وظهرت أعلى نسبة فً درجة  للعمل  ةومعوق ةإن كانت جٌدة ام غٌر مدروس ةرفة الهٌكلٌة واالدارمن النتائج ٌمكن مع 

(% فً المجموع الكلً للجهات المشمولة ، ان حصاد نتائج هذه المشكلة تحقق البنٌة 3258)مإثرة جداً( بمقدار )

فً اتخاذ اإللكترونٌة إسسة لتحقٌق االدارة الم لمعمارٌة أنظمةاالساسٌة الفنٌة مستقبالً فً وضع هٌكل تنظٌمً اداري 

 القرارات وتقرٌب االدارة من المواطن .

 : الوحدات االدارٌة داخل اي مشكلة عدم وجود تكامل لألعمال داخل التشكٌل -4

%( من المجموع الكلً هنا ٌمكن التنسٌق بٌن التشكٌالت االدارٌة 3250)تها فً مستوى )مإثرة جدا( بمقداربلغت نسب

 .مجال االعمال  فً

 : مشاكل وعدم الكفاءة فً عملٌات الوحدات االدارٌة وعدم القدرة على اعادة هندستها وتبسٌطها -5

أعلى نسبة فً درجة  تحتاج الى الحسم بعدم وصول الفساد الى المواطن بمعنى )الهندره( بلغتهذه الفقره  ان مشاكل

ومن هنا ٌلزم اعتماد قوانٌن وبناء قدرات وأنشاء بنٌة الكلً  %( من المجموع3053نسبتها ) )مإثرة جداً( ومقدار

 تحتٌة بتشرٌع قوانٌٌن الكترونٌة جدٌده وتنظٌم مجال العمل االلكترونً .

من المشاكل والمعوقات الموضحة فً الجدول التالً ٌمكن دراسة أثر كل درجة وحسب الدرجات الخمسه المذكوره 

وتكاملها بطرٌقة مرٌحه من خالل كافة االنشطة والخدمات المعلوماتٌة  ونٌة اإللكترلغرض تطوٌر مستوى الخدمات 

داخل التشكٌل لتحقٌق سرعة وتنسٌق فً فعالٌة االداء واالنجاز بٌن الدوائر الحكومٌة ذاتها وبٌنها وبٌن المواطنٌن فً 

 القدره على تؤمٌن كافة الخدمات بشفافٌة للمواطن .
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المعوقات والمشاكل التً اثرت سلبا على تقدم العمل فً نوع من  عة كلطبٌ ( نسبةأ - 06 – 0جدول ) 

 2105فً الجهات المشمولة لسنة  ىتدرج المستو حسبوالحوكمة 

 

 (23-0)__  (07-0أنظر الجداول من )

انًسخٕٖ طبٛؼت انًؼٕلاث 

 ٔانًشاكم

يؤثشة بذسجت 

 ػانٛت جذا  
 يؤثشة يؤثشة جذا  

يؤثشة 

 نحذ يا

غٛش 

 يؤثشة
 انًجًٕع

 100 17.6 12.2 19.8 26 24.4 الٚخٕفش دػى أ لٛادة نهًششٔع

ْٛكهٛت حكُٕنٕجٛا انًؼهٕياث ٔػًهٛاث 

احخار انمشاس انًُاسب نًشالبت ٔحٕجّٛ 

 اإلنكخشَٔٛت يٕاسد انحٕكًت 

22.9 32.8 22.9 13.7 7.6 100 

ػذو حٕفش سٛاساث يؼخًذة نخكُٕنٕجٛا 

انًؼهٕياث ) انسشٚت, انخظٕطٛت , 

 اسخذايت االػًال (

26 21.4 23.7 14.5 14.5 100 

حكُٕنٕجٛا انًؼهٕياث ٔانحٕكًت 

غٛش يفٕٓيت يٍ يٕظفٛكى يٍ  اإلنكخشَٔٛت 

 غٛش رٔ٘ االخخظاص

20.6 35.9 19.8 16.8 6.9 100 

انخطبٛماث انًؤحًخت ال حالئى احخٛاجاث 

 انٕحذاث االداسٚت فٙ انخشكٛم
11.5 17.6 29.8 12.2 29 100 

انخطبٛماث انًؤحًخت الحذاس يٍ لبم انٕحذاث 

 داسٚت فٙ انخشكٛماال
12.2 13.7 29 23.7 21.4 100 

 100 6.9 15.3 24.4 21.4 32.1 يمأيت انخغٛٛش

اداسة انًؼهٕياث ٔحٕفش يؼهٕياث غٛش 

 يحذثت ٔغٛش يكخًهت
16 34.4 26 16 7.6 100 

يشاكم ٔػذو انكفاءة فٙ ػًهٛاث انٕحذاث 

االداسٚت ٔػذو انمذسة ػهٗ اػادة ُْذسخٓا 

 ٔحبسٛطٓا

15.3 31.3 26.7 16 10.7 100 

 100 10.7 16 22.9 32.1 18.3 ػذو ٔجٕد حكايم نالػًال داخم انخشكٛم

 100 2.3 5.3 4.6 22.1 65.6 انخخظٛظاث غٛش كافٛت

 100 16.8 15.3 32.8 16.8 18.3 ػذو ححمٛك االسخثًاساث نهغاٚت يُٓا

 100 18.3 24.4 32.1 13.7 11.5 انًٕاطفاث انفُٛت يؼمذة نخُفٛزْا

 100 13.1 15.5 24.2 24.5 22.7 االجًانٙ
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  اإللكترونٌة المشاكل والمعوقات التً اثرت سلباً على تقدم العمل فً الحوكمه    0-07

 -: وهً ةالخمس الدرجاتالمشاكل والمعوقات وحسب من  ةتحدٌد مجموع فً هذه الفقرة تم 

والتقٌٌم اي تقٌٌم  والتً تضمنت المراقبةجداً ،مإثرة ، مإثرة لحد ما ، غٌر مإثرة( مإثرة  ، داً )مإثرة بدرجة عالٌة ج
، تبٌن  نتائج المسح ان مقدار النسب فً مساهمتها بالتؤثٌر السلبً على العمل فً  بعد االنجاز والتنفٌذ رضا المستفٌدٌن

 -( ومن تحلٌل النتائج تبٌن االتً :تكنولوجٌا المعلومات ظهرت أعلى النسب فً المستوى )مإثرة

وظهرت فً  ةالمذكورالخمسة   المستوٌات%( من جمٌع 3258مشاكل التشغٌل بلغت اعلى نسبة ومقدارها )  - 0

 . مجموع الجهات المشتركه بالمسح)مإثرة(  الدرجة

)مإثرة(  الدرجه ًالبشرٌة تؤتً بعد مشاكل التشغٌل  ظهرت فعدم وجود خطة عمل تدرٌبٌة فاعلة للموارد  – 2

 . للمجموع الكلً للجهات المشمولة بالمسح المذكوره الدرجات%( من 3250بتها )ونس

 . %( من مجموع  الجهات المشمولة بالمسح3155)نسبتها درجة )مإثرة(  ظهرت مشكلة أداء المزودٌن  -3

ة كفاءة الموارد البشرٌة( من هنا )قلة الموارد البشرٌة و قل الدرجتٌن فظهرت فً كل من  ( %26) النسبة أما – 4

الى عدم القدره فً  دتأ نالحظ عدم تخصٌص الموارد البشرٌة المناسبة والكافٌة وعدم اإللتزام بتطوٌر مستوٌات الكادر

 أ( -07-0أنظر جدول ) .اإللكترونٌة تطبٌق الحوكمة 

 ة وحسبـــبا على تقدم العمل فً الحوكمالمعوقات والمشاكل التً اثرت سل كل نوع منطبٌعة نسبة  أ( - 07-0جدول ) 

 2105 لسنةتدرج ال مستوى

       

 طبٛؼت انًؼٕلاث ٔانًشاكم
يؤثشة 

بذسجت 

 ػانٛت جذا  

يؤثشة 

 جذا  
 يؤثشة

يؤثشة نحذ 

 يا
غٛش 

 يؤثشة
 انًجًٕع

 100.0 18.3 20.6 26.0 25.2 9.9 يشاكم فُٛت فٙ انخطبٛماث انًؤحًخت

 100.0 16.8 24.4 32.8 17.6 8.4 يشاكم انخشغٛم

 100.0 31.3 16.8 15.3 16.0 20.6 اخخشاق انسشٚت

 100.0 13.7 19.8 30.5 19.1 16.8 اداء انًضٔدٍٚ

ػذو انمذسة ػهٗ اسخذايت انؼًم ٔحٕفٛش 

 انًٕاصَت نهظٛاَت
22.1 38.9 24.4 12.2 2.3 100.0 

 100.0 11.5 16.8 26 22.9 22.9 لهت انًٕاسد انبششٚت

 100.0 3.8 16.8 26 32.8 20.6 ٕاسد انبششٚتلهت كفاءة انً

ػذو ٔجٕد خطت حذسٚبٛت فاػهت نهًٕاسد 

 انبششٚت
21.4 26.7 32.1 12.2 7.6 100.0 

 100.0 29.0 29.8 15.3 13.7 12.2 يشاكم بانًٕلغ االنكخشَٔٙ

 100.0 28.2 21.4 19.1 13.0 18.3 ػذو انمذسة ػهٗ اداسة ٔحظًٛى انًششٔع

 100.0 19.1 26.0 19.1 18.3 17.6 ل بشكبت االَخشَجيشاكم فٙ االحظا

ػذو يشاسكت ٔحفاػم انًٕاطٍُٛ يغ 

 اإلنكخشَٔٛت انخذياث 
16.0 16.8 22.9 19.8 24.4 100.0 

 100.0 17.2 19.7 24.1 21.8 17.2 االجًانٙ

 

 (31ـ 0) -( 24ـ 0أنظر الجداول من )
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    موقف مصادر التموٌل 0-08

الٌوم تحدي التغٌٌر والتطوٌر والحاجة الى اختراع أنظمة لتكنولوجٌا المعلومات جدٌده  شمولة بالمسحالجهات الم تواجه

الى مصادر ٌحتاج التشكٌل ولمساندة برامج التطور االقتصادي ،  خدمات ذات فعالٌة عالٌة وبتكالٌف اقلتقدٌم  بغٌه

فً توزٌع التخصٌصات لخدمة المواطن وتحقٌق  ةوممارسة العدال اإللكترونٌة جٌده ودعم لخدمات الحوكمه  تموٌل

  .ةفً أنشطة الحكوم هخدمات أفضل وبسرعة فائق

غٌر  تموٌلهامصادر الكلً  % من مجموع 63ومن نتائج المسح تبٌن من مجموع الجهات المشمولة بالمسح أن نسبة 

% فقط من 7ونسبة  030 تشكٌالتها الكلً والبالغ عدد% التوجد لدٌها مصادر تموٌل من مجموع 31كافٌة ٌلٌها نسبة 

            منظماتالالكلً المذكور مصادر التموٌل لدٌها كافٌه وهنا ٌبرز دور المشاركة مع شركات القطاع الخاص و المجموع

 الموازنة غٌر كافٌة فً التموٌل الدولة فً حالة تخصٌصات تشكٌالتفً دعم مصادر التموٌل داخل  (الداخلٌة والعالمٌه)
 .(06( والشكل )30-0ر جدول )أنظ

 

 

 2105لسنة التدرجات ( نسبة موقف مصادر التموٌل حسب 06شكل )
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                                                 المالٌةصٌص فً الموارد خمدى توفر واستدامة للت   09 -0

غٌر بدرجوة)ٌول رغوم أن النسوبة االعلوى منهوا تشوكٌل ٌتووفر لودٌهم مصوادر تمو  90من نتائج الفقرة السوابقة تبوٌن أن    

 . المالٌةالتخصٌص من الموارد  إستدامةومن خالل هذا المإشر تم وضع تدرج حسب مستوٌات  (كافٌة

  المصوارٌف)ضوعٌف( اي درجوة مسوتوى فً  مجموع التشكٌالت المشموله بالمسح % من 61وأظهرت النتائج أن نسبة 

)معتودل( ونسوبة درجوة  بمسوتوى %35للتخصوٌص ونسوبة  اسوتدامهروع والتتووفر التخدم المش انها تبٌنوالتخصٌصات 

مصوارٌفها ٌمكون ان تغطوً المشوروع بالكامول مون خوالل و المالٌوةكبٌر من مجموع التشكٌالت التً مواردها  بدرجه 5%

ذ القورار فوً توجٌوه واتخوا التشوكٌالت التابعوة للدولوهبتخصٌصوات  مستقبالً  هذا المإشر نجد ضرورة اهتمام السلطة العلٌا

 .(07( والشكل ) 32-0انظر جدول ) . جال تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالتلالستثمار فً مالكافٌه الموارد 

 

  

2105لسنة  التدرجات( نسبة مدى توفر واستدامة للتخصٌص فً الموارد المالٌة وحسب 07شكل )  
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التشكٌالت عددالنعمالتشكٌالت عددضعٌفمتوسطعالً

4329459الكهرباء وزارة 

6107527

5106426الداخلٌة وزارة 

1506606

5005415العالً التعلٌم وزارة 

3014404

1214224والمعادن الصناعة وزارة 

4004314

2103213التجارة وزارة 

1012112

0202202واالسكان االعمار وزارة 

0202112

2002202النقل وزارة 

9411411314

4321670511970المجموع

4004314بغداد أمانة 

2204224

1012022العراقً االعالم شبكة 

16502117421

23713122931المجموع

662871017328101

951158715

9421512315

8437101319338131

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

 منظور فً االلكترونٌة الحوكمة دور اهمٌة ما

؟ تشكٌلكم

 استراتٌجة تشكٌلكم لدى تتوفر هل

 االستراتٌجٌة ضمن االلكترونٌة للحوكمة

للتشكٌل؟ العامة

 والشؤون العمل وزارة 

االجتماعٌة

الوزارات بقٌة

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

 المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

بوزارة

 والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة غٌر

الوزارات

التربٌة وزارة 

 واالشغال البلدٌات وزارة 

العامة

المالٌة وزارة 

االتصاالت وزارة 

التخطٌط وزارة 

المؤسسً والتغٌٌر وااللتزام االستراتٌجٌة-  1

المحافظات مجالس 

(1-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

٧١



(2 - 1) رقم جدول

التشكٌالت عددضعٌفةمتوسطةعالٌة

0606العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

1135التربٌة وزارة 

1124الداخلٌة وزارة 

1124العالً التعلٌم وزارة 

1124المالٌة وزارة 

0134الكهرباء وزارة 

0123االتصاالت وزارة 

0202واالسكان االعمار وزارة 

1012والمعادن الصناعة وزارة 

0202التجارة وزارة 

1102النقل وزارة 

35513الوزارات بقٌة

9222051المجموع

0123بغداد أمانة 

0022

19717بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

1101122

10323173

1348

53412

16383993 الكلً المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

المجموع

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

الوزارات

المؤسسً والتغٌٌر وااللتزام االستراتٌجٌة- 2 

 الحوكمة استرتٌجة فً التقدم تصف مرحلة اي فً

االلكترونٌة؟

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوٌن

المشمولة الجهات

٧٢



ضعٌفمتوسطعالً
 عدد

التشكٌالت

 توفراالجهزة

االساسٌة

 توفٌر

 البرامجٌات

التطبٌقٌة

 البنٌة توفٌر

 التحتٌة

لالتصاالت

 توفٌر

 االنظمة

 االدارٌة

الداخلٌة

 تقدٌم

 الخدمات

االلكترونٌة

 مع التكامل

 جمٌع

 التشكٌالت

 لتقدٌم

الخدمات

 عدد

التشكٌالت

06066666666

32052221225التربٌة وزارة 

22041231244الداخلٌة وزارة 

40043334334العالً التعلٌم وزارة 

20242221334المالٌة وزارة 

01342222224الكهرباء وزارة 

11133332213االتصاالت وزارة 

02022202002واالسكان االعمار وزارة 

11021211212والمعادن الصناعة وزارة 

11021120102التجارة وزارة 

20021010222النقل وزارة 

2831355986613الوزارات بقٌة

182495129303428313051المجموع

30031112133بغداد أمانة 

01121010002

584176116137617

895228128158922

2633147337424243393973

23386453338

2641244664612

3042219347505352464893

المشمولة الجهات

 المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

بوزارة

المؤسسً والتغٌٌر وااللتزام االستراتٌجٌة- 3

 الحوكمة استخدام اثر ما

 العمل استراتٌجٌة على االلكترونٌة

؟ تشكٌلكم فً الشامل

التشكٌل لدى االلكترونٌة الحوكمة استرتٌجٌة أولوٌات من واحدة أولوٌة من اكثر تستخدم الواحدة الجهة كون الكلً المجموع التساوي الفرعٌة المجامٌع* 

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

* ؟ التشكٌل لدى االلكترونٌة الحوكمة استراتٌجٌة اولوٌات ماهً

المجموع

 المرتبطة غٌر الجهات

بوزارة

الشٌعً الوقف دٌوان 

 والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة غٌر

الوزارات

(3-1) رقم جدول

 واالشغال البلدٌات وزارة 

العامة

٧٣



 المسؤول

 فً االعلى

المؤسسة

عام مدٌر

 اللجنة عضو

 الوطنٌة

(46) للحوكمة

 قسم رئٌس

المعلوماتٌة

 او لجنة

عمل فرٌق
أحد ال

 عدد

التشكٌالت

1700109الكهرباء وزارة 

1301117

1111116الداخلٌة وزارة 

0060006

5000005العالً التعلٌم وزارة 

1111004

0102104والمعادن الصناعة وزارة 

2101004

0111003التجارة وزارة 

0101002

0011002واالسكان االعمار وزارة 

1100002

0011002النقل وزارة 

60322114

181714126370المجموع

1300004بغداد أمانة 

1201004

1000012العراقً االعالم شبكة 

115310121

1410320231المجموع

3227171465101

61034115

101004015

48291717146131

الوزارات

؟ المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة برنامج ورعاٌة لدعم لدٌكم المسؤول من

المؤسسً والتغٌٌر وااللتزام االستراتٌجٌة- 1

(4-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

الكلً المجموع

 والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة غٌر

التربٌة وزارة 

 واالشغال البلدٌات وزارة 

العامة

المالٌة وزارة 

االتصاالت وزارة 

التخطٌط وزارة 

 والشؤون العمل وزارة 

االجتماعٌة

الوزارات بقٌة

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوٌن

 المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

بوزارة

٧٤



 مسؤولٌة

كاملة

 مسؤولٌة

كبٌرة

 مسؤولٌة

متوسطة

 مسؤولٌة

ضعٌفة

 التوجد

مسؤولٌة

 عدد

التشكٌالت
النعم

 عدد

التشكيالث

152019639الكهرباء وزارة 

231017617

141006606الداخلٌة وزارة 

012306066

050005415العالً التعلٌم وزارة 

211004404

003104224والمعادن الصناعة وزارة 

040004134

011103303التجارة وزارة 

010012022

110002202واالسكان االعمار وزارة 

020002202

101002202النقل وزارة 

254211411314

1033167470492170المجموع

030014314بغداد أمانة 

130004224

010102202العراقً االعالم شبكة 

685202118321

7155313125631المجموع

1748211051017427101

32460158715

471301511415

2457261951319338131

(5-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

االستراتٌجٌة وااللتزام والتغٌٌر المؤسسً- 1 

الوزارات

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

 او برامج فً لدٌكم العلٌا االدارة مسؤولٌة مستوى تصنف كٌف

المعلومات تكنولوجٌا االلكترونٌه الحوكمة مشارٌع او مبادرات

 خدمات تشكٌلكم لدى تتوفر هل

؟ الكترونٌة

الوزارات بقٌة

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

 المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

ٌوزارة

 والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة غٌر

المحافظات مجالس 

التربٌة وزارة 

العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

المالٌة وزارة 

االتصاالت وزارة 

التخطٌط وزارة 

 والشؤون العمل وزارة 

االجتماعٌة

٧٥



التشكٌالت عددمواطن مع خدماتأعمال مؤسساتحكومٌة

4256الداخلٌة وزارة 

5156التربٌة وزارة 

3346الكهرباء وزارة 

3044العالً التعلٌم وزارة 

4224المالٌة وزارة 

0123التجارة وزارة 

2012واالسكان االعمار وزارة 

1212والمعادن الصناعة وزارة 

1012

2222النقل وزارة 

951012الوزارات بقٌة

34183749

2033بغداد أمانة 

1022

2002العراقً االعالم شبكة 

1271618

1772125المجموع

51255874

7468

86911

67347393

االستراتٌجٌة وااللتزام والتغٌٌر المؤسسً- 1

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

: * المقدمة االلكترونٌة الخدمات نوع

الوزارات

(6-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

 والشؤون العمل وزارة 

االجتماعٌة

الخدمات أنواع من واحد نوع من اكثر تستخدم الواحدة الجهة كون الكلً المجموع التساوي الفرعٌة المجامٌع *  

التشكٌل لدى المقدمة االلكترونٌة

المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

 المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

بوزارة

 والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة غٌر
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حكومة-  حكومة
-  حكومة

اعمال مؤسسات
مواطن-  حكومة

 الخدمات مجموع

المقدمة االلكترونٌة
التشكٌالت عدد

1409234العالً التعلٌم وزارة 

9112226التربٌة وزارة 

837186الداخلٌة وزارة 

546156الكهرباء وزارة 

822124المالٌة وزارة 

362112والمعادن الصناعة وزارة 

33392النقل وزارة 

32271والتكنولوجٌا العلوم وزارة 

31261العدل وزارة 

21251النفط وزارة 

30142واالسكان االعمار وزارة 

02243التجارة وزارة 

30141الصحة وزارة 

10231الدفاع وزارة 

11131االتصاالت وزارة 

20132

20131والمهجرٌن الهجرة وزارة 

00331البٌئة وزارة 

11021واالثار السٌاحة وزارة 

00221المائٌة الموارد وزارة 

10122الوزارات بقٌة

72276216149المجموع

606123بغداد أمانة 

50272

20022العراقً االعالم شبكة 

2918368318

42184410425المجموع

1144510626574

12413298

198134011

1455713233493

الوزارات

االستراتٌجٌة وااللتزام والتغٌٌر المؤسسً-1

: * نوع لكل المقدمة االلكترونٌة الخدمات عدد

المحافظات دواوٌن

(7-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

 والشؤون العمل وزارة 

االجتماعٌة

الكلً المجموع

 لدى المقدمة االلكترونٌة الخدمات أنواع من واحد نوع من اكثر تستخدم الواحدة الجهة كون الكلً المجموع التساوي الفرعٌة المجامٌع* 

التشكٌل

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

 المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

بوزارة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

المحافظات مجالس 

٧٧



حكومة-  حكومة

-  حكومة

 مؤسسات

اعمال

مواطن-  حكومة
 الخدمات مجموع

المقدمة االلكترونٌة
التشكٌالت عدد

1409234العالً التعلٌم وزارة 

9112226التربٌة وزارة 

837186الداخلٌة وزارة 

546156الكهرباء وزارة 

822124المالٌة وزارة 

362112والمعادن الصناعة وزارة 

33392النقل وزارة 

32271والتكنولوجٌا العلوم وزارة 

31261العدل وزارة 

21251النفط وزارة 

30142واالسكان االعمار وزارة 

02243التجارة وزارة 

30141الصحة وزارة 

10231الدفاع وزارة 

11131االتصاالت وزارة 

20132االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

20131والمهجرٌن الهجرة وزارة 

00331البٌئة وزارة 

11021واالثار السٌاحة وزارة 

00221المائٌة الموارد وزارة 

10122الوزارات بقٌة

72276216149المجموع

606123بغداد أمانة 

50272

20022العراقً االعالم شبكة 

2918368318

42184410425المجموع

1144510626574

12413298

198134011

1455713233493

: * نوع لكل المقدمة االلكترونٌة الخدمات عدد

االستراتٌجٌة وااللتزام والتغٌٌر المؤسسً- 1

الكلً المجموع

التشكٌل لدى المقدمة االلكترونٌة الخدمات أنواع من واحد نوع من اكثر تستخدم الواحدة الجهة كون الكلً المجموع التساوي الفرعٌة المجامٌع* 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوٌن

الوزارات

(8-1) رقم جدول

المشمولة الجهات
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بانتظام
 معظم فً

االحٌان
التشكٌالت عددالٌوجداحٌاناً

10056الداخلٌة وزارة 

12036التربٌة وزارة 

00246الكهرباء وزارة 

01034العالً التعلٌم وزارة 

00044المالٌة وزارة 

01113التجارة وزارة 

01102واالسكان االعمار وزارة 

01012والمعادن الصناعة وزارة 

00112االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

11002النقل وزارة 

133512الوزارات بقٌة

41082749

00033بغداد أمانة 

00202

01012العراقً االعالم شبكة 

1051218

1171625المجموع

511154374

11068

102811

712175793

االستراتٌجٌة وااللتزام والتغٌٌر المؤسسً- 1   

الوزارات

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

 الحوكمة برامج عن المستفٌدٌن رضى لمعرفة رأي استطالعات اجراء تم هل

؟ قبلكم من المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة

المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

المحافظات مجالس 

 (9-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

٧٩



بانتظام
 معظم فً

االحٌان
التشكٌالت عددالٌوجداحٌاناً

21003التربٌة وزارة 

01102واالسكان االعمار وزارة 

01102الكهرباء وزارة 

10102التجارة وزارة 

20002النقل وزارة 

362011الوزارات بقٌة

895022المجموع

02002الشٌعً الوقف دٌوان

11327

13329المجموع

9128231

00112

11103

101310336 الكلً المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

المحافظات مجالس 

الوزارات

االستراتٌجٌة وااللتزام والتغٌٌر المؤسسً- 1

 برامج فً االعتبار بنظر واخذها المستفٌدٌن لرأي استطالع نتائج دراسة تم هل

؟ المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة

المحافظات دواوٌن

(10-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

٨٠



التشكٌالت عددالما نوعاًنعم

4206الداخلٌة وزارة 

3216التربٌة وزارة 

2226الكهرباء وزارة 

2204العالً التعلٌم وزارة 

2024المالٌة وزارة 

3003التجارة وزارة 

0022واالسكان االعمار وزارة 

1102والمعادن الصناعة وزارة 

2002االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

1102النقل وزارة 

56112الوزارات بقٌة

2516849

2013بغداد أمانة 

2002

1012العراقً االعالم شبكة 

124218

174425المجموع

42201274

3418

65011

51291393 الكلً المجموع

المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

المحافظات مجالس 

الوزارات

االستراتٌجٌة وااللتزام والتغٌٌر المؤسسً- 1

؟ التشكٌل داخل اٌجابً مردود لدٌها االلكترونٌة الحوكمة استثمارات

المحافظات دواوٌن

(11-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

٨١



ً الٌوجدضعٌف بشكلمتوسط بشكلغالباًدائما
 عدد

التشكٌالت

404109الكهرباء وزارة 

310037

112026الداخلٌة وزارة 

123006

111025العالً التعلٌم وزارة 

002114

011204والمعادن الصناعة وزارة 

112004

011103التجارة وزارة 

001102

000202واالسكان االعمار وزارة 

101002

011002النقل وزارة 

1335214

131222131070المجموع

210104بغداد أمانة 

031004

000202العراقً االعالم شبكة 

7532421

9945431المجموع

2221261814101

1123815

2424315

2526302525131

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

الوزارات بقٌة

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

التخطٌط وزارة 

المؤسسً والتغٌٌر وااللتزام االستراتٌجٌة- 1

 لتحدٌد المعرفة) التشكٌل لدى للمشترٌات موحدة اجراءات وتطبق تدرك مدى اي الى

( العقود وادارة المزودٌن واختٌار والمواصفات المشترٌات

الوزارات

التربٌة وزارة 

العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

المالٌة وزارة 

االتصاالت وزارة 

(12-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

٨٢



الٌوجدضعٌف بشكلمتوسط بشكلكبٌر  بشكلكامل بشكل
 عدد

التشكٌالت

008109الكهرباء وزارة 

112217

023016الداخلٌة وزارة 

510006

003115العالً التعلٌم وزارة 

111014

102104والمعادن الصناعة وزارة 

021014

012003التجارة وزارة 

100102

001102واالسكان االعمار وزارة 

020002

110002النقل وزارة 

0644014

10172711570المجموع

002024بغداد أمانة 

031004

010012العراقً االعالم شبكة 

2591421

29121731المجموع

1226391212101

0237315

4324215

1631442317131

االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

االستراتٌجٌة وااللتزام والتغٌٌر المؤسسً- 1

 او واالتصاالت المعلومات لتكنولوجٌا معتمدة عمل واجراءات سٌاسات تشكٌلكم لدى هل

؟ االلكترونٌة الحوكمة

الوزارات

التربٌة وزارة 

العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

المالٌة وزارة 

االتصاالت وزارة 

التخطٌط وزارة 

(13-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

الوزارات بقٌة

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

المحافظات مجالس 

٨٣



 بانتظام

(ً (دائما

 فً

 معظم

االحٌان

احٌاناً

 قلٌل فً

 من

االحٌان

الٌوجد
 عدد

التشكٌالت

 بانتظام

(ً (دائما

 في

 هعظن

االحياى

احياًاً

 قليل في

 هي

االحياى

اليوجد
 عدد

التشكيالث

224019200349الكهرباء وزارة 

210137111047

105006021036الداخلٌة وزارة 

600006060006

220015011035العالً التعلٌم وزارة 

300014012014

020114000134والمعادن الصناعة وزارة 

040004011024

030003012003التجارة وزارة 

110002001102

110002001102واالسكان االعمار وزارة 

011002000022

110002001012النقل وزارة 

64220141352314

25221247704161682670المجموع

111014010214بغداد أمانة 

301004020024

100012000022العراقً االعالم شبكة 

85512211362921

1367143116641431المجموع

382819511101522221240101

03336150215715

53403150364215

433426820131527292149131

الموقف فً استخدام االتً كجزء من عملٌات تطوٌر وتنفٌذ الحوكمة االلكترونٌة؟- 1

الشبكة داخل تطوٌر

(14-1) رقم جدول

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

 بتقدٌم المتخصصة الدولة مؤسسات مع تفاهم مذكرات

المشارٌع بتنفٌذ والدعم والتدرٌب االستشارات

الوزارات بقٌة

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

المحافظات مجالس 

التربٌة وزارة 

العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

المالٌة وزارة 

االتصاالت وزارة 

التخطٌط وزارة 

االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

الوزارات

المشمولة الجهات

٨٤



 باًتظام

(دائواً)

 معظم فً

االحٌان
احٌاناً

 قلٌل فً

 من

االحٌان

الٌوجد
 عدد

التشكٌالت

 باًتظام

(دائواً)

 في

 هعظن

االحياى

احياًاً

 قليل في

 هي

االحياى

اليوجد
 عدد

التشكيالث

031329120249الكهرباء وزارة 

000167000167

100056100236الداخلٌة وزارة 

501006014106

110035020035العالً التعلٌم وزارة 

003014102014

100124100214والمعادن الصناعة وزارة 

100034101024

101103011103التجارة وزارة 

001102011002

110002110002واالسكان االعمار وزارة 

100012011002

100012000112النقل وزارة 

33044141512514

168711287071411122670المجموع

100124010214بغداد أمانة 

000134000134

000022010012العراقً االعالم شبكة 

1144112113511121

2146183115541631المجموع

189111746101819161642101

11247150224715

04056151306515

1914132659131924182654131

التخطٌط وزارة 

الموقف فً استخدام االتً كجزء من عملٌات تطوٌر وتنفٌذ الحوكمة االلكترونً- 1

الوطٌيت االلكتروًيت للحوكوت الفٌي الدعنالوطنٌة االلكترونٌة الحوكمة لجنة استشارات

الوزارات

التربٌة وزارة 

العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

المالٌة وزارة 

االتصاالت وزارة 

(15-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

الوزارات بقٌة

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

٨٥



 بانتظام

(ً (دائما

 معظم فً

االحٌان
احٌاناً

 من قلٌل فً

االحٌان
الٌوجد

 عدد

التشكٌالت

011259الكهرباء وزارة 

001157

001146الداخلٌة وزارة 

000066

010045العالً التعلٌم وزارة 

102014

010124والمعادن الصناعة وزارة 

110114

101013التجارة وزارة 

020002

011002واالسكان االعمار وزارة 

001012

001012النقل وزارة 

0433414

3111293570المجموع

001124بغداد أمانة 

000044

010012العراقً االعالم شبكة 

14321121

15431831المجموع

416161253101

01111215

1321815

520191473131

التخطٌط وزارة 

الموقف فً استخدام االتً كجزء من عملٌات تطوٌر وتنفٌذ الحوكمة االلكترونٌة؟- 1

المشروع مراحل جمٌع وتطوٌر لقٌادة الخاص القطاع

الوزارات

التربٌة وزارة 

العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

المالٌة وزارة 

االتصاالت وزارة 

(16-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

الوزارات بقٌة

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

٨٦



 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

 مؤثرة

جداً
مؤثرة

 مؤثرة

ما لحد

 غٌر

مؤثرة

 عدد

التشكٌالت

 مؤثرة

 بدرجة

 عالٌة

جداً

 هؤثرة
جداً

هؤثرة
 هؤثرة

ها لحد

 غير

هؤثرة

 عدد

التشكيالث

251019322209الكهرباء وزارة 

123017221117

131016033006الداخلٌة وزارة 

013206033006

211105122005العالً التعلٌم وزارة 

110114120104

010214013004والمعادن الصناعة وزارة 

211004202004

111003110103التجارة وزارة 

110002200002

000022000112واالسكان االعمار وزارة 

200002200002

100012010012النقل وزارة 

36212141931014

172313710701526197370المجموع

111014111104بغداد أمانة 

011024002204

001102001102العراقً االعالم شبكة 

23457212544621

357610313688631المجموع

2028201320101183227159101

45411155712015

81222157421115

32342616231313043301810131

التخطٌط وزارة 

تكنولوجٌا المعلومات/ المعوقات والمشاكل التً أثرت سلباً على تقدم العمل فً الحوكمة االلكترونٌة - 1

للمشروع قٌادة أو دعم ٌتوفر ال
 القرار اتخاذ وعملٌات المعلومات تكنولوجٌا هٌكلٌة

االلكترونٌة الحوكمة موارد وتوجٌه لمراقبة المناسب

الوزارات

التربٌة وزارة 

العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

المالٌة وزارة 

االتصاالت وزارة 

(17-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

الوزارات بقٌة

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

٨٧



 مؤثرة

 عالٌة بدرجة

جداً

 مؤثرة

جداً
مؤثرة

 مؤثرة

ما لحد

 غٌر

مؤثرة

 عدد

التشكٌالت

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

 هؤثرة
جداً

هؤثرة
 هؤثرة

ها لحد

 غير

هؤثرة

 عدد

التشكيالث

423009252009الكهرباء وزارة 

310127500117

131106221106الداخلٌة وزارة 

004206032106

211105012115العالً التعلٌم وزارة 

022004112004

102014021104والمعادن الصناعة وزارة 

112004210104

102003021003التجارة وزارة 

011002200002

000022000202واالسكان االعمار وزارة 

100102001102

100012110002النقل وزارة 

34700143522214

181525667018231411470المجموع

110114120014بغداد أمانة 

000044012014

000112110002العراقً االعالم شبكة 

42366213744321

5338123151164531المجموع

2318281418101233420159101

47220153633015

73131151734015

3428311919131274726229131

التخطٌط وزارة 

تكنولوجٌا المعلومات/ المعوقات والمشاكل التً أثرت سلباً على تقدم العمل فً الحوكمة االلكترونٌة - 1

 المعلومات لتكنولوجٌا معتمدة سٌاسات توفر عدم

(االعمال السرٌة،الخصوصٌة،استدامة)

 مفهومة غٌر االلكترونٌة والحوكمة المعلومات تكنولوجٌا

االختصاص ذوي غٌر من موظفٌكم من

الوزارات

التربٌة وزارة 

العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

المالٌة وزارة 

االتصاالت وزارة 

(18-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

الوزارات بقٌة

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

٨٨



 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

 مؤثرة

جداً
مؤثرة

 مؤثرة

ما لحد

 غٌر

مؤثرة

 عدد

التشكٌالت

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

هؤثرة

جداً 
هؤثرة

 هؤثرة

ها لحد

 غير

هؤثرة

 عدد

التشكيالث

123219221319الكهرباء وزارة 

212027102137

113106101406الداخلٌة وزارة 

005106004206

002305004015العالً التعلٌم وزارة 

031004011204

001034000224والمعادن الصناعة وزارة 

102014111104

003003002103التجارة وزارة 

020002020002

000022000022واالسكان االعمار وزارة 

001012010012

001012002002النقل وزارة 

31334142252314

810271015707923181370المجموع

001034001214بغداد أمانة 

000134010034

010102001102العراقً االعالم شبكة 

243210212236821

2544163123591231المجموع

1015311431101912282725101

15513154441215

43314153263115

15233916381311618383128131

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

الوزارات بقٌة

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

المالٌة وزارة 

االتصاالت وزارة 

(19-1) رقم جدول

تكنولوجٌا المعلومات/ المعوقات والمشاكل التً أثرت سلباً على تقدم العمل فً الحوكمة االلكترونٌة - 1

المحافظات مجالس 

التخطٌط وزارة 

 فً اإلدارٌة الوحدات احتٌاجات التالئم المؤتمتة التطبٌقات

التشكٌل

 فً اإلدارٌة الوحدات قبل من تدار ال المؤتمتة التطبٌقات

التشكٌل

الوزارات

التربٌة وزارة 

العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

المشمولة الجهات

٨٩



 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرة

جداً 
مؤثرة

 مؤثرة

ما لحد

 غٌر

مؤثرة

 عدد

الشكٌالت

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

 هؤثرة
جداً

هؤثرة
 هؤثرة

ها لحد

 غير

هؤثرة

 عدد

التشكيالث

431109152109الكهرباء وزارة 

112037231017

212106022206الداخلٌة وزارة 

032016113106

013105121105العالً التعلٌم وزارة 

121004031004

101204013004والمعادن الصناعة وزارة 

200204112004

102003002103التجارة وزارة 

200002110002

000202000112واالسكان االعمار وزارة 

010102000022

110002110002النقل وزارة 

53240141741114

20161614470927218570المجموع

211004111104بغداد أمانة 

011024001304

010102000202العراقً االعالم شبكة 

54633214554321

778453156710331المجموع

272324189101143328188101

63420154541115

92400153722115

4228322091312145342110131

التخطٌط وزارة 

تكنولوجٌا المعلومات/ المعوقات والمشاكل التً أثرت سلباً على تقدم العمل فً الحوكمة االلكترونٌة - 1

مكتملة وغٌر محدثة غٌر معلومات وتوفر المعلومات إدارةالتغٌٌر مقاومة

الوزارات

التربٌة وزارة 

العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

المالٌة وزارة 

االتصاالت وزارة 

(20-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

الوزارات بقٌة

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

٩٠



 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

 مؤثرة

جداً
مؤثرة

 مؤثرة

ما لحد

 غٌر

مؤثرة

 عدد

التشكٌالت

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

 هؤثرة
جداً

هؤثرة
 هؤثرة

ها لحد

 غير

هؤثرة

 عدد

التشكيالث

153009332109الكهرباء وزارة 

201227322007

023106042006الداخلٌة وزارة 

014106005106

102115200215العالً التعلٌم وزارة 

040004022004

011204012104والمعادن الصناعة وزارة 

022004012104

012003011103التجارة وزارة 

101002101002

000022000022واالسكان االعمار وزارة 

100012020002

110002100102النقل وزارة 

32612143226114

101925887013182114470المجموع

031004112004بغداد أمانة 

000224010124

001012010012العراقً االعالم شبكة 

25482214533621

286105315854931المجموع

12273118131011826261813101

29310153822015

65121153821115

20413521141312442302114131

التخطٌط وزارة 

تكنولوجٌا المعلومات/ المعوقات والمشاكل التً أثرت سلباً على تقدم العمل فً الحوكمة االلكترونٌة - 1

 وعدم اإلدارٌة الوحدات عملٌات فً الكفاءة وعدم مشاكل

وتبسٌطها هندستها إعادة على القدرة
التشكٌل داخل لالعمال تكامل وجود عدم

الوزارات

التربٌة وزارة 

العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

المالٌة وزارة 

االتصاالت وزارة 

(21-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

الوزارات بقٌة

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

٩١



 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

 مؤثرة

جداً
مؤثرة

 مؤثرة

ما لحد

 غٌر

مؤثرة

 عدد

التشكٌالت

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

 هؤثرة
جداً

هؤثرة
 هؤثرة

ها لحد

 غير

هؤثرة

 عدد

التشكيالث

800019333009الكهرباء وزارة 

601007402017

411006013116الداخلٌة وزارة 

420006042006

320005002125العالً التعلٌم وزارة 

200114101114

220004003014والمعادن الصناعة وزارة 

400004111014

300003012003التجارة وزارة 

200002200002

020002001102واالسكان االعمار وزارة 

110002000202

010102011002النقل وزارة 

95000144222414

48162227015132381170المجموع

301004101114بغداد أمانة 

220004002114

010012001012العراقً االعالم شبكة 

135030214244721

1881313152861031المجموع

66243531012015311421101

92220153272115

113100151554015

86296731312422432022131

التخطٌط وزارة 

تكنولوجٌا المعلومات/ المعوقات والمشاكل التً أثرت سلباً على تقدم العمل فً الحوكمة االلكترونٌة - 1

منها للغاٌة االستثمارات تحقٌق عدمكافٌة غٌر التخصٌصات

الوزارات

التربٌة وزارة 

العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

المالٌة وزارة 

االتصاالت وزارة 

(22-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

الوزارات بقٌة

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

٩٢



 بدرجة مؤثرة

جداً عالٌة
التشكٌالت عددمؤثرة غٌرما لحد مؤثرةمؤثرةجداً مؤثرة

223209الكهرباء وزارة 

202127

032106الداخلٌة وزارة 

000516

102115العالً التعلٌم وزارة 

002204

000404والمعادن الصناعة وزارة 

121004

011013التجارة وزارة 

011002

002002واالسكان االعمار وزارة 

002002

000022النقل وزارة 

3123514

91020191270المجموع

102104بغداد أمانة 

004004

001102العراقً االعالم شبكة 

2264721

32136731المجموع

1212332519101

2343315

1354215

1518423224131

التخطٌط وزارة 

تكنولوجٌا المعلومات/ المعوقات والمشاكل التً أثرت سلباً على تقدم العمل فً الحوكمة االلكترونٌة - 1

لتنفٌذها معقدة الفنٌة المواصفات

الوزارات

التربٌة وزارة 

العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

المالٌة وزارة 

االتصاالت وزارة 

(23-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

الوزارات بقٌة

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

٩٣



 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

 مؤثرة

جداً
مؤثرة

 مؤثرة

ما لحد

 غٌر

مؤثرة

 عدد

التشكٌالت

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

 هؤثرة
جداً

هؤثرة
 هؤثرة

ها لحد

 غير

هؤثرة

 عدد

التشكيالث

023319121419الكهرباء وزارة 

110237203027

003306002316الداخلٌة وزارة 

001146006006

041005013105العالً التعلٌم وزارة 

111014111014

102104002204والمعادن الصناعة وزارة 

210104021104

101103002103التجارة وزارة 

101002101002

000202000022واالسكان االعمار وزارة 

001102010012

010012110002النقل وزارة 

33224142333314

10131617147081125151170المجموع

012104111104بغداد أمانة 

012104110114

002002001102العراقً االعالم شبكة 

07545210456621

091165312679731المجموع

10222723191011017322418101

27222151353315

14523150365115

13333427241311123433222131

التخطٌط وزارة 

تكنولوجٌا المعلومات/ المعوقات والمشاكل التً أثرت سلباً على تقدم العمل فً الحوكمة االلكترونٌة - 1

التشغٌل مشاكلالمؤتمتة التطبٌقات فً فنٌة مشاكل

الوزارات

التربٌة وزارة 

العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

المالٌة وزارة 

االتصاالت وزارة 

(24-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

الوزارات بقٌة

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

٩٤



 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

 مؤثرة

جداً
مؤثرة

 مؤثرة

ما لحد

 غٌر

مؤثرة

 عدد

التشكٌالت

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

 هؤثرة
جداً

هؤثرة
 هؤثرة

ها لحد

 غير

هؤثرة

 عدد

التشكيالث

421209032139الكهرباء وزارة 

100157201047

021126113106الداخلٌة وزارة 

042006023106

032005101305العالً التعلٌم وزارة 

210104202004

111014012104والمعادن الصناعة وزارة 

300104022004

011103003003التجارة وزارة 

101002101002

000022002002واالسكان االعمار وزارة 

000022001102

000022100012النقل وزارة 

21425144323214

14151391970121225111070المجموع

201014111104بغداد أمانة 

010034011114

000202000022العراقً االعالم شبكة 

232410213564321

443614314786631المجموع

18191615331011619331716101

50244154243215

42234152436015

27212022411312225402618131

التخطٌط وزارة 

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات- 1 المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

المزودٌن أداءالسرٌة اختراق

الوزارات

التربٌة وزارة 

العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

المالٌة وزارة 

االتصاالت وزارة 

(25-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

الوزارات بقٌة

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

٩٥



 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

 مؤثرة

جداً
مؤثرة

 مؤثرة

ما لحد

 غٌر

مؤثرة

 عدد

التشكٌالت

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

 هؤثرة
جداً

هؤثرة
 هؤثرة

ها لحد

 غير

هؤثرة

 عدد

التشكيالث

330219302319الكهرباء وزارة 

321017302117

132006031116الداخلٌة وزارة 

051006000516

013105013015العالً التعلٌم وزارة 

030104121004

013004002204والمعادن الصناعة وزارة 

021104102014

030003110103التجارة وزارة 

200002002002

000202000022واالسكان االعمار وزارة 

001102010012

100102000112النقل وزارة 

54410144062214

1527161027013821161270المجموع

111104101114بغداد أمانة 

121004121004

002002010102العراقً االعالم شبكة 

57630216554121

7101040318876231المجموع

2237261421012116282214101

27321152840115

57300157620015

2951321631313030342215131

التخطٌط وزارة 

تكنولوجٌا المعلومات/ المعوقات والمشاكل التً أثرت سلباً على تقدم العمل فً الحوكمة االلكترونٌة - 1

البشرٌة الموارد قلةللصٌانة الموازنة وتوفٌر العمل استدامة على القدرة عدم

الوزارات

التربٌة وزارة 

العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

المالٌة وزارة 

االتصاالت وزارة 

(26-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

الوزارات بقٌة

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

٩٦



 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

 مؤثرة

جداً
مؤثرة

 مؤثرة

ما لحد

 غٌر

مؤثرة

 عدد

التشكٌالت

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

 هؤثرة
جداً

هؤثرة
 هؤثرة

ها لحد

 غير

هؤثرة

 عدد

التشكيالث

161109241209الكهرباء وزارة 

401117311027

060006114006الداخلٌة وزارة 

004206015006

021205110305العالً التعلٌم وزارة 

121004202004

003104012104والمعادن الصناعة وزارة 

112004012104

012003021003التجارة وزارة 

011002110002

000112000022واالسكان االعمار وزارة 

020002001102

110002100012النقل وزارة 

51431142343214

1323201137013162311770المجموع

200114121004بغداد أمانة 

100214101024

010102011002العراقً االعالم شبكة 

36930212883021

6797231411113231المجموع

193029185101172734149101

35340156341115

58200155541015

2743342251312835421610131

التخطٌط وزارة 

تكنولوجٌا المعلومات/ المعوقات والمشاكل التً أثرت سلباً على تقدم العمل فً الحوكمة االلكترونٌة - 1

البشرٌة للموارد فاعلة تدرٌبٌة خطة وجود عدمالبشرٌة الموارد كفاءة قلة

الوزارات

التربٌة وزارة 

العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

المالٌة وزارة 

االتصاالت وزارة 

(27-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

الوزارات بقٌة

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

٩٧



 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

 مؤثرة

جداً
مؤثرة

 مؤثرة

ما لحد

 غٌر

مؤثرة

 عدد

التشكٌالت

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

 هؤثرة
جداً

هؤثرة
 هؤثرة

ها لحد

 غير

هؤثرة

 عدد

التشكيالث

121149111429الكهرباء وزارة 

200417210137

012216104016الداخلٌة وزارة 

000066000156

013105101305العالً التعلٌم وزارة 

103004011114

000404012014والمعادن الصناعة وزارة 

010214020114

011103101013التجارة وزارة 

000022011002

000022000022واالسكان االعمار وزارة 

000202010012

101002100012النقل وزارة 

14234142124514

610132021709913152470المجموع

200114111014بغداد أمانة 

000134101024

000112001012العراقً االعالم شبكة 

22386212434821

42311113145641231المجموع

10121631321011314191936101

33243157035015

33243154334115

16182039381312417252837131

التخطٌط وزارة 

تكنولوجٌا المعلومات/ المعوقات والمشاكل التً أثرت سلباً على تقدم العمل فً الحوكمة االلكترونٌة -1

المشروع وتصمٌم إدارة على القدرة عدمااللكترونً بالموقع مشاكل

الوزارات

التربٌة وزارة 

العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

المالٌة وزارة 

االتصاالت وزارة 

(28-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

الوزارات بقٌة

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

٩٨



 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

 مؤثرة

جداً
مؤثرة

 مؤثرة

ما لحد

 غٌر

مؤثرة

 عدد

التشكٌالت

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

 هؤثرة
جداً

هؤثرة
 هؤثرة

ها لحد

 غير

هؤثرة

 عدد

التشكيالث

122319120339الكهرباء وزارة 

411017202217

211116012306الداخلٌة وزارة 

000516000066

211105112105العالً التعلٌم وزارة 

121004220004

001304002114والمعادن الصناعة وزارة 

101114110114

020013002103التجارة وزارة 

000112101002

000112001012واالسكان االعمار وزارة 

000022101002

100102001012النقل وزارة 

14225141154314

13131019157010819161770المجموع

010304010214بغداد أمانة 

003014001124

001012000022العراقً االعالم شبكة 

34266214614621

356983147271131المجموع

16181628231011415212328101

44331153442215

32631154351215

23242534251312122302632131

التخطٌط وزارة 

الوعلوهاث تكٌولوجيا/  االلكتروًيت الحوكوت في العول تقدم على سلباً أثرث التي والوشاكل الوعوقاث- 1

االنترنت بشبكة االتصال فً مشاكل
 الخدمات مع المواطنٌن وتفاعل المشاركة عدم

االلكترونٌة

الوزارات

التربٌة وزارة 

العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

المالٌة وزارة 

االتصاالت وزارة 

(29-1) رقم جدول

المشمولة الجهات

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

االجتماعٌة والشوؤن العمل وزارة 

الوزارات بقٌة

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

٩٩



 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرةجداً مؤثرة
 مؤثرة

ما لحد
مؤثرة غٌر

 لدى توجد ال

 مشاكل التشكٌل

أخرى

التشكٌالت عدد

0010089الكهرباء وزارة 

0010157التربٌة وزارة 

0000066الداخلٌة وزارة 

0000066العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

0000055العالً التعلٌم وزارة 

0000044المالٌة وزارة 

0000044والمعادن الصناعة وزارة 

0000044االتصاالت وزارة 

0000033التجارة وزارة 

0000022التخطٌط وزارة 

0000022االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

0000022النقل وزارة 

000011516الوزارات بقٌة

002026670المجموع

0000044بغداد أمانة 

0000044الشٌعً الوقف دٌوان 

0000112العراقً االعالم شبكة

010011921بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

010022831المجموع

0120494101

200001315

210101115

42214118131 الكلً المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

الوزارات

تكنولوجٌا المعلومات/ المعوقات والمشاكل التً أثرت سلباً على تقدم العمل فً الحوكمة االلكترونٌة - 1

أخرى مشاكل

المحافظات مجالس 

(30-1) رقم جدول

المحافظات دواوٌن

المشمولة الجهات
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التشكٌالت عددالتوجدكافٌة غٌركافٌة

0369الكهرباء وزارة 

1247

1506الداخلٌة وزارة 

0156

0415العالً التعلٌم وزارة 

1304

0224والمعادن الصناعة وزارة 

0224

1113التجارة وزارة 

0202

0022واالسكان االعمار وزارة 

0202

0112النقل وزارة 

09514

4372970المجموع

0314بغداد أمانة 

0404

1102العراقً االعالم شبكة 

315321

423431المجموع

86033101

112215

010515

98240131

(31-1) رقم جدول

المتوفرة التموٌل مصادر موقف

المحافظات مجالس 

االستراتيجيت وااللتزام والتغيرالوؤسسي- 1

المشمولة الجهات

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

؟ التموٌل ومصادر المالٌة الموارد

االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

الوزارات بقٌة

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

الشٌعً الوقف دٌوان 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

الوزارات

التربٌة وزارة 

العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

المالٌة وزارة 

االتصاالت وزارة 

التخطٌط وزارة 
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التشكٌالت عددضعٌفمعتدلكبٌر

1326الداخلٌة وزارة 

0134العالً التعلٌم وزارة 

2204المالٌة وزارة 

0123التربٌة وزارة 

0123الكهرباء وزارة 

0202التخطٌط وزارة 

0022والمعادن الصناعة وزارة 

0112االتصاالت وزارة 

0202التجارة وزارة 

0022االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

03811الوزارات بقٌة

3162241المجموع

0224الشٌعً الوقف دٌوان

0213

0112العراقً االعالم شبكة 

171018

1121427المجموع

4283668

021113

02810

4325591

المتوفرة التموٌل مصادر موقف

الوزارات

االستراتيجيت وااللتزام والتغيرالوؤسسي-1

(32-1) رقم جدول

؟ المائٌة الموارد فً للتخصٌص واستدامة توفر مدى

المشمولة الجهات

المحافظات دواوٌن

الكلً المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

بغداد أمانة

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

 غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

المحافظات مجالس 
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 القسم الثانً : مإشرات القدرات البشرٌة

االستمارة المحاور التالٌة وضعت وفق إطار ٌحتوي ُبعد القدرات البشرٌة للحصول على ٌتضمن القسم الثانً من   
 داخل التشكٌل وكالتالً: اإللكترونٌة مإشرات ٌتم من خاللها تقٌٌم مإشر المهارات المطلوبة لفرٌق عمل الحوكمة 

 

 

 

 

 

 

 

 اإللكترونٌة ت القدرات البشرٌة للتحول نحو الحوكمة ( : مإشرا0مخطط )

 

ق ـــوٌـــابً ، ادارة تســـوي والكتــال الشفــق،االتصـعمل الفرٌ القٌادة ، -األساسٌة وتتؤلف من: المهارات 2-0 

 ات ، التحلٌل المنطقً ، أدارة المخاطر .ـــالخدم

من القوى العاملة  ٌصبح من الضروري توافر عدداً   ،بنجاح ة اإللكترونٌنحو الحوكمه حتى ٌمكن تحقٌق عملٌة التحول 

 لحوكمةوبدون هذه الكفاءات المإهلة للتعامل مع متطلبات ا ،القادرة على التعامل والتكٌف مع التكنولوجٌا المتقدمة

مكانٌات حتى لو توافرت اإل اإللكترونٌة  الحوكمة، ٌصعب بل وٌستحٌل تحقٌق أهداف إقامة مشروعات اإللكترونٌة 

بدعم  تتطلب قٌادة سٌاسٌة وإدارٌة قوٌة تلتزم علناً  اإللكترونٌة  الحوكمة. لذلك فإن  والبنى التحتٌهوالموارد المادٌة 

من خالل توفٌر الوقت والجهد والمال والموارد والمناخ السٌاسً اإللكترونٌة  الحوكمةالجهود التً تإدي للتحول نحو 

ومن الجدول  . والخالقة ةنولوجً الذي ٌسهم فً إطالق قدرات القوى العاملة اإلبداعٌجتماعً والتكإلقتصادي واإلوا

أ( ٌظهر إن توفر كوادر بشرٌة لها القدرة على القٌادة بشكل جٌد وعالً كما أظهرت نتائج المسح على مستوى -2-0)

ادة من هذه القٌادات فً بناء %( وهذا ٌإشر إن هناك إمكانٌة لإلستف 80نسبة إجمالً الجهات المشمولة قد بلغت )

(. كما بٌنت النتائج على 08كما موضحة فً الشكل ) حوكمة الكترونٌة فً تحدٌد اإلتجاهات الصحٌحة من الكفاءة

مستوى كل جهة مشمولة إن هناك إرتفاع ملحوظ فً توفر قٌادات جٌدة وعالٌة فقد كانت النتائج مقاربة إلجمالً 

%( 72توفر كوادر بشرٌة لها القدرة للعمل بفرٌق واحد بشكل جٌد وعالً قد بلغت ) أما من جانب الجهات المشمولة.

كما أشارت الٌها النتائج على مستوى إجمالً الجهات المشمولة، وهذا المإشر إذا توفرت إمكانٌة تطبٌقه على مستوى 

، اإللكترونٌة الثانٌة من الحوكمة ٌمكن أن ٌختزل من الوقت فً الوصول الى المرحلة  اإللكترونٌة بناء نظام الحوكمة 

إن هناك تقارب فً نسب الكوادر البشرٌة التً بٌنت إن لها  (08شكل )  ر منــأما على مستوى الجهات المشمولة فٌظه

 اإللكترونٌة ٌعتبر اإلتصال بٌن الجهات المشمولة من أهم ركائز بناء منظومة الحكومه  القدرة فً العمل كفرٌق واحد.

اإلتصال بٌن العاملٌن فً مختلف الجهات ٌعتبر مإشر مهم فً التعاون بٌن هذه الجهات وقد أشارت النتائج ألن عملٌة 

%( من القدرات البشرٌة توفر إتصال شفوي وكتابً بشكل جٌد وعالً كما إن هناك تقارب فً  83إن هناك أكثر من )

ال زالت مختلف الدوائر وً الوزارات نسب توفر الكوادر البشرٌة على مستوى كل جهة مع ارتفاع ملحوظ ف

والمإسسات الحكومٌة تعانً من ضعف فً إدارة وتسوٌق الخدمات فً مختلف الجهات وهذا ما أظهرته نتائج المسح 

% ( تفتقر الى إدارة جٌدة لتسوٌق الخدمات على مستوى إجمالً الجهات المشمولة  42التً بٌنت إن ماٌقارب من )

 (  .08أ( والشكل )-0-2الجداول )كما موضح فً 

 

       

مهارات تقنٌة 

  المعلومات

مهارات تكنولوجٌا 

 المعلومات االساسٌة

 

مهارات االعمال 

تهاومنهجٌ  

مهارات تصمٌم  المهارات االساسٌة

 ومعمارٌة وتحلٌل
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 2105لسنة  ٌبٌن مإشر المهارات األساسٌة حسب مستوى المهارات والجهات المشمولة -أ( : -0-2جدول ) 

 الوزارات مستوى المهارات
الجهات غٌر 

 المرتبطة بوزارة
مجالس ودواوٌن 

 المحافظات
إجمالً الجهات 

 المشمولة

 القٌادة

 80.9 66.7 87.1 84.3 جٌدة فؤعلى

 16.0 26.7 9.7 14.3 متوسط

 3.1 6.7 3.2 1.4 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

العمل 
 بفرٌق

 71.8 63.3 71.0 75.7 جٌدة فؤعلى

 19.8 20.0 25.8 17.1 متوسط

 8.4 16.7 3.2 7.1 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

اإلتصال 
الشفوي 
 والكتابً

 83.2 76.7 77.4 88.6 جٌدة فؤعلى

 16.0 23.3 19.4 11.4 متوسط

 0.8 0.0 3.2 0.0 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

إدارة  
تسوٌق 
 الخدمات

 32.1 30.0 35.5 31.4 جٌدة فؤعلى

 26.0 23.3 25.8 27.1 متوسط

 42.0 46.7 38.7 41.4 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

التحلٌل 
 نطقًالم

 50.4 30.0 64.5 52.9 جٌدة فؤعلى

 29.0 33.3 22.6 30.0 متوسط

 20.6 36.7 12.9 17.1 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

إدارة 
 المخاطر

 39.7 26.7 48.4 41.4 جٌدة فؤعلى

 40.5 46.7 45.2 35.7 متوسط

 19.8 26.7 6.5 22.9 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

      

 (3 -2( ـــ )0 -2انظر الجداول من ) 
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 2105لسنة ( : مإشر المهارات األساسٌة حسب مستوى المهارات والجهات المشمولة08شكل )    

 

 

   مهارات األعمال ومنهجٌتها 2-2

 رٌع، المشترٌات ،التغٌٌر(.تشمل عادة التخطٌط الستراتٌجً،خطة وحالة األعمال، اداره )االعمال ،الموازنه، المشا

إن توافر كوادر بشرٌة لها القدرة على إدارة مهارات األعمال ومنهجٌتها تتفاوت حسب طبٌعة ونوع المستوى، حٌث 

%( من الكوادر البشرٌة العاملة ضمن المستوٌٌن )التخطٌط األستراتٌجً وإدارة  61أظهرت النتائج إن هناك أكثر من )

 ى إدارتها بشكل جٌد وعالً على مستوى إجمالً الجهات المشمولة .األعمال( لها القدرة عل

أما المستوٌات )إدارة المشارٌع ،والموازنة ، وخطة وحالة العمل( فقد أشارت النتائج إن ماٌقارب النصف من كوادرهم 

لمشترٌات والتغٌٌر( بٌنما أشارت مستوٌات )إدارة ا لهم القدرة على العمل أٌضاً بشكل جٌد فؤعلى ضمن هذه المستوٌات.

إنخفاض أقل من النصف فً قدرة الكوادر على العمل بشكل جٌد وعالً مع مالحظة إن مستوى إدارة التغٌٌر قد وصلت 

%( وهذا مإشر ٌتطلب  37نسبة القدرات البشرٌة التً لها االمكانٌة فً إدارة التغٌٌر الى نسبة منخفضة وصلت الى )

ن بدون  توفر إدارة لها اإلمكانٌة على عمل وخلق التغٌٌر ال ٌمكن أن ٌحدث إنتقال من أصحاب القرار الوقوف عنده أل

، إذن نحتاج فً هذا القسم الى دراسة ألهم العوامل التً اإللكترونٌة من مرحلة أخرى فً عملٌة التحول الى الحوكمة 

ارنة بٌن الجهات المشمولة ، كما كانت السبب فً إنخفاض نسب الكوادر البشرٌة المإهلة للعمل بشكل جٌد وعالً مق

 . جهة مشمولة  مستوى كلالذي ٌوضح نسب توفر الكوادر البشرٌة على  أ( -2-2( و الجداول )09الشكل )ٌظهر من 
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2105لسنة  ( : مإشر مهارات األعمال ومنهجٌتها حسب مستوى المهارة  المتوفرة فً الجهات المشمولة09شكل )

١٠٨



 2105 لسنة والجهات المشمولة مإشر مهارات األعمال ومنهجٌتها حسب مستوى المهارات  ٌبٌن -أ( : -2-2جدول )

 الوزارات مستوى المهارات
الجهات غٌر 
المرتبطة 
 بوزارة

مجالس 
ودواوٌن 
 المحافظات

إجمالً الجهات 
 المشمولة

التخطٌط 
 األستراتٌجً

 60.3 46.7 64.5 64.3 جٌدة فؤعلى

 26.7 30.0 25.8 25.7 متوسط

 13.0 23.3 9.7 10.0 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

خطة العمل 
وحالة 
 األعمال

 48.1 26.7 54.8 54.3 جٌدة فؤعلى

 38.2 40.0 38.7 37.1 متوسط

 13.7 33.3 6.5 8.6 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

إدارة 
 األعمال

 61.1 36.7 77.4 64.3 جٌدة فؤعلى

 31.3 43.3 16.1 32.9 متوسط

 7.6 20.0 6.5 2.9 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

إدارة 
 الموازنة

 48.1 33.3 71.0 44.3 جٌدة فؤعلى

 27.5 30.0 16.1 31.4 متوسط

 24.4 36.7 12.9 24.3 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

إدارة 
 المشارٌع

 56.5 33.3 58.1 65.7 جٌدة فؤعلى

 23.7 33.3 22.6 20.0 متوسط

 19.8 33.3 19.4 14.3 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

إدارة 
 المشترٌات

 44.3 33.3 58.1 42.9 جٌدة فؤعلى

 29.0 26.7 35.5 27.1 متوسط

 26.7 40.0 6.5 30.0 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

إدارة 
 التغٌٌر

 36.6 13.3 51.6 40.0 جٌدة فؤعلى

 42.0 56.7 29.0 41.4 متوسط

 21.4 30.0 19.4 18.6 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

            

 (7 – 2(ـــ)4 – 2ر الجداول من )ظان
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  ( مهارات تصمٌم معمارٌة وتحلٌل األنظمة2-3) 

 ٌمها،تكامل األنظمة ، تنصٌب التطبٌقات والخدمات.        معمارٌة المعلومات وتصمكل من  تشمل نمذجة العملٌات   

( الذي ٌمثل مهارات تصمٌم معمارٌة وتحلٌل األنظمة إن هناك تفاوت فً توفر القدرات البشرٌة التً لها 3ٌبٌن جدول )

الذي  الكفاءة فً التعامل بشكل جٌد وعالً حسب نوع وطبٌعة المستوى ضمن هذا القسم عدا مستوى تكامل األنظمة

%(  20أظهر إنخفاضاً كبٌراً فً توفر كادر بشري له القدرة على العمل بشكل جٌد وعالً حٌث وصلت النسبة الى أقل )

وهنا ٌتطلب من المعنٌٌن أن ٌكون هناك تحدٌد لسبب هذا اإلنخفاض إذا مانظر الى إن عملٌة تصمٌم معمارٌة وتحلٌل 

  .األنظمة هً عملٌة تكاملٌة

هناك كوادر بشرٌة لها القدرة فً التعامل مع مختلف المستوٌات بشكل متقارب كما ٌمكن أن ٌظهر  تستوجب أن ٌكون

ح ــــة بالمســــة مشمولــــع القدرات البشرٌة حسب كل جهــــب توزٌـــوضح نســـذي ٌـــــال (21ل )ـــــــالشكمن 

 . (أ -3-2ر جدول )ـــأنظ

 

 2105لسنة ل األنظمة حسب مستوى المهارات والجهات المشمولةمإشر مهارات تصمٌم معمارٌة وتحلٌ -( :21شكل )
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ٌبٌن مإشر مهارات تصمٌم معمارٌة وتحلٌل األنظمة حسب مستوى المهارات والجهات   -أ (  : – 3 – 2جدول )

 2105لسنة المشمولة

 الوزارات مستوى المهارات 
غٌر الجهات 

المرتبطة 
 بوزارة

مجالس 
ودواوٌن 

 فظاتالمحا

إجمالً الجهات 
 المشمولة

تصمٌم نماذج 
 األعمال

 47.3 36.7 54.8 48.6 جٌدة فؤعلى

 29.8 36.7 38.7 22.9 متوسط

 22.9 26.7 6.5 28.6 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

معمارٌة 
المعلومات 
 وتصمٌمها

 42.7 23.3 51.6 47.1 جٌدة فؤعلى

 32.8 36.7 35.5 30.0 متوسط

 24.4 40.0 12.9 22.9 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

تصمٌم 
التطبٌقات 
 والخدمات

 47.3 26.7 61.3 50.0 جٌدة فؤعلى

 28.2 40.0 29.0 22.9 متوسط

 24.4 33.3 9.7 27.1 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

 تكامل األنظمة

 20.6 13.3 19.4 24.3 جٌدة فؤعلى

 48.9 40.0 58.1 48.6 سطمتو

 30.5 46.7 22.6 27.1 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

تنصٌب 
التطبٌقات 
 والخدمات

 58.0 50.0 64.5 58.6 جٌدة فؤعلى

 22.9 13.3 25.8 25.7 متوسط

 19.1 36.7 9.7 15.7 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

 

 ( 01-2ـ )(ـــ 8-2انظر الجداول من )
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 ( مهارات تكنولوجٌا المعلومات األساسٌة المتوفرة لدى التشكٌل 2-4) 

 تشمل إدارة معرفة بمراحل حٌاة مشروع تكنولوجٌا المعلومات،األصول والتخطٌط والتشغٌل.   

ٌة إن هناك أظهرت نتائج المسح إن منهجٌة وأدوات تطور األنظمة والتكنولوجٌا إحدى مإشرات القدرات البشر

%( أشاروا إن لدٌهم  إمكانٌة منهجٌة جٌدة فؤعلى على مستوى الجهات المشمولة أما بالنسبة على  41ماٌقارب )

%( من الكوادر  41مستوى كل جهة فقد كانت النتائج متقاربة بٌن الوزارات والجهات غٌر المرتبطة بوزارة حٌث بلغ )

اد منهجٌة وادوات تطوٌر األنظمة والتكنولوجٌا ،كما ٌإشر على إن البشرٌة فً هذه الجهات لها القدرة على إعد

مجالس ودواوٌن المحافظات هناك خلل فً توفر الكوادر البشرٌة التً لها القدرة فً إعداد منهجٌات وأدوات تطوٌر 

 األنظمة .

ٌة فقد بٌنت النتائج إن هناك أما لغات البرمجة ومدى توفر كادر بشري من له القدرة على التعامل مع هذه اللغات البرمج

%( من الجهات المشمولة أكدوا إن لدٌهم كوادر بشرٌة قادرة على التعامل مع لغات البرمجة بشكل جٌد  33أكثر من )

%( أٌضاً هم لدٌهم قدرة متوسطة فً إدارة لغات البرمجة،لم تختلف  33فؤعلى أٌضاً فً نفس السٌاق ٌتبٌن إن هناك )

ا إمكانٌة التعامل مع لغات البرمجة حسب كل جهة مع إجمالً الجهات المشمولة، عدا مجالس نسب الكوادر التً له

ودواوٌن المحافظات حٌث بٌن المسح إن لدٌها إفتقار تعانً منه هذه الجهات فً توفٌر كادر متخصص فً لغات 

 البرمجة .

ٌن وحفظ الملفات ألكترونٌاً، وإن توفر من أهم مراحل إعداد نظم تكنولوجٌا معلومات متطورة هً توفر إدارة التخز

ماٌقارب النصف لدٌهم إمكانٌة فً إدارة التخزٌن بصورة جٌدة فؤعلى ٌإشر إن هناك كوادر بشرٌة ٌمكن من أصحاب 

أ( على  -4  - 2القرار اإلستفادة منها فً عملٌة إعداد كوادر أكثر فً العمل فً هذا المجال كما موضح فً جدول )

%( فً كل جهة مشمولة لهم  51لمشمولة،اما على مستوى كل جهة تظهر النتائج إن هناك أكثر من )مستوى الجهات ا

 إمكانٌة فً توفر كادر له القدرة على إدارة التخزٌن بشكل جٌد .

أما الكوادر البشرٌة التً لها القدرة فً التعامل مع الشبكات فقد أظهرت النتائج إرتفاع فً نسبة الكوادر البشرٌة 

 %( على مستوى إجمالً الجهات المشمولة . 61املة فً هذا المجال بمقدار )الع

بٌنما أظهرت النتائج وجود تفاوت فً نسبة توفر الكوادر البشرٌة العاملة فً هذا المجال من جانب مجالس ودواوٌن 

مجالس ودواوٌن  والجهات غٌر المرتبطة بوزارة من جهة أخرى ، حٌث ٌإشر على إن والوزاراتالمحافظات من جهة 

المحافظات لدٌها إنخفاض فً نسبة الكوادر التً لها القدرة فً إدارة تكنولوجٌا المعلومات فً أغلب المإشرات مقارنة 

بالجهات األخرى،أما خدمات الوٌب والبنى التحتٌة التكنولوجٌة فقد كانت النتائج متقاربة فً توفر كوادر لها إمكانٌة فً 

ارب النصف على مستوى الجهات ــة تقـــؤعلى بنسبـــد فـــل جٌـــرات بشكـــذه المإشـــع هـــل مـــامـــالتع

 ( .04 – 2(ـــ)8 – 2(  انظر الجداول من)20بالشكل )المشمولة،كما موضحة 

 

   مإشر مهارات تكنولوجٌا المعلومات األساسٌة حسب مستوى المهارات المتوفرة فً الجهات المشمولة -(:20شكل )

 2105ة لسن

١١٢



أ( : ٌبٌن مإشر مهارات تكنولوجٌا المعلومات األساسٌة المتوفرة لدى التشكٌل حسب مستوى المهارات -4-2جدول )

 2105لسنة  فً الجهات المشمولة

 الوزارات مستوى المهارات
غٌر الجهات 

المرتبطة 
 بوزارة

مجالس 
ودواوٌن 
 المحافظات

إجمالً الجهات 
 المشمولة

منهجٌة 
وأدوات 
تطوٌر 
األنظمة 

 والتكنولوجٌا

 39.7 36.7 45.2 38.6 جٌدة فؤعلى
 38.2 33.3 45.2 37.1 متوسط
 22.1 30.0 9.7 24.3 ضعٌف
 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

 لغات البرمجة

 33.6 20.0 41.9 35.7 جٌدة فؤعلى
 33.6 33.3 35.5 32.9 متوسط
 32.8 46.7 22.6 31.4 ضعٌف
 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

 إدارة التخزٌن

 49.6 36.7 51.6 54.3 جٌدة فؤعلى
 32.1 30.0 35.5 31.4 متوسط
 18.3 33.3 12.9 14.3 ضعٌف
 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

 الشبكات

 60.3 40.0 64.5 67.1 جٌدة فؤعلى
 27.5 36.7 29.0 22.9 متوسط
 12.2 23.3 6.5 10.0 ضعٌف
 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

 خدمات الوٌب

 47.3 43.3 54.8 45.7 جٌدة فؤعلى
 37.4 33.3 35.5 40.0 متوسط
 15.3 23.3 9.7 14.3 ضعٌف
 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

البنٌة التحتٌة 
 للتكنولوجٌا

 51.1 36.7 51.6 57.1 جٌدة فؤعلى
 32.1 30.0 38.7 30.0 متوسط
 16.8 33.3 9.7 12.9 ضعٌف
 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

إدارة 
الموجودات 

 الثابتة

 49.6 30.0 64.5 51.4 جٌدة فؤعلى
 30.5 46.7 25.8 25.7 متوسط
 19.8 23.3 9.7 22.9 ضعٌف
 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

إدارة 
المحتوى 
 الرقمً

 39.7 30.0 41.9 42.9 جٌدة فؤعلى
 32.8 23.3 38.7 34.3 متوسط
 27.5 46.7 19.4 22.9 ضعٌف
 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

 

 (04-2) -( 00-2انظر جدول من )

 

 

 

١١٣



ادل البٌانات ـــن وتبـــواألم ات،ـــتشمل هندسة البرمجٌ  ( مهارات تقنٌة المعلومات المتوفرة لدى التشكٌل 2-5) 

 وإدارة البٌانات.

المعلومات فً توفٌر موارد بشرٌة لها القدرة على التعامل مع هكذا تقنٌة حسب طبٌعة ونوع تتفاوت مهارات تقنٌة 

مهارات تتوفر فٌها كوادر بشرٌة  9مستوٌات من  5المستوى،حٌث سجلت على مستوى إجمالً الجهات المشمولة وجود 

)السرٌة، إدارة األنظمة مهارات بشكل جٌد فؤعلى وهً :التزٌد على النصف لها القدرة فً التعامل مع هذه 

مهارات الباقٌة فقد كانت النتائج تشٌر الى الوالشبكات،واجهة المستخدم،تصمٌم الصور،خدمات األنظمة التشغٌلٌة(، أما 

مهارات بشكل جٌد وهً:)معالجة المعامالت،إدارة وتبادل الماٌقارب النصف من الكوادر لها القدرة على توفر ضمن هذه 

لتعامل مع هذا باشبكات(، أما هندسة البرمجٌات فقد أشرت إنخفاض ملحوظ فً القدرات البشرٌة المعلومات،خدمات ال

%( فقط تتوفر فٌهم إمكانٌة التعامل مع هندسة  41المستوى جٌد فؤعلى مقارنة بباقً مهارات،حٌث إن هناك أقل من )

 (.09-2( ـــ )05-2البرمجٌات انظر الجدول من )

%( من  23ت تقنٌة المعلومات فقد كانت النتائج منخفضة بشكل كبٌر وصل الى أقل من )وعلى مستوى إجمالً مهارا

حٌث توفر كادر له القدرة فً العمل بشكل جٌد،أما على مستوى كل جهة مشمولة فقد بٌنت النتائج أن هناك تفاوت بٌن 

وادر ــــاوت هذه الكــــة تفــــارة ودرجــــل مهـــة حسب كــــوادر بشرٌــــه توفر كــــبالمسح فً نسب الجهات المشمولة

 (  .22أ( أنظر الشكل ) -5 -2) بالجدول   كما موضح

 

 2105لسنة (: مإشر مهارات تقنٌة المعلومات حسب مستوى المهارات والجهات المشمولة22شكل )

 

 

 (21-2انظر الجدول ) 
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ات المتوفرة حسب مستوى المهارات والجهات أ( : ٌبٌن مإشر مهارات تقنٌة المعلوم - 5  - 2جدول )

 2105لسنة  المشمولة

 الوزارات مستوى المهارات
ٌر غالجهات 

 المرتبطة بوزارة
مجالس ودواوٌن 

 المحافظات
إجمالً الجهات 

 المشمولة

هندسة 
 البرمجٌات

 39.7 26.7 54.8 38.6 جٌدة فؤعلى

 38.2 33.3 35.5 41.4 متوسط

 22.1 40.0 9.7 20.0 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

 السرٌة

 61.8 53.3 80.6 57.1 جٌدة فؤعلى

 22.1 33.3 19.4 18.6 متوسط

 16.0 13.3 0.0 24.3 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

إدارة 
األنظمة 
 والشبكات

 63.4 50.0 71.0 65.7 جٌدة فؤعلى

 28.2 26.7 25.8 30.0 متوسط

 8.4 23.3 3.2 4.3 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

معالجة 
 المعامالت

 46.6 30.0 54.8 50.0 جٌدة فؤعلى

 30.5 46.7 29.0 24.3 متوسط

 22.9 23.3 16.1 25.7 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

واجهة 
 المستخدم

 55.0 40.0 67.7 55.7 جٌدة فؤعلى

 25.2 26.7 22.6 25.7 متوسط

 19.8 33.3 9.7 18.6 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

إدارة 
وتبادل 
 المعلومات

 48.1 23.3 54.8 55.7 جٌدة فؤعلى

 30.5 33.3 32.3 28.6 متوسط

 21.4 43.3 12.9 15.7 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

تصمٌم 
 الصور

 52.7 50.0 67.7 47.1 جٌدة فؤعلى

 23.7 20.0 19.4 27.1 توسطم

 23.7 30.0 12.9 25.7 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

خدمات 
األنظمة 
 التشغٌلٌة

 51.9 46.7 61.3 50.0 جٌدة فؤعلى

 32.1 26.7 25.8 37.1 متوسط

 16.0 26.7 12.9 12.9 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

خدمات 
 الشبكات

 48.1 26.7 54.8 54.3 جٌدة فؤعلى

 23.7 16.7 29.0 24.3 متوسط

 28.2 56.7 16.1 21.4 ضعٌف

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

مهارات 
تقنٌة 

 المعلومات

 27.5 26.7 25.8 28.6 جٌدة فؤعلى

 33.6 16.7 51.6 32.9 متوسط

 19.8 23.3 19.4 18.6 ضعٌف

 19.1 33.3 3.2 20.0 ال توجد خطة

 100.0 100.0 100.0 100.0 لمجموعا
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التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية
 عدد

التشكيالت
التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية

 عدد

التشكيالت

630009441009الكهرباء وزارة 

411017320117

321006141006الداخلية وزارة 

051006600006

320005140005العالي التعليم وزارة 

220004040004

031004022004والمعادن الصناعة وزارة 

121004100214

021003012003التجارة وزارة 

011002101002

020002020002واالسكان االعمار وزارة 

020002020002

110002020002النقل وزارة 

56300143650014

25341001702033123270المجموع

130004121004بغداد أمانة 

310004220004

101002002002العراقي االعالم شبكة 

992012131250121

14133013161680131المجموع

3947130210126492033101

44610153632115

48210155532015

4759212213134602674131

االجتماعية والشؤون العمل وزارة 

الوزارات بقية

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوين

الكلي المجموع

 غير والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

بوزارة المرتبطة غير الجهات

الشيعي الوقف ديوان 

بوزارة المرتبطة غير الجهات بقية

التربية وزارة 

العامة واالشغال البلديات وزارة 

المالية وزارة 

االتصاالت وزارة 

التخطيط وزارة 

مؤشرات القدرات البشرية- 2

بفريق العملالقيادة

الوزارات

المشمولة الجهات

(المهارات األساسية)المهارات المتوفرة  (1-2)جدول رقم 

١١٦



التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية
 عدد

التشكيالت
التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية

 عدد

التشكيالت

171009015129الكهرباء وزارة 

520007210137

240006031026الداخلية وزارة 

060006000066

140005022015العالي التعليم وزارة 

040004002114

022004012014والمعادن الصناعة وزارة 

022004020204

030003021003التجارة وزارة 

110002010012

020002011002واالسكان االعمار وزارة 

020002011002

110002100012النقل وزارة 

47300141342414

1547800704181972270المجموع

211004011024بغداد أمانة 

130004022004

110002000112العراقي االعالم شبكة 

510501212652621

915601312983931المجموع

24621401101627271031101

29400151335315

39300152345115

29802101131933342035131

(األساسية المهارات) المتوفرة المهارات(2-2) رقم جدول

المشمولة الجهات

الخدمات تسويق إدارةوالكتابي الشفوي االتصال

البشرية القدرات مؤشرات- 2

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوين

الكلي المجموع

الشيعي الوقف ديوان 

 المرتبطة غير الجهات بقية

بوزارة

بوزارة المرتبطة غير الجهات

 غير والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

المالية وزارة 

االتصاالت وزارة 

التخطيط وزارة 

الوزارات

التربية وزارة 

العامة واالشغال البلديات وزارة 

 والشؤون العمل وزارة 

االجتماعية

الوزارات بقية

١١٧



التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية
 عدد

التشكيالت
التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية

 عدد

التشكيالت

134109122409الكهرباء وزارة 

231017320117

132006123006الداخلية وزارة 

000246004206

041005023005العالي التعليم وزارة 

022004013004

003014012014والمعادن الصناعة وزارة 

012104010214

021003012003التجارة وزارة 

011002010102

020002002002واالسكان االعمار وزارة 

011002011002

110002101002النقل وزارة 

18302141821214

6312148707222511570المجموع

130004130004بغداد أمانة 

040004121004

001102002002العراقي االعالم شبكة 

396212126110221

41673131411140231المجموع

10472879101113339117101

02661150474015

16431151374015

1155381611131124053197131

(األساسية المهارات) المتوفرة المهارات (3-2) رقم جدول

المشمولة الجهات

المخاطر إدارةالمنطقي التحليل

البشرية القدرات مؤشرات- 2

الكلي المجموع

 والشؤون العمل وزارة 

االجتماعية

الوزارات بقية

بوزارة المرتبطة غير الجهات

 غير والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

التخطيط وزارة 

الشيعي الوقف ديوان 

 المرتبطة غير الجهات بقية

بوزارة

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوين

الوزارات

التربية وزارة 

العامة واالشغال البلديات وزارة 

المالية وزارة 

االتصاالت وزارة 

١١٨



التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية
 عدد

التشكيالت
التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية

 عدد

التشكيالت

081009045009الكهرباء وزارة 

231017230117

140106122106الداخلية وزارة 

032106014106

041005041005العالي التعليم وزارة 

031004040004

103004013004والمعادن الصناعة وزارة 

012104013004

011103012003التجارة وزارة 

010012010012

011002011002واالسكان االعمار وزارة 

002002011002

020002110002النقل وزارة 

28310141841014

639185270533264270المجموع

211004031004بغداد أمانة 

121004121004

011002100102العراقي االعالم شبكة 

2115122119100121

51581231314121131المجموع

115426641018473853101

06540150294015

17421151536015

12673512513195450153131

ومنهجيتها األعمال مهارات (4-2) رقم جدول

المشمولة الجهات

األعمال وحالة العمل خطةاألستراتيجي التخطيط

البشرية القدرات مؤشرات- 2

الوزارات

العامة واالشغال البلديات وزارة 

المالية وزارة 

الكلي المجموع

التربية وزارة 

الشيعي الوقف ديوان 

بوزارة المرتبطة غير الجهات بقية

الوزارات بقية

بوزارة المرتبطة غير الجهات

 غير والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوين

االتصاالت وزارة 

التخطيط وزارة 

 والشؤون العمل وزارة 

االجتماعية

١١٩



التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية
 عدد

التشكيالت
التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية

 عدد

التشكيالت

342009063009الكهرباء وزارة 

312017221117

132006111126الداخلية وزارة 

042006102036

050005023005العالي التعليم وزارة 

040004040004

022004101024والمعادن الصناعة وزارة 

013004031004

012003011103التجارة وزارة 

100012001012

002002002002واالسكان االعمار وزارة 

002002011002

110002020002النقل وزارة 

28400141352314

11342302706252251270المجموع

130004130004بغداد أمانة 

130004111104

010102011002العراقي االعالم شبكة 

3125012121332121

5195113141853131المجموع

16532813101104327813101

04740150446115

25620152452215

186241731311251361616131

ومنهجيتها األعمال مهارات (5-2) رقم جدول

المشمولة الجهات

الموازنة إدارةاالعمال إدارة

البشرية القدرات مؤشرات- 2

الوزارات

العامة واالشغال البلديات وزارة 

المالية وزارة 

الكلي المجموع

التربية وزارة 

الشيعي الوقف ديوان 

 المرتبطة غير الجهات بقية

بوزارة

الوزارات بقية

بوزارة المرتبطة غير الجهات

 غير والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوين

االتصاالت وزارة 

التخطيط وزارة 

 والشؤون العمل وزارة 

االجتماعية

١٢٠



التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية
 عدد

التشكيالت
التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية

 عدد

التشكيالت

153009153009الكهرباء وزارة 

221117220217

112116012126الداخلية وزارة 

060006001236

050005022015العالي التعليم وزارة 

040004040004

002114012014والمعادن الصناعة وزارة 

031004012104

012003011103التجارة وزارة 

010012001012

011002011002واالسكان االعمار وزارة 

020002020002

110002110002النقل وزارة 

36221142343214

83814557062419101170المجموع

130004130004بغداد أمانة 

130004111104

010102011002العراقي االعالم شبكة 

3125012121332121

5195113141853131المجموع

135719661011042241312101

13650150437115

33450152453115

15593116101311246382015131

ومنهجيتها األعمال مهارات (6-2) رقم جدول

المشمولة الجهات

المشتريات إدارةالمشاريع إدارة

البشرية القدرات مؤشرات- 2

الوزارات

العامة واالشغال البلديات وزارة 

المالية وزارة 

الكلي المجموع

التربية وزارة 

الشيعي الوقف ديوان 

 المرتبطة غير الجهات بقية

بوزارة

الوزارات بقية

بوزارة المرتبطة غير الجهات

 غير والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوين

االتصاالت وزارة 

التخطيط وزارة 

 والشؤون العمل وزارة 

االجتماعية

١٢١



التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية
 عدد

التشكيالت

044109الكهرباء وزارة 

221117

130116الداخلية وزارة 

005106

032005العالي التعليم وزارة 

031004

012104والمعادن الصناعة وزارة 

020204

003003التجارة وزارة 

010012

011002واالسكان االعمار وزارة 

001102

011002النقل وزارة 

1380214

424298570المجموع

112004بغداد أمانة 

211004

011002العراقي االعالم شبكة 

2855121

51195131المجموع

93538136101

0293115

0284115

93955208131

ومنهجيتها األعمال مهارات (7-2) رقم جدول

المشمولة الجهات

التغيير إدارة

البشرية القدرات مؤشرات- 2

االتصاالت وزارة 

التخطيط وزارة 

 والشؤون العمل وزارة 

االجتماعية

الوزارات

العامة واالشغال البلديات وزارة 

المالية وزارة 

التربية وزارة 

الكلي المجموع

الوزارات بقية

بوزارة المرتبطة غير الجهات

 غير والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوين

الشيعي الوقف ديوان 

 المرتبطة غير الجهات بقية

بوزارة

١٢٢



التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية
 عدد

التشكيالت
التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية

 عدد

التشكيالت

051309142209الكهرباء وزارة 

220217112217

211206022116الداخلية وزارة 

000066001056

131005121105العالي التعليم وزارة 

031004040004

011204012104والمعادن الصناعة وزارة 

012104022004

011103020103التجارة وزارة 

011002011002

011002011002واالسكان االعمار وزارة 

011002011002

011002011002النقل وزارة 

08411140850114

5291612870330218870المجموع

121004112004بغداد أمانة 

022004022004

001012000202العراقي االعالم شبكة 

2108012111171121

314120231214113131المجموع

84328121010154432119101

04641150453315

34521151265115

1151391812131650431913131

األنظمة وتحليل معمارية تصميم مهارات (8-2) رقم جدول

المشمولة الجهات

وتصميمها المعلومات معماريةاألعمال نماذج تصميم

البشرية القدرات مؤشرات- 2

الوزارات

العامة واالشغال البلديات وزارة 

المالية وزارة 

الكلي المجموع

التربية وزارة 

الشيعي الوقف ديوان 

بوزارة المرتبطة غير الجهات بقية

الوزارات بقية

بوزارة المرتبطة غير الجهات

 غير والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوين

االتصاالت وزارة 

التخطيط وزارة 

 والشؤون العمل وزارة 

االجتماعية

١٢٣



التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية
 عدد

التشكيالت
التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية

 عدد

التشكيالت

133209023229الكهرباء وزارة 

211127103127

032016113016الداخلية وزارة 

010146006006

021205003115العالي التعليم وزارة 

031004022004

010124003014والمعادن الصناعة وزارة 

022004011204

020103002103التجارة وزارة 

110002101002

011002002002واالسكان االعمار وزارة 

020002001102

101002101002النقل وزارة 

08411140733114

53016910704133411870المجموع

031004021104بغداد أمانة 

121004013004

101002002002العراقي االعالم شبكة 

396122103122421

5149123106183431المجموع

1044251012101419521412101

03813150164415

14433150363315

1151371418131423642119131

األنظمة وتحليل معمارية تصميم مهارات (9-2) رقم جدول

المشمولة الجهات

األنظمة تكاملوالخدمات التطبيقات تصميم

البشرية القدرات مؤشرات- 2

الوزارات

العامة واالشغال البلديات وزارة 

المالية وزارة 

الكلي المجموع

التربية وزارة 

الشيعي الوقف ديوان 

بوزارة المرتبطة غير الجهات بقية

الوزارات بقية

بوزارة المرتبطة غير الجهات

 غير والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوين

االتصاالت وزارة 

التخطيط وزارة 

 والشؤون العمل وزارة 

االجتماعية

١٢٤



التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية
 عدد

التشكيالت

044109الكهرباء وزارة 

230117

131016الداخلية وزارة 

012306

030115العالي التعليم وزارة 

130004

013004والمعادن الصناعة وزارة 

202004

020103التجارة وزارة 

101002

011002واالسكان االعمار وزارة 

020002

101002النقل وزارة 

3730114

1130187470المجموع

130004بغداد أمانة 

112004

101002العراقي االعالم شبكة 

5851221

81281231المجموع

19422686101

2524215

1725015

225430178131

البشرية القدرات مؤشرات- 2

الكلي المجموع

التربية وزارة 

الشيعي الوقف ديوان 

 المرتبطة غير الجهات بقية

بوزارة

الوزارات بقية

بوزارة المرتبطة غير الجهات

 غير والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوين

االتصاالت وزارة 

التخطيط وزارة 

 والشؤون العمل وزارة 

االجتماعية

الوزارات

العامة واالشغال البلديات وزارة 

المالية وزارة 

األنظمة وتحليل معمارية تصميم مهارات (10-2) رقم جدول

المشمولة الجهات

والخدمات التطبيقات تنصيب

١٢٥



التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية
 عدد

التشكيالت
التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية

 عدد

التشكيالت

024309032409الكهرباء وزارة 

201317112217

122106111216الداخلية وزارة 

003306002406

112105022105العالي التعليم وزارة 

121004022004

002204101204والمعادن الصناعة وزارة 

031004013004

003003003003التجارة وزارة 

010012100102

011002002002واالسكان االعمار وزارة 

001102011002

110002101002النقل وزارة 

08501141813114

62126143706192319370المجموع

112004121004بغداد أمانة 

013004012104

011002100102العراقي االعالم شبكة 

28812212683221

31114123149115231المجموع

93240155101102834245101

05460150255315

06621150455115

94350236131103444349131

البشرية القدرات مؤشرات- 2

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوين

الكلي المجموع

االجتماعية والشؤون العمل وزارة 

الوزارات بقية

بوزارة المرتبطة غير الجهات

الشيعي الوقف ديوان 

بوزارة المرتبطة غير الجهات بقية

 غير والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

التخطيط وزارة 

األساسية المعلومات تكنولوجيا مهارات (11-2) رقم جدول

المشمولة الجهات

البرمجة لغاتوالتكنولوجيا األنظمة تطوير وأدوات منهجية

الوزارات

التربية وزارة 

العامة واالشغال البلديات وزارة 

المالية وزارة 

االتصاالت وزارة 

١٢٦



التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية
 عدد

التشكيالت
التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية

 عدد

التشكيالت

063009162009الكهرباء وزارة 

321017320027

220116042006الداخلية وزارة 

014016033006

023005041005العالي التعليم وزارة 

040004130004

002204011204والمعادن الصناعة وزارة 

201104211004

012003002103التجارة وزارة 

100102100102

002002011002واالسكان االعمار وزارة 

110002110002

110002110002النقل وزارة 

35411143731014

13252264701334165270المجموع

130004121004بغداد أمانة 

004004103004

100102011002العراقي االعالم شبكة 

477122141142021

61011223161492031المجموع

1935338610119482572101

04551151274115

07440150942015

194642177131205936133131

البشرية القدرات مؤشرات- 2

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوين

الكلي المجموع

 والشؤون العمل وزارة 

االجتماعية

الوزارات بقية

بوزارة المرتبطة غير الجهات

الشيعي الوقف ديوان 

بوزارة المرتبطة غير الجهات بقية

 غير والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

التخطيط وزارة 

األساسية المعلومات تكنولوجيا مهارات (12-2) رقم جدول

المشمولة الجهات

الشبكاتالتخزين إدارة

الوزارات

التربية وزارة 

العامة واالشغال البلديات وزارة 

المالية وزارة 

االتصاالت وزارة 

١٢٧



التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية
 عدد

التشكيالت
التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية

 عدد

التشكيالت

063009152109الكهرباء وزارة 

321107302207

302106141006الداخلية وزارة 

003216015006

023005031105العالي التعليم وزارة 

130004121004

002114110204والمعادن الصناعة وزارة 

202004121004

003003011103التجارة وزارة 

110002101002

020002011002واالسكان االعمار وزارة 

010012110002

101002110002النقل وزارة 

13811140752014

12202864701129219070المجموع

040004121004بغداد أمانة 

103004012104

002002011002العراقي االعالم شبكة 

012630214781121

116113031511122131المجموع

13363994101164033111101

23631151256115

26421150843015

174549146131175042202131

البشرية القدرات مؤشرات- 2

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوين

الكلي المجموع

 والشؤون العمل وزارة 

االجتماعية

الوزارات بقية

بوزارة المرتبطة غير الجهات

الشيعي الوقف ديوان 

 المرتبطة غير الجهات بقية

بوزارة

 غير والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

التخطيط وزارة 

األساسية المعلومات تكنولوجيا مهارات (13-2) رقم جدول

المشمولة الجهات

للتكنولوجيا التحتية البنيةالويب خدمات

الوزارات

التربية وزارة 

العامة واالشغال البلديات وزارة 

المالية وزارة 

االتصاالت وزارة 

١٢٨



التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية
 عدد

التشكيالت
التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية

 عدد

التشكيالت

061209034119الكهرباء وزارة 

230207211307

041106140106الداخلية وزارة 

014106003306

031105022105العالي التعليم وزارة 

021104130004

101204003014والمعادن الصناعة وزارة 

121004120104

011103002103التجارة وزارة 

011002020002

011002011002واالسكان االعمار وزارة 

001102011002

110002101002النقل وزارة 

06422140562114

53118142706242413370المجموع

130004130004بغداد أمانة 

031004003014

010102011002العراقي االعالم شبكة 

48711211781421

51582131211121531المجموع

10462616310183536148101

03741150435315

24720150545115

125340224131844432412131

البشرية القدرات مؤشرات- 2

الكلي المجموع

 والشؤون العمل وزارة 

االجتماعية

الوزارات بقية

بوزارة المرتبطة غير الجهات

الشيعي الوقف ديوان 

 المرتبطة غير الجهات بقية

بوزارة

 غير والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوين

التخطيط وزارة 

األساسية المعلومات تكنولوجيا مهارات (14-2) رقم جدول

المشمولة الجهات

الرقمي المحتوى إدارةالموجودات إدارة

الوزارات

التربية وزارة 

العامة واالشغال البلديات وزارة 

المالية وزارة 

االتصاالت وزارة 

١٢٩



التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية
 عدد

التشكيالت
التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية

 عدد

التشكيالت

034119041319الكهرباء وزارة 

103127430007

112026330006الداخلية وزارة 

003306000066

032005041005العالي التعليم وزارة 

031004031004

012104003104والمعادن الصناعة وزارة 

112004210104

002103012003التجارة وزارة 

101002100102

002002002002واالسكان االعمار وزارة 

002002020002

101002020002النقل وزارة 

19220143434014

62129957013271310770المجموع

211004220004بغداد أمانة 

121004310004

010102002002العراقي االعالم شبكة 

0109112141340021

31411213191660031المجموع

93540116101224319107101

11454153263115

06630154740015

1042501910131295229138131 الكلي المجموع

 غير والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

 والشؤون العمل وزارة 

االجتماعية

الوزارات بقية

بوزارة المرتبطة غير الجهات

البشرية القدرات مؤشرات- 2

الشيعي الوقف ديوان 

 المرتبطة غير الجهات بقية

بوزارة

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوين

التخطيط وزارة 

المعلومات تقنية مهارات (15-2) رقم جدول

المشمولة الجهات

السريةالبرمجيات هندسة

الوزارات

التربية وزارة 

العامة واالشغال البلديات وزارة 

المالية وزارة 

االتصاالت وزارة 

١٣٠



التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية
 عدد

التشكيالت
التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية

 عدد

التشكيالت

144009024219الكهرباء وزارة 

421007201137

150006141006الداخلية وزارة 

024006051006

041005031105العالي التعليم وزارة 

130004120104

020204011204والمعادن الصناعة وزارة 

211004021014

003003021003التجارة وزارة 

110002011002

002002011002واالسكان االعمار وزارة 

110002010012

110002110002النقل وزارة 

35510141440514

15312130706291771170المجموع

121004130004بغداد أمانة 

040004120014

101002001012العراقي االعالم شبكة 

4106102101081221

6168103121591431المجموع

2147294010184426815101

14442150382215

28410152461215

245937921311051401119131

البشرية القدرات مؤشرات- 2

الكلي المجموع

 والشؤون العمل وزارة 

االجتماعية

الوزارات بقية

بوزارة المرتبطة غير الجهات

الشيعي الوقف ديوان 

 المرتبطة غير الجهات بقية

بوزارة

 غير والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوين

التخطيط وزارة 

المعلومات تقنية مهارات (16-2) رقم جدول

المشمولة الجهات

المعامالت معالجةوالشبكات األنظمة إدارة

الوزارات

التربية وزارة 

العامة واالشغال البلديات وزارة 

المالية وزارة 

االتصاالت وزارة 

١٣١



التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية
 عدد

التشكيالت
التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية

 عدد

التشكيالت

034119143109الكهرباء وزارة 

311027204017

211026141006الداخلية وزارة 

042006011406

031105022105العالي التعليم وزارة 

121004220004

101114101114والمعادن الصناعة وزارة 

012014022004

021003012003التجارة وزارة 

110002020002

002002011002واالسكان االعمار وزارة 

010102011002

110002110002النقل وزارة 

0102111401021114

930185870831208370المجموع

040004031004بغداد أمانة 

121004120104

101002002002العراقي االعالم شبكة 

112503214772121

31870331512103131المجموع

124825511101134330114101

05343151243515

16521151364115

13593311151311548401810131

 البشرية القدرات مؤشرات- 2

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوين

الكلي المجموع

 والشؤون العمل وزارة 

االجتماعية

الوزارات بقية

بوزارة المرتبطة غير الجهات

الشيعي الوقف ديوان 

 المرتبطة غير الجهات بقية

بوزارة

 غير والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

التخطيط وزارة 

المعلومات تقنية مهارات (17-2) رقم جدول

المشمولة الجهات

المعلومات وتبادل إدارةالمستخدم واجهة

الوزارات

التربية وزارة 

العامة واالشغال البلديات وزارة 

المالية وزارة 

االتصاالت وزارة 

١٣٢



التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية
 عدد

التشكيالت
التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية

 عدد

التشكيالت

043209062109الكهرباء وزارة 

502007133007

121116042006الداخلية وزارة 

000606001506

113005031105العالي التعليم وزارة 

021104121004

011024013004والمعادن الصناعة وزارة 

120104202004

011103030003التجارة وزارة 

020002101002

002002011002واالسكان االعمار وزارة 

010102002002

101002101002النقل وزارة 

26411141561114

11221914470728268170المجموع

130004130004بغداد أمانة 

040004022004

001102010102العراقي االعالم شبكة 

310512213960321

4176223141581331المجموع

15392516610111433494101

33432151523415

45240152661015

224731238131145442138131

البشرية القدرات مؤشرات- 2

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوين

الكلي المجموع

 والشؤون العمل وزارة 

االجتماعية

الوزارات بقية

بوزارة المرتبطة غير الجهات

الشيعي الوقف ديوان 

 المرتبطة غير الجهات بقية

بوزارة

 غير والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

التخطيط وزارة 

المعلومات تقنية مهارات (18-2) رقم جدول

المشمولة الجهات

التشغيلية األنظمة خدماتالصور تصميم

الوزارات

التربية وزارة 

العامة واالشغال البلديات وزارة 

المالية وزارة 

االتصاالت وزارة 

١٣٣



التتوفرضعيفةمتوسطةجيدةعالية
 عدد

التشكيالت

071109الكهرباء وزارة 

212117

032106الداخلية وزارة 

002406

030025العالي التعليم وزارة 

130004

011024والمعادن الصناعة وزارة 

202004

003003التجارة وزارة 

110002

011002واالسكان االعمار وزارة 

010012

110002النقل وزارة 

2731114

929178770المجموع

021104بغداد أمانة 

031004

011002العراقي االعالم شبكة 

3862221

31493231المجموع

124326119101

1126515

1534215

1449312116131 الكلي المجموع

بوزارة المرتبطة غير الجهات

الشيعي الوقف ديوان 

 المرتبطة غير الجهات بقية

بوزارة

 غير والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوين

البشرية القدرات مؤشرات- 2

الوزارات بقية

المعلومات تقنية مهارات (19-2) رقم جدول

المشمولة الجهات
الشبكات خدمات

الوزارات

التربية وزارة 

العامة واالشغال البلديات وزارة 

المالية وزارة 

االتصاالت وزارة 

التخطيط وزارة 

 والشؤون العمل وزارة 

االجتماعية

١٣٤



خطة توجد الضعيفمتوسطجيدعالي
 عدد

التشكيالت

112329الكهرباء وزارة 

131117

021036الداخلية وزارة 

006006

011125العالي التعليم وزارة 

112004

100124والمعادن الصناعة وزارة 

022004

002013التجارة وزارة 

001012

010102واالسكان االعمار وزارة 

000022

101002النقل وزارة 

0446014

51523131470المجموع

022004بغداد أمانة 

004004

010102العراقي االعالم شبكة 

14105121

17166131المجموع

622391915101

1233615

1424415

828442625131

العامة واالشغال البلديات وزارة 

المالية وزارة 

االتصاالت وزارة 

البشرية القدرات مؤشرات- 2

المحافظات مجالس 

التخطيط وزارة 

المعلومات تقنية مهارات (20-2) رقم جدول

المشمولة الجهات

للعمل المطلوبة المهارات لتطوير التدريب خطة تلبية مستوى

الوزارات

التربية وزارة 

المحافظات دواوين

الكلي المجموع

 والشؤون العمل وزارة 

االجتماعية

الوزارات بقية

بوزارة المرتبطة غير الجهات

الشيعي الوقف ديوان 

 المرتبطة غير الجهات بقية

بوزارة

 غير والجهات الوزارات مجموع

بوزارة المرتبطة

١٣٥



١٣٦





١٣٨



البنٌه التحتٌة لالتصال والتكنولوجٌا -القسم الثالث : 

توفر األجهزة  والبرامجٌات األساسٌة العاملة  3-0

فوووً لتقلٌووول الجهووود البشوووري وزٌوووادة االنتووواج والسووورعة  اإللكترونٌوووة اهوووم مكونوووات البنٌوووة التحتٌوووة هوووً تووووفر الحاسوووبة 

وجهوووات العمووول األخووورى إضوووافًة  التشوووكٌالت اإلدارٌوووهانجووواز االعموووال مووون خوووالل تحقٌوووق االنسوووٌابٌة والتفاعووول بوووٌن 

الووووى توووووفر القوووودرات البشوووورٌه المتخصصووووة والمدربووووة التووووً الغنووووى عنهووووا فووووً توووووفٌر البرامجٌووووات واداء اعمووووال 

فٌهووووا أجهووووزة  وتشووووكٌالتها  تتوووووفر  جمٌووووع وزارات الدولووووةنتووووائج المسووووح تبووووٌن أن  وموووون. اإللكترونٌووووة الحكومووووة 

هوووا برامجٌوووات أساسوووٌة تعمووول علٌهوووا ،لكووون تووووفر هوووذه األجهوووزة والبرامجٌوووات تختلوووف مووون جهوووة الوووى حاسووووب ول

مووون التشوووكٌالت) تتووووفر فٌهوووا  )%51التشوووكٌالت  فقووود تبوووٌن إن  ) وأخرى.فعلوووى مسوووتوى المجمووووع الكلوووً للجهوووات 

أجهوووووووزة الحاسووووووووب %( تسوووووووتخدم 00وإن ) كافٌوووووووة ( هوووووووذه األجهوووووووزة والبرامجٌوووووووات األساسوووووووٌة ولكنهوووووووا غٌووووووور

قلٌوووول لوووودى العوووواملٌن لوووودٌها فووووً مجووووال اإلدارة باإلضووووافة ألسووووتخدامها لألنظمووووة المكتبٌووووة( ، والبرامجٌووووات بشووووكل )

.   تماماً  كافً%( تتوفر بشكل 04و) %(تتوفر اجهزة الحاسوب والبرامجٌات االساسٌة بشكل كبٌر25وان) 

ل متوسوووط ـوووـوب بشكـمووون هوووذه الووووزارات تتووووفر فٌهوووا أجهوووزة الحاسووو (%51)تبوووٌن انأموووا علوووى مسوووتوى الووووزارات ف

موووون الوووووزارات تتووووفر هووووذه األجهووووزة  (%9و) %( تتووووفر بشووووكل كووووافً تمامووواً 00و)%(  تتووووفر بشووووكل كبٌوووور 31و)

بشوووكل قلٌووول وفوووً الغالوووب لووودى اإلدارٌوووٌن . وفٌموووا ٌخوووص الجهوووات  غٌووور المرتبطوووة بووووزارة فتبوووٌن إن تووووفر أجهوووزة 

لوووودى %( تتوفربشووووكل قلٌووول  8%( بشووووكل كبٌووور وكوووافً و)47%( و )46اسووووب والبرامجٌوووات بشووووكل متوسوووط ) الح

%( تتووووفر أجهوووزة 63أموووا بالنسوووبة لووودٌوان ومجوووالس المحافظوووات فكوووان)  ال تسوووتخدم األنظموووة المكتبٌوووة، اإلدارٌوووٌن

 تتوووووفر بشووووكل%( 3%( موووون دٌوووووان ومجووووالس المحافظوووات تتوووووفر بشووووكل كبٌوووور و)01الحاسووووب بشووووكل متوسووووط و)

 .(23( والشكل )0-3ر فً جدول )ظان دارٌٌن فقطلدى اإلقلٌل %( تتوفر بشكل 23و)  كافً تماماً 

2105  رامجٌات االساسٌة العاملة حسب الجهات المشمولة لسنةبتوفر االجهزة والنسبة ( 23شكل )
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١٣٩



 كيف تصف شبكات االتصال الداخلي  3-2 

 بط ـةةةـا تـةةةـعهةةةل الها  ةةةات باالةةةافال الةةة  ا د ةةةي  لةةةداخلي لدةةةا دل  فعةةةال لهدةةة  فةةةي ت ةةةديل ان فعاليةةةال االتصةةةال ا
ل هختلةةف اا ةةاهدا لف لعدةةا بعلةةدا بةةةبعد بط ي ةةن تةةادي الةة  اال  ةةةا  فةةةي عهلدةةا لال ةة عال فةةي ادا   ةة ا العهةةة

 اف ـائ  اطةةةلةةة  ال ةةةيط   علةةة   ةةةعههةةةا يةةةادي الةةة  قيةةةادا الس ةةةال بةةةين ال ا ةةةا  لاله ال ةةةين ليةعةةةل اادا   اةةةاد ا 
 العهل في الها  ال.

%( أهةا علة  صةعيد 25بلغت   بال  الةدات الهشهللال التي  التلةد شبكال إتصال داخلةي داخةل الهلاةل ال ئي ةي للتشةكيل  

فظدة ت الهحافظةات  دلاليةن%( للدلائ  غي  اله تبطال بلقا   أها هةالس ل47   بال %( ل44  ال  بال  ظد تاللقا ات 

هةةن الحلا ةةي   %( 55أاةةل هةةن للكةةن تتةةلف  شةةبكال إتصةةال داخليةةال داخةةل الهلاةةل ا  ا ةةي    الهاشةة ل . (53%  ال  ةةبال

%( للهةهلع 25  فظد ت ال  بال  الخا ةيال للتشكيل (  ه تبطال بالشبكال لال يلةد شبكال ها بين الهلال ال ئي ي لالهلاال

%( 35 ل  ةةبال  تبطةةال بةةلقا    هالغيةة   للةدةةات%( 24 ل  ةةبال%( للةةلقا ات   27 ل  ةةبال الكلةةي للةدةةات الهشةةهللال  

تتةلف    لهةهلع الةدات الهشهللال تحةت هاشة %(  49    بال  اله ح إن ت  تائجالهحافظات.  لاظد  لدلالينلهةالس 

لتتةلف  شةبكال هةا بةين الشةبكال ه تبطةال ب الحلا ةي   % هن55ب  بال اكس  هن شبكال إتصال داخليال داخل الهلال ال ئي ي  

ال ــةـل  ب %(  24  الــةـفظدة ت ال  ب  أهةا علة  ه ةتلل الةلقا ات اةل الخا ةيةال للتشةكيل( الهلال ال ئي ي لبعد الهلا

الهحافظةات  أهةا  هةهةلع الةدةات الهشةهللال  لدلاليةن هةةالسل%( 35  ل  ةبال ه تبطةال بةلقا  الغي  للةدات %(  22 

لةهيةل أةدةق   يةالال الهحلالشةبكب حلا ةي  ه تبطةال ال اةدةق  %( هةن85لحةلالي   داخليةال كبية   كالشةبع د هاش   تتلف 

أهةةا علةة  ه ةةتلل %(  48الحلا ةةي  فةةي لحةةداتك  الت ظيهيةةال اةةاد   علةة  اللصةةلل الةة  الشةةبكال الهحليةةال ( بلغةةت   ةةبتن   

الهحافظةات   لالين % ( لهةالس لد45ه تبطال بلقا   ل  الغي   للةدات%( 22   بال %( ل23   بلغت ال  بالاللقا ات 

كافيال ليت   تل عال ت اال بيا ا داخل التشكيل للحداتن الت ظيهيال ه تبطال باتصال دائ   أها هاش  ةهيل أةدق  الحلا ي   

%(علة  ه ةتلل 44 لب  ةبال للهةهلع الكلي للةدةات الهشةهللال     %(42    بتداا تخداهدا لتبادل الهعللهات( ظد ت 

 %( 7ا  ــةـلغت   بتدــةـفب اتـةـفظالهحالدلاليةن هةةالس أهةا ه تبطةال بةلقا    الغي   للةدات%( 46 لب  بال   اللقا ات

 .(24( لالشكل  2-3كها هللح في ةدلل  

 

 
 

 

   

 2545( كيف تصف شبكات االتصال ح   الةدات الهشهللال ل  ال 24شكل  
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١٤٠



كٌف تصف االتصال باألنترنت 3-3

ان توفر االنترنت فً التشكٌالت التابعة للجهات المشمولة تعتبر وسٌلة ٌستخدمها الموظفون للتواصل وتبادل المعلومات 

فً مختلف مجاالت  انات والبرامجٌات واالتصال بالخبراءواستخدام الموارد الحاسوبٌة مثل نتائج البحوث وقواعد البٌ

 .  العلوم والمعرفة

( و %06 )نسبته بلغت (اتصال بشبكه االنترنت دجٌو مإشر) انلمجموع الجهات المشموله  المسح وهنا ظهرت نتائج

%( 23)نسبة مرتبطة بوزارة والغٌر  للجهات%( 04) وبنسبة ، %(03) مقدار النسبةعلى مستوى الوزارات 

ٌوجد اتصال باالتنرتت ولكن مجموع الجهات المشمولة عند مإشر) المحافظات . وأظهرت النتائج إن ودواوٌن مجالسل

نسبة و%( ، 38( ظهرت  بنسبة) معظمها لألعمال اإلدارٌة وحجم الحزمة ضٌقبها % من الوحدات مرتبطة 51أقل من 

الوحدات المرتبطه من % 51باألنترنت بنسبة أكثر منشكٌل داخل التٌوجد اتصال ) عند مإشر %( من التشكٌالت09)

% لجمٌع 81باإلنترنت جٌد ومتاح بنسبة  اإلتصالبصفة عامة  عند مإشر ) %( من التشكٌالت 08)نسبة و بها(

 عند مإشر %( من التشكٌالت 9و) (ت المواقع الخارجٌة متصلة باإلنترنبعض كما أن الوحدات فً الموقع الرئٌسً 

% لجمٌع الوحدات فً الموقع الرئٌسً وجمٌع المواقع 81جٌد ومتاح وبنسبة  باإلنترنت االتصال امة)بصفة ع

. (25( والشكل )3-3كما موضح فً جدول ) اٌضاً( الخارجٌة

2105( وصف  االتصال باالنترنت حسب الجهات المشمولة  لسنة 25شكل )  
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 بٌن التشكٌل والمواقع الخارجٌة التابعة لهم  المعلوماتتبادل  3-4

 الجهات المشمولة اكثر من اختٌار واذا اخذنا مجموع على اإلجابة علٌه  الذي تكون المحورفً هذا  النتائجأظهرت 

تبادل المعلومات نالحظ ان معظم تشكٌالتها ٌكون )ورقٌاً( لتلك الجهات  مإشر حول%( 79) تبٌن ان نسبةبالمسح 

د االلكترونً البرٌ استخدامب  %( ظهرت فً مإشر تبادل البٌانات73ونسبة )من خالل النسبة اعاله. والبٌانات ورقٌاً 

مإشر اما   .%( 61)نسبته  بلغتقد ( USB, CDة المتعددة ) ــمإشر ) تبادل البٌانات باستخدام وسائط النقل الرقمٌاما 

) تبادل البٌانات بشكل محدود ٌقوم على استخدام قواعد البٌانات المشتركة او التطبٌقات الشبكٌة فٌما بٌن التشكٌل( 

شر ) ٌتم التوصٌل بشكل دائم لجمٌع قواعد البٌانات والتطبٌقات الداخلٌة والخارجٌة وهناك ومإ%( 25ظهرت نسبته )

. وعلى مستوى الوزارات والجهات غٌر %(8اجراءات واضحة الستخدامات البٌانات الخارجٌة( ظهرت نسبته )

 ( .26( والشكل )4-3جدول  )انظر  المرتبطة بوزارة 
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 التالٌة لألجهزة واالنظمة المتوفرة ة القائمة ئتعب  5 -3 

    (  الحاسبات المرتبطة بالشبكة فً الموقع الرئٌسً والفرع3-5-0ً)

قع الرئٌسة  والحاسوبات فوً المواقوع الفرعٌوة التوً تسوتخدم اتبٌن نتائج المسح ان  الحاسبات المرتبطة بالشبكة فً المو

(  له الحظ االوفر فً استخدامه بجمٌع تشكٌالت  الجهات   WINDOWS)التشغٌل  االنظمة التشغٌلٌة  الحظنا  ان نظام 

( كانوت  inuxبٌنموا نالحوظ ان نظوام ) للحاسوبات الرئٌسوٌة والفرعٌوة  %( علوى التووال99ً% و 95المشمولة  بنسوبة ) 

شووغٌل فكووان اسووتخدامها لنظووام الت امووا فٌمووا ٌخووص الوووزارات %( علووى التوووالً .4و %02)اإلسووتخدام  النسووبة االقوول فووً 

WINDOWS   (% 98)للحاسوبات المرتبطوة بوالمواقع الرئٌسوٌة و ( %94 )األكثر من بوٌن األنظموة التشوغٌلٌة  وشوكل 

للحاسوبات المتصولة  (%95)فقود كانوت نسوبتهما غٌور المرتبطوة بووزارة  الجهوات وللحاسبات المتصلة بالمواقع الفرعٌوة 

ة ـوـانت النسبـوـفقود كدٌوان ومجالس المحافظات اقع الفرعٌة  أما للحاسبات المتصلة بالمو (% 98)بالمواقع الرئٌسٌة و 

( Window)التشوغٌل  وهذا ٌدل علوى ان نظوام  .ت الرئٌسٌة والفرعٌة على التوالً%( لكل من الحاسبا011 و% 96 )

  حـــبالمسة ــــولــات المشمـــالت الجهــــع تشكٌــــن جمٌـــــا مـــــــدامــــر استخــــــال واالكثــــام الفعــــو النظــــه

 .(27( والشكل ) (3-5-2و  (0-5-3كما موضح فً جدول )

نبووٌن اٌضووا ان حالووة تجدٌوود الرخصووة للنظووام التشووغٌلً للحاسووبات المرتبطووة بالشووبكة للمواقووع الرئٌسووة والفرعٌووة كانووت و

   وى الجهووات المشوومولةــووـى مستـووـعل %( 69ا )ــووـبرٌــا  تقـووـل منهمـووـكــدد لــووـر مجــووـر غٌــووـإشـــى للمــووـة االعلــووـالنسب

 .( 4  (3-5-و (3-5-3كما موضح فً جدول )

 

2105( الحاسبات المرتبطة بالشبكة فً الموقع الرئٌسً  والمواقع الفرعٌة  حسب الجهات المشمولة  لسنة 27شكل )  
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 ( اجهزة الخادم فً الموقع الرئٌسً والفرع3-5-2ً) 

ام تشووووغٌل مثوووول ــووووـة وبنظـووووـخووووادم هووووو عبووووارة عوووون اجهووووزة كمبٌوووووتر عووووادة موووواتكون  بمواصووووفات عالٌاجهووووزة ال -

(server window. وٌقدم وظاٌف برمجٌات تستخدم بواسطة اجهزة الحاسوب  ) 

وهنووووا نالحووووظ ان اجهووووزة الخووووادم فووووً الموقووووع الرئٌسووووً والفرعووووً علووووى مسووووتوى الجهووووات المشوووومولة بالمسووووح   -
( للموقووووع %95و% 92( هووووو االعلووووى موووون بووووٌن االنظمووووة االخوووورى وكانووووت )window)وجوووود ان نظووووام  التشووووغٌل 

اموووا علوووى مسوووتوى الووووزارات (  inuxالرئٌسوووً والفرعوووً علوووى التووووالً  وكانوووت النسوووبة االقووول لنظوووام التشوووغٌل هوووو  )

والنسووووبة  (windowوالجهووووات  غٌوووور المرتبطووووة فقوووود كانووووت النسووووب متقاربووووة فووووً اسووووتخدامها لنظووووام التشووووغٌل )

-% 89وفٌموووووا ٌخوووووص دٌووووووان ومجوووووالس المحافظوووووات بلغوووووت  نسوووووبتهما ) ( inuxالتشوووووغٌل ) كانوووووت لنظوووووام االقووووول

 رعً.ـــووووـً والفــووووـوقع الرئٌســووووـادم فووووً المـــووووـزة الخــووووـالجه (window%(  السووووتخدام نظووووام التشووووغٌل )011

 (28( والشكل )6-5-3و ) (5-5-3كما موضح فً جدول )
 
 

 2105ة بالشبكة فً المواقع الرئٌسٌة والفرعٌة حسب الجهات المشمولة ( أجهزة الخوادم المرتبط28شكل )
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 التتوفر

 اجهزة

حاسوب

 في) قليل بشكل تتوفر

 لدى تتوفر الغالب

 التستخدم االداريين

(فقط المكتبية االنظمة

 بشكل تتوفر

 ولكنها متوسط

كافية غير

 تتوفر

كبير بشكل

 متوفرة

 كافي بشكل

ً تماما

المجموع

015309

012227

004116

000606

013105

003104

002114

002204

002013

001012

001102

001102

002002

0372214

063521870

011114

002114

000112

0186621

02119931

08463017101

0662115

01131015

07193130

015653318131

والتكنولوجيا لالتصال التحتية البنية- 3

 المحافظات  دواوين

المجموع

االجمالي المجموع

المجموع

التخطيط وزارة 

واالسكان االعمار وزارة 

االجتماعية والشؤون العمل وزارة 

النقل وزارة 

المجموع

بوزارة المرتبطة غير الجهات

العلمي المجمع 

النزاهة هيئة 

 بوزارة المرتبطة غير الجهات بقية

المجموع

بوزارة المرتبطة غير والجهات الوزارات مجموع

 المحافظات مجالس

المحافظات ودواوين مجالس مجموع

واالتصاالت االعالم هيئة 

الوزارات بقية

التجارة وزارة 

المشمولة الوزارات

العاملة االساسية والبرامجيات االجهزة توفر (1-3) رقم جدول

الكهرباء وزارة 

الوزارات

التربية وزارة 

االتصاالت وزارة 

الداخلية وزارة 

العامة واالشغال البلديات وزارة 

العالي التعليم وزارة 

المالية وزارة 

والمعادن الصناعة وزارة 

١٤٥



 شبكة التوجد

 داخلي اتصال

 الرئيسي الموقع

للتشكيل

 اتصال شبكة تتوفر

 الموقع داخل داخلية

 من اقل ولكن االساسي

 الحواسيب من 50%

 بالشبكة مرتبطة

 مابين شبكة واليوجد

 الرئيسي الموقع

 الخارجية المواقع

للتشكيل

 اتصال شبكة تتوفر

 الموقع داخل داخلية

 اكثر بنسبة الرئيسي

 من% 50  من

 مرتبطة الحواسيب

 وتتوفر بالشبكة

 الموقع مابين شبكة

 وبعض الرئيسي

 الخارجية المواقع

للتشكيل

 داخلية شبكة تتوفر

% 80 وحوالي كبيرة

 الحواسيب اجهزة من

 بالشبكة مرتبطة

 وجميع المحلية

 في الحواسيب اجهزة

 التنظيمية وحداتكم

 الوصول على قادرة

المحلية الشبكة الى

 اجهزة جميع

 داخل الحواسيب

 ووحداته التشكيل

 مرتبطة التنظيمية

 وسعة دائم باتصال

 كافية بيانات تناقل

 استخدامها ويتم

المعلومات لتبادل

التشكيالت عدد

151209

321017التربية وزارة 

111216الداخلية وزارة 

010056العامة واالشغال البلديات وزارة 

103105العالي التعليم وزارة 

020204المالية وزارة 

210104والمعادن الصناعة وزارة 

021014االتصاالت وزارة 

021003التجارة وزارة 

001102التخطيط وزارة 

001012واالسكان االعمار وزارة 

000202االجتماعية والشؤون العمل وزارة 

001102النقل وزارة 

2344114الوزارات بقية

101915161070المجموع

بوزارة المرتبطة غير الجهات

202004بغداد أمانة 

130004الشيعي الوقف ديوان 

001012العراقي االعالم شبكة 

4246521 بوزارة المرتبطة غير الجهات بقية

7576631المجموع

1724222216101 بوزارة المرتبطة غير  والجهات الوزارات مجموع

 المحافظات مجالس

10302015المجموع

المحافظات  دواوين

6630015المجموع

16932030

3333252416131االجمالي المجموع

والتكنولوجيا لالتصال التحتية البنية- 3

 المحافظات ودواوين مجالس مجموع

الداخلي االتصال شبكات تصف كيف(2 - 3) رقم جدول

الوزارات

          المشمولة  الجهة

الكهرباء وزارة 

١٤٦



 اتصال يوجد

االنترنت بشكبة

 اتصال يوجد

 اقل ولكن باالنترنت

 من% 50 من

 بها مرتبطة الوحدات

 لالعمال معظمها

 وحجم االدارية

ضيق الحزمة

 داخل اتصال يوجد

 باالنترنت التشكيل

 من اكثر بنسبة

 من 50%

 مرتبطة الوحدات

بها

 االتصال عامة بصفة

 ومتاح جيد باالنترنت

 لجميع% 80 بنسبة

 الموقع في الوحدات

 ان كما,  الرئيسي

 المواقع بعض

 متصلة الخارجية

باالنترنت

 االتصال عامة بصفة

 ومتاح جيد باالنترنت

 لجميع% 80 بنسبة

 المواقع في الوحدات

 وجميع الرئيسي

 الخارجية المواقع

ً ايضا

 عدد

التشكيالت

061209

250007

211116

041106العامة واالشغال البلديات وزارة 

012115

012104

120104

002114االتصاالت وزارة 

010203

101002

001102

000202االجتماعية والشوؤن العمل وزارة 

010012

3442114

9261515570

بوزارة المرتبطة غير  الجهات

110114

013004

100102

3543621

5775731

1433222012101

5811015

2922015

71733030

2150252312131

والتكنولوجيا لالتصال التحتية البنية- 3

الداخلية وزارة 

العالي التعليم وزارة 

المالية وزارة 

والمعادن الصناعة وزارة 

؟ باالنترنت االتصال 3 - 3 رقم جدول

الوزارات

الكهرباء وزارة 

التربية وزارة 

المشمولة الجهه 

النقل وزارة 

 الوزارات بقية

المجموع

بغداد أمانة 

التجارة وزارة 

التخطيط وزارة 

واالسكان االعمار وزارة 

الشيعي الوقف ديوان 

العراقي االعالم شبكة 

 بوزارة المرتبطة غير الجهات بقية

المجموع

 بوزارة المرتبطة غير والجهات الوزارات مجموع

 المحافظات مجالس

المجموع

المحافظات  دواوين

المجموع

االجمالي المجموع

 المحافظات ودواوين مجالس مجموع

١٤٧



ً ورقيا

 البيانات تبادل

 البريد باستخدام

االلكتروني

 البيانات تبادل

 وسائط باستخدام

 الرقمية النقل

 المتعددة

(USB,CD)

 محدود بشكل البيانات تبادل

 قواعد استخدام على يقوم

 او المشتركة البيانات

 بين فيما الشبكية التطبيقات

التشكيل

 دائم بشكل التوصيل يتم

 البيانات قواعد لجميع

 الداخلية والتطبيقات

 اجراءات وهناك والخارجية

 الستخدامات واضحة

الخارجية البيانات

المجموع

898429

765207

565116

605006

443205

334204

443104

443104

030003

112002

222022

000112

221102

9984314

55534919970

444214

221014

111002

12161011021

19231613231

7476653211101

15880015

151151015

3019131030

10495783311131

والتكنولوجيا لالتصال التحتية البنية- 3

الشيعي الوقف ديوان 

العراقي االعالم شبكة 

 بوزارة المرتبطة غير الجهات بقية

المجموع

النقل وزارة 

 الوزارات بقية

المجموع

بوزارة المرتبطة غير الجهات

بغداد أمانة 

االتصاالت وزارة 

التجارة وزارة 

التخطيط وزارة 

واالسكان االعمار وزارة 

االجتماعية والشؤون العمل وزارة 

الداخلية وزارة 

االجمالي المجموع

المجموع

 المرتبطة غير والجهات الوزارات مجموع

بوزارة

 المحافظات مجالس

المجموع

 المحافظات  دواوين

 المحافظات ودواوين مجالس مجموع

(له التابعة) الخارجية والمواقع التشكيل بين المعلومات تبادل ( 4- 3) رقم جدول

العامة واالشغال البلديات وزارة 

العالي التعليم وزارة 

المالية وزارة 

والمعادن الصناعة وزارة 

المشمولة الجهة

الوزارات

الكهرباء وزارة 

التربية وزارة 

١٤٨



windowsinuxmakintoshmix المشمولة الجهة
 عدد

التشكيالت
متوفر غيرمتوفر

 يتوفر

 بشكل

جزئي

 عدد

التشكيالت

820091809

510061326

600060606

400041214

400041304

410040404

400140404

400040314

300031203

200020202

200020202

200020202

200022002

1240114212014

6280266953466

400040404

410041214

200020202

1830019413219

2840029521329

901202951474795

131001339113

1210013210113

2520026519226 المحافظات ودواوين مجالس مجموع

115140212119939121

والتكنولوجيا لالتصال التحتية البنية-   3                                                                            

المالية وزارة 

التخطيط وزارة 

واالسكان االعمار وزارة 

الرئيسي الموقع في بالشبكة المرتبطة الحاسبات (5 - 1 - 3) رقم جدول

صيانة عقد يتوفر هلالتشغليلة االنظمة نوع

 الوزارات

الكهرباء وزارة 

الداخلية وزارة 

العامة واالشغال البلديات وزارة 

الوزارات بقية

والمعادن الصناعة وزارة 

العالي التعليم وزارة 

التربية وزارة 

االتصاالت وزارة 

التجارة وزارة 

االجتماعية والشؤون العمل وزارة 

النقل وزارة 

المحافظات  دواوين

المجموع

االجمالي المجموع

 بوزارة المرتبطة غير الجهات بقية

المجموع

بوزارة المرتبطة غير والجهات الوزارات مجموع

المحافظات مجالس 

المجموع

المجموع

بوزارة المرتبطة غير الجهات

بغداد أمانة 

الشيعي الوقف ديوان 

العراقي االعالم شبكة 
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710070707
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110001109110

4230043336443

200020202

200020202

1600016310316

2000020314320

6230063650763

800080718

المحافظات دواوين

700071427

1500015111315 المحافظات ودواوين مجالس مجموع

77300787611078

والمعادن الصناعة وزارة 

الداخلية وزارة 

    المشمولة الجهة

 الوزارات

الكهرباء وزارة 

 والتكنولوجيا لالتصال التحتية البنية- 3

المجموع

بوزارة المرتبطة غير الجهات

بغداد امانة

 لإلستثمار الوطنية الهيئة

االجتماعية والشؤون العمل وزارة 

النقل وزارة 

 الوزارات بقية

التشغليلة االنظمة نوع

التربية وزارة 

واالسكان االعمار وزارة 

العامة واالشغال البلديات وزارة 

االتصاالت وزارة 

صيانة عقد يتوفر هل

الفرعية المواقع في بالشكبة المرتبطة الحاسبات (2-5-3) رقم جدول

العالي التعليم وزارة 

 بوزارة المرتبطة غير الجهات بقية

االجمالي المجموع

المجموع

 المحافظات مجالس

المجموع

المجموع

 المرتبطة غير والجهات الوزارات مجموع

بوزارة
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التشكيالت عددمجدد وغير مجددمجدد غيرمجدد المشمولة الجهة

0808

1506

0606

1214

1214

2204

0314

1113

1203

1102

2002

0202

0202

28414

1244864

0404

0314

0022

49619

416929

16601793

310013

110112

420125المحافظات ودواوين مجالس مجموع

208018118

 والتكنولوجيا لالتصال التحتية البنية- 3

 الوزارات

الكهرباء وزارة 

الداخلية وزارة 

العامة واالشغال البلديات وزارة 

التشغيلي للنظام الرخصة تجديد حالة

الرئيسي الموقع في بالشبكة المرتبطة الحاسبات (3-5-3) رقم جدول

العالي التعليم وزارة 

النقل وزارة 

التربية وزارة 

 الوزارات بقية

المجموع

والمعادن الصناعة وزارة 

االتصاالت وزارة 

المالية وزارة 

التجارة وزارة 

التخطيط وزارة 

واالسكان االعمار وزارة 

االجتماعية والشؤون العمل وزارة 

المجموع

االجمالي المجموع

المجموع

 بوزارة المرتبطة غير والجهات الوزارات مجموع

 المحافظات مجالس

المجموع

المحافظات دواوين

بوزارة المرتبطة غير الجهات

بغداد أمانة 

الشيعي الوقف ديوان 

العراقي االعالم شبكة 

 بوزارة المرتبطة الغير الجهات بقية
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التشكيالت عددمجدد وغير مجددمجدد غيرمجدد

0808

العامة واالشغال البلديات وزارة 
0606

0314

0123

1203

0202

0112

2002

0202

0202

16310

433744

بوزارة المرتبطة غير الجهات

0202

 لالستثمار الوطنية الهيئة
0022

 بوزارة المرتبطة غير الجهات بقية
57416

59620

9421364

0617

0617

 المحافظات ودواوين مجالس  مجموع
012214

9541578

 والتكنولوجيا لالتصال التحتية البنية- 3

المجموع

المحافظات دواوين

المجموع

االجمالي المجموع

 المجموع

بغداد أمانة 

 المجموع

 بوزارة المرتبطة غير والجهات الوزارات مجموع

المحافظات مجالس

التربية وزارة 

واالسكان االعمار وزارة 

االجتماعية والشؤون العمل وزارة 

النقل وزارة 

 الوزارات بقية

الكهرباء وزارة 

االتصاالت وزارة 

العالي التعليم وزارة 

والمعادن الصناعة وزارة 

الداخلية وزارة 

الفرعية المواقع في بالشكبة المرتبطة الحاسبات (4-5-3) رقم جدول

التشغيلي للنظام الرخصة تجديد حالة

 المشمولة الجهة

 الوزارات
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 عدد

التشكيالت
متوفر

 غير

متوفر

 يتوفر

 بشكل

جزئي

 عدد

التشكيالت

810192709

500050505

400041304

400040404

400040314

200130303

300030303

210030022

200020202

200022002

200020202

210020202

1150013210012

5180256744354

300030303

220031113
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1830018310417 بوزارة المرتبطة غير الجهات بقية

2550026416525

761302821160879

910092709

720092529

1630018412218 المحافظات ودواوين مجالس مجموع

92160210015721097

بوزارة المرتبطة غير والجهات الوزارات مجموع

 المرتبطة غير والجهات الوزارات مجموع

بوزارة

 والتكنولوجيا لالتصال التحتية البنية- 3

المجموع

االجمالي المجموع

المشمولة الجهة

المجموع

 المحافظات مجالس

المجموع

 المحافظات  دواوين

العلمي المجمع 

النزاهة هيئة 

واالسكان االعمار وزارة 

االجتماعية والشؤون العمل وزارة 

النقل وزارة 

 الوزارات بقية

المجموع

االتصاالت وزارة 

التخطيط وزارة 

 الوزارات

الكهرباء وزارة 

العامة واالشغال البلديات وزارة 

المالية وزارة 

والمعادن الصناعة وزارة 

الرئيسي الموقع في الخادم اجهزة (5-5-3) رقم جدول

صيانة عقد يتوفر هلالتشغليلة االنظمة نوع

التجارة وزارة 

الداخلية وزارة 

العالي التعليم وزارة 
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120001218312 المحافظات ودواوين مجالس مجموع

57500605421158

 والتكنولوجيا لالتصال التحتية البنية- 3

والمعادن الصناعة وزارة 

االجتماعية والشؤون العمل وزارة 

النقل وزارة 

 الوزارات بقية

 الوزارات

العامة واالشغال البلديات وزارة 

الكهرباء وزارة 

العالي التعليم وزارة 

االتصاالت وزارة 

الرئيسي الموقع في بالشبكة المرتبطة الحاسبات (6-5-3) رقم جدول

الفرعية المواقع في الخادم اجهزة

صيانة عقد يتوفر هلالتشغليلة االنظمة نوع

 المشمولة الجهة

الداخلية وزارة 

االجمالي المجموع

المجموع

بوزارة المرتبطة غير الجهات

بغداد أمانة 

 بوزارة المرتبطة غير الجهات بقية

بوزارة المرتبطة غير والجهات الوزارات مجموع

 المحافظات مجالس

المجموع

 المحافظات دواوين

المجموع
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المجموعمجدد وغير مجددمجدد غيرمجدد
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 بوزارة المرتبطة غير الجهات

0303

1102

0112

75416 بالوزارة المرتبطة غير الجهات بقية

810523

23401578 بوزارة غيرالمرتبطة والجهات الوزارات مجموع

0617

3317

39214 المحافظات ودواوين مجالس مجموع

26491792

 والتكنولوجيا لالتصال التحتية البنية- 3

االجمالي المجموع

العامة واالشغال البلديات وزارة 

 المحافظات مجالس

المجموع

المحافظات دواوين

المجموع

بغداد أمانة 

الشيعي الوقف ديوان 

 المجموع

االجتماعية والشؤون العمل وزارة 

النقل وزارة 

 الوزارات بقية

المجموع

العالي التعليم وزارة 

والمعادن الصناعة وزارة 

الرئيسي الموقع في الخادم اجهزة (7-5-3) رقم جدول

التشغيلي للنظام الرخصة تجديد حالة

 المشمولة الجهة

التخطيط وزارة 

العراقي االعالم شبكة 

واالسكان االعمار وزارة 

 الوزارات

الكهرباء وزارة 

المالية وزارة 

االتصاالت وزارة 

الداخلية وزارة 

التجارة وزارة 
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التشكيالت عددمجدد وغير مجددمجدد غيرمجدد

0606العامة واالشغال البلديات وزارة 
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0213
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والمعادن الصناعة وزارة 
1102

االجتماعية والشؤون العمل وزارة 
0112

0202

3429

621633

بوزارة المرتبطة غير الجهات

1102

 بوزارة المرتبطة غير الجهات بقية
53412

64414

12251047 بوزارة المرتبطة غير والجهات الوزارات مجموع

0415

1326

 المحافظات  ودواوين مجالس مجموع
17311

13321358

المجموع

بغداد أمانة 

االجمالي المجموع

 المحافظات  دواوين

المجموع

 المحافظات مجالس

المجموع

المجموع

التشغيلي للنظام الرخصة تجديد حالة

 المشمولة الجهة

 الوزارات

 والتكنولوجيا لالتصال التحتية البنية- 3

 الوزارات بقية

الكهرباء وزارة 

العالي التعليم وزارة 

االتصاالت وزارة 

الداخلية وزارة 

النقل وزارة 

الفرعية المواقع في الخادم اجهزة (8-5-3) رقم جدول
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معمارٌة االنظمة التطبٌقٌة واالجراءات والمعلومات وخدمات المواطنٌن -القسم الرابع :

 -( أدناه :2ٌتضمن هذا القسم المحاور كما فً الشكل ر قم )

 ات والمعلومات وخدمات المواطنٌنٌة واالجراءمحاور االنظمة التطبٌق -( :2) مخطط

توصيل الخدمات لممواطنين 4-1
  كاآلتيهذه الخدمات ومحاور  -: الموقع االلكتروني او البوابة  التي يوفرهاالخدمات  -4-1-1

 لعرض معمومات عن التشكيل واألخبار وقائمة الخدمات واجراءاتها.
 ويلتحميل نماذج الخدمات والشكا.   
 ا.لمتابعة حالة الخدمات وتقديم الطمبات الكتروني 
 لتمبية حاجة المستفيدين مع تكامل الخدمات.  

النتائج التً اظهرها حسب اأو البوابة   التً ٌوفرها الموقع توزٌع الخدماتمحاور (  الذي ٌبٌن 29وٌالحظ من الشكل )

وقائمة الخدمات  واألخبار لومات عن التشكٌلعرض المعان خدمة )وجد تها للعراق بصورة عامة همٌالمسح وا

 34تشكٌل وبنسبة ) 131( من اصل  44واجراءتها ( تصدرت الخدمات االخرى التً ٌوفرها الموقع االلكترونً بعدد) 

(  37عدد )لبعض الخدمات إضافة الى ما ورد أعاله ( بمتابعة حالة الخدمات وتقدٌم الطلبات الكترونٌا  )%( تلٌها خدمة

إضافة الى ما ورد الشكاوي واالستفسارات الخدمات و تحمٌل نماذج )اما بخصوص االهتمام بخدمة %(28)بة وبنس

والخدمة االخٌرة والتً ٌجب االهتمام بها ورفع مستوى الفائدة من قبل المستفٌدٌن  25%)فقد شكلت نسبة )أعاله ( 

. من اإلجمالً  13%) الخدمات التً شكلت نسبة ) منها لتوفٌر الوقت والجهد هً تلبٌة حاجة المستفٌدٌن مع تكامل

بٌن التشكٌالت هو  من ان الغرض االكثر اهمٌةالى ان توزٌع الخدمات حسب التشكٌالت من الشكل كذلك  وٌالحظ 

اهتمام الوزارات لعرض معلومات عن الوزارة وتشكٌالتها والخدمات التً تقدمها للمواطنٌٌن وسبل تذلٌل العقبات 

بهذه الخدمة  باالضافة الى  ( وزارة كان اهتمامها االكبر 21ً سبٌل االرتقاء بمستوى االداء حٌث شكلت )والروتٌن ف

( وزارة الن االجابة على اكثر من  21متابعة حالة الخدمات وتقدٌم الطلبات الكترونٌا لبعض خدمات الوزارات اٌضا )

غٌر المرتبطة بوزارة ( كان معظم اهتمامها اٌضا بنفس  لجهات) اجانب . اما التشكٌل الثانً الذي احتل المرتبة الثانٌة  

اهتمام الوزارات وهً ابراز ومتابعة الموقع لغرض عرض المعلومات عن الدوائر ونوع الخدمات المقدمة  حٌث شكلت 

( دوائر  9قط ) ( دوائر باالضافة الى متابعة هذه الخدمة وتقدٌم الطلبات الكترونٌا ف 10الدوائر المهتمة بالموضوع ) 

تقٌم مامعروض على موقعها االلكترونً .  تعمل على

توصٌل 

الخدمات 

 للمواطنٌن
قنوات تدفق 

 المعلومات

ت نظم البٌانا

 والمعلومات
ادارة عملٌات 

االعمال 

واعادة 

 هندستها

الٌات مفعلة 

الدارة 

 المعلومات
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لعرض المعلومات واالخبار عن التشكٌل تستخدم موقعها االلكترونً المحافظات( ودواوٌن )مجالس أما التشكٌلٌن وهما 

م االداء بالنسبة لهما وذلك بسبب عدم متابعة حالة ٌواالستفسارات بمعنى هناك ضعف فً تقٌالخدمات  ولتحمٌل نماذج 

اما الخدمة الرابعة ) لتلبٌة حاجة المستفٌدٌن مع تكامل الخدمات ( فكانت االستجابة علٌها من قبل  الخدمة المقدمة

أنظر ات ـــل الخدمـــا لغرض تكامــة ٌجب تطوٌرهـــباقً التشكٌالت وهذه الخدمة ضرورٌالوزارات اكثر اهتمام بها من 

 .(1 - 4الجدول )

2015لسنة اإللكترونٌة الخدمات التً ٌوفرها الموقع االلكترونً او البوابة  ( نسبة 29شكل ) 

 ، واالهتمام االكبر( تشكٌالت 9فوزارة الكهرباء لدٌها ) ،وزارة  ( ٌتناول اهمٌة الخدمات لكل 30اما الشكل  )

( 5) لعرض معلومات التشكٌل وقائمة الخدمات المقدمة واالجراءات المتخذة (  حٌث شكلت ) للتشكٌالت فً خدمات

الكترونٌا ولكن  تشكٌالت تهتم بهذه الخدمات باالضافة الى تحمٌل نماذج الشكاوي ومتابعة حالة الخدمات وتقدٌم الطلبات

ة ـــام وزارة التربٌة كان بخدمــلدٌها ضعف فً خدمة تلبٌة حاجة المستفٌدٌن  حٌث كانت استجابتها )صفر( . لكن اهتم

( منهم لتلبٌة حاجة المستفٌدٌن باالضافة الى  3تشكٌالت ) 7 لدٌها) تلبٌة حاجة المستفٌدٌن  مع تكامل الخدمات ( حٌث 

ولكن متابعتها ضعٌفة فً جانب ( ... لتحمٌل نماذج الخدمات والشكاوي...( و)المعلومات  لعرض)( من تشكٌالتها 2)

كان اهتمامها ٌنصب فً عرض   األقلتقدٌم ومتابعة الطلبات الكترونٌا ... وهكذا  اما الوزارات الباقٌة ذات التشكٌالت ا

ت.المعلومات ومتابعة حالة الخدما
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الجهات غٌر  الوزارات

 المرتبطة بوزارة
مجالس ودواوٌن 

  المحافظات
المجموع الكلً

 للجهات المشمولة

لتلبٌة حاجة المستفٌدٌن مع تكامل الخدمات 

 اضافة لما ورد اعاله

لمتابعة حالة الخدمات وتقدٌم الطلبات 

الكترونٌاً لبعض الخدمات اضافة لما ورد 

 اعاله

لتحمٌل نماذج الخدمات والشكاوي 

 واالستفسارات اضافة لما ورد اعاله

لعرض معلومات عن التشكٌل واالخبار 

  وقائمة الخدمات واجراءتها
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2015لسنة  خدمات التً ٌوفرها الموقع االلكترونً  حسب الوزاراتتوزٌع النسبة (  30 شكل )

لمإسسات الدولة هً لعرض المعلومات وتحمٌل النماذج  اإللكترونٌة أغلب الخدمات التً توفرها المواقع :  االستنتاج النهائً

متحدة لمراحل تحول الخدمات % وهً حسب النموذج الرباعً لالمم ال87واالجابة عن الشكاوي واالستفسارات وشكلت نسبة 

على االنترنت تقع ضمن المرحلة االولى ) مرحلة خدمات المعلومات الناشئة ( وحسب مراحل نضوج نموذج االتحاد االوربً 

تتراوح بٌن المرحلة االولى )المعلومات( والمرحلة الثانٌة )التفاعل بؤتجاه واحد( ، وال نعتقد بوجود خدمة متكاملة الكترونٌة 

 % .13ا فً العراق وهذا ما ٌدعو الى تثبٌت تحفظنا على نسبة االجابة االخٌرة التً بلغت حالٌ

بضرورة العمل على االنتقال الى المراحل الالحقة لنضوج الخدمات كالتفاعل بؤتجاه واحد او مرحلة التفاعل بؤتجاهٌن لذلك نوصً 

.  اإللكترونٌة اءات وتفعٌل القوانٌن وٌتطلب هذا الموضوع بصورة رئٌسٌة ضرورة تبسٌط وتحسٌن االجر
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لتلبٌة حاجة المستفٌدٌن 
مع تكامل الخدمات 
 اضافة لما ورد اعاله

لمتابعة حالة الخدمات 
وتقدٌم الطلبات الكترونٌاً 
لبعض الخدمات اضافة 

 لما ورد اعاله

لتحمٌل نماذج الخدمات 
والشكاوي 

واالستفسارات اضافة لما 

 ورد اعاله

لعرض معلومات عن 
التشكٌل واالخبار وقائمة 

 الخدمات واجراءتها 
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قنوات تدفق المعلومات  4-2

تعتبووور بحوووق أهوووم دعوووائم وأسوووس تقووودم الووودول  ، هوووو عصووور تقنٌوووة المعلوموووات واالتصووواالت والتوووًٌعووود عصووورنا هوووذا

 ٌجووب ، ولهووذاوالجهوودختصووار الوقووت ا مثوولهووذه التقنٌووة تسووتطٌع أن توووفر لإلنسووان خوودمات كثٌوورة  أنووتطورهووا. 

واسوووتثمارها فوووً جمٌوووع المجووواالت وذلوووك مووون خوووالل  توظٌوووف هوووذه التقنٌوووة ووضوووع الخطوووط اإلسوووتراتٌجٌة لتطوٌرهوووا

وتطوووووٌر قنوووووات توووودفق المعلومووووات تتصووووف قنوووووات توووودفق المعلومووووات موووون  .اإللكترونٌووووة إرسوووواء مفهوووووم الحكومووووة 

 -خالل هذا المسح بعدة اختٌارات منها :

 ورقٌا   100ت ٌدوٌاً بنسبة تتم معالجة البٌانات واالستمارا %.

 مع استخدام انظمة تطبٌقات بسٌطة مثل االكسلبشكل ورق ً.

 بشكل ورقً مع استخدام انظمة داخلٌة متخصصة التمتة االعمال.

  من البٌانات واالستمارات تتم باستخدام النماذج 50اقل من %. 

  نسبة كبٌرة تتم باستخدام قاعدة بٌانات متكاملة ومترابطة.

نتائج كما يمي : ال
لمعلوموات عون طرٌوق الطباعوة الورقٌوة موع اسوتخدام االعراق ٌعتمود علوى قنواة تووفٌر  اننالحظ  ( 31الشكل ) من خالل 

مموا ٌودل علوى اننوا 100% توتم معالجوة البٌانوات ٌودوٌا  ( %   34)  نسوبةبو (  % 66بسٌط لبرنامج االكسل بنسوبة ) 

لالستغناء عن الورق بتوفٌر البٌانات . كموا نالحوظ ان مجوالس نسبة اقل ماٌمكن حتى تصل اللٌس بالقصٌر  نحتاج لوقت 

المحافظات ودواوٌنها وكذلك الجهات غٌر المرتبطة بوزارة لها كذلك النسبة االكبور باسوتخدام قنواة تودفق المعلوموات عون 

غووت نسووبة االدخووال %( علووى التوووالً فووً حووٌن بل48)  %( و 87طرٌووق الووورق وتطبٌقووات بسووٌطة كاالكسوول بنسووب )

 الجهوات%( فً حوٌن بلغوت علوى  24الكترونٌا  للبٌانات باستخدام قاعدة بٌانات متكاملة ومترابطة على مستوى العراق )

% ( علووى التوووالً امووا مجووالس ودواوٌوون المحافظووات فانهووا الزلووت   31%( ) 29غٌوور المرتبطووة بوووزارة والوووزارات )  

 تفتقر لهذه الخدمة  .

( وزارة مع تشكٌالتها ان معظم  70التشكٌل االكبر وهو الوزارات الذي ٌحتوي على ) ان  ل نالحظ ومن خالل الشك

( وزارة مع التشكٌل 45تدفق المعلومات ٌتم عن طرٌق الورق واستخدام انظمة داخلٌة متخصصة التمتة االعمال ) 

( من الدوائر من  22( وعدد )% 71غٌر المرتبطة بوزارة شكلت نسبة ) الجهات%(  فً حٌن  64.3ة )ــبنسب

ا ــان اعتمادهـــة فكــــوان المحافظـــاما مجالس المحافظات ودٌ بمعنى الٌمكنهم التواصل مع بعض ،دائرة  31مجموع 

تستخدم   70( من الوزارات من اصل 23وٌالحظ ) )الطباعة الورقٌة مع برنامج اكسل( كمصدر لتدفق المعلومات 

. (2 - 4انظر الجدول ) % ورقٌا ً للبٌانات 100المعالجة ٌدوٌا بنسبة 
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2015لسنة  التشكٌالت حسب المعلومات تدفق قنوات نسبة (31)  شكل

ان قنوات تدفق المعلومات حسب الوزارات نالحظ تمٌز وزارة العمل والشإون االجتماعٌة بكون نسبة كبٌرة من ادخال 

%( فً حٌن اعلى نسب فً وزارة  الكهرباء   50اعدة بٌانات متكاملة ومترابطة )البٌانات تتم الكترونٌا باستخدام ق

%( كما واضح اعاله   100ووزارة االتصاالت والصناعة والتخطٌط ٌتم معالجة البٌانات واالستمارات ٌدوٌا بنسبة )

 ( 32البٌانات  انظر شكل ) وتتمٌز معظم الوزارات باستخدام انظمة تطبٌقٌة بسٌطة كاالكسل مع الورق الدخال ومعالجة

 
ال زالت مإسسات الدولة تعتمد بصورة رئٌسٌة على معالجة البٌانات ٌدوٌا مع استخدام تطبٌقات :  االستنتاج النهائً

الكترونٌة جاهزة الغراض التوثٌق واستخراج التقارٌر لذلك نوصً باالرتقاء وتفعٌل تطبٌقات الكترونٌة الغراض اتمتة 

.  تكاملة لتوخً السهولة والسرعة فً تدفق المعلومات لمساعدة متخذي القراراالعمال بصورة م
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2015لسنة  الوزاراتحسب قنوات تدفق المعلومات نسبة  32 )شكل )

نظم البٌانات والمعلومات . 4-3

(  33الشكل )خالل ٌعد نجاح اي مإسسة الكترونٌا اذا توفر لدٌها تكامل للعملٌات واالنظمة الداعمة حٌث نالحظ من 

داعمة لذلك الٌمكن أو انظمة  عملٌات  األٌةالنسبة الكبٌرة من الجهات الٌوجد لدٌها تكامل  ( ان3 - 4والجدول )

الجهات المشمولة فً حٌن شكلت نسبة مجموع % ( من 53استخدامها لدعم تطبٌقات اخرى  حٌث شكلت نسبة )

اما نسبة التشكٌالت تطبٌق مثل نظام الرواتب مع نظام الموارد البشرٌة (  تكامل بٌن اكثر منلدٌها %( ٌوجد  28)

ربط كامل للوظائف الداعمة من خالل التطبٌقات التً ٌتم الوصول الٌها من جمٌع التطبٌقات ) نظام لدٌها ٌوجد  التً 

  من مجموع تشكٌالتها % ( 54ان نسبة )  فً الوزارات  كما نالحظ ( وهً نسبة قلٌلة جدا  % 3)بلغت متكامل ( 

فً حٌن الوزارات التً لدٌها ربط كامل للوظائف الداعمة من  (الٌوجد لدٌها تكامل الٌة عملٌات او انظمة  داعمة )

من مجموع فقط  %(  3خالل التطبٌقات التً ٌتم الوصول الٌها من جمٌع التطبٌقات االساسٌة ) نظام متكامل ( نسبة )

جهات غٌر المرتبطة بوزارة كانت النسبة االكبر لدٌها تمثلت بعدم وجود تكامل الٌة  عملٌات .اما ال،تشكٌالت الوزارات 

%(   63مجالس ودواوٌن  المحافظات شكلت  )مجموع فً حٌن  .من مجموع تشكٌالتها  %( 42او انظمة بنسبة )

.(تكامل للعملٌات واالنظمة الداعمةوجود ٌ عند محور )ال
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2015لسنة لتكامل للعملٌات واالنظمة الداعمة ا نسبة ( 33شكل ) 

ٌبٌن نسب التكامل للعملٌات على مستوى الوزارات حٌث نالحظ ان وزارة  الذي (   34الشكل البٌانً ) ومن خالل  

تطبٌق مثل ) نظام الرواتب مع نظام الموارد  بوجود تكامل بٌن اكثر من البلدٌات واالشغال العامة تمٌزت باعلى نسبة 

وزارة النقل هً % (   100)   بنسبة لبشرٌة ( اما الوزارات التً الٌوجد لدٌها تكامل الٌة عملٌات او انظمة داعمة  ا

.  %( ... الخ   75ووزارة التعلٌم )

  بعدم وجود تكامل الٌة عملٌات او انظمة داعمة لنظم البٌانات والمعلوماتنستنتج مما سبق. 

 ترونٌة الغراض اتمتة االعمال بصورة متكاملة لتوخً السهولة والسرعة لذلك نوصً بتفعٌل تطبٌقات الك

.لمساعدة متخذي القرار

2105لسنة  ( نسبة التكامل للعملٌات واالنظمة الداعمة على مستوى الوزارات 34شكل )
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ٌوجد ربط كامل للوظائف الداعمة من 
خالل التطبٌقات التً ٌتم الوصول الٌها 

نظام  من جمٌع التطبٌقات االساسٌة 
  متكامل

ً اكثر من تطبٌق  ٌوجد تكامل ف
 وٌستخدم لتطبٌقات اخرى

مثل  ٌوجد تكامل بٌن اكثر من تطبٌق 
 نظام الرواتب مع نظام الموارد البشرٌة

 الٌوجد
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ادارة عملٌات االعمال واعادة هندستها 4-4

دول ــ( والج35) ل البٌانًــــل انظر الشكـــمتتها لدى التشكٌات الدارة العملٌات واتــلغرض معرفة صفة الممارس

ة ــــباعلى نسب  (ة للتشكٌلـــمعظم االعمال ٌتم تنفٌذها بدون تنسٌق مع الدوائر التابع)تمٌز صفة  نالحظ ( 4 - 4)

ض المواقع ) معظم االعمال موثقة وفعالة وتقدم خدمة فً بعتلتها   لمجوع الجهات المشمولة بالمسحو  (34%) 

سجلل محور)أتمتة األعمال لمعظم العملٌات ( نسبة  %( فً حٌن 34)حوالً بنسبة  (التابعة للتشكٌل

%( لمجموع الجهات المشمولة وسجل محور )معظم األعمال موثقة وفعالة بطرٌقة موحدة لجمٌع 09مقدارها)

 من خالل التطبٌقات (تمتة بالكامل معظم االعمال مإ) %( من المجموع أما محور9المواقع ( نسبة مقدالرها )

  .%( لمجموع الجهات المشمولة4)نسبة حوالً   فسجل

فً مإسسات الدولة ضعٌف جدا وعدم وجود وإعادة هندستها عملٌات االعمال مما سبق نستنتج  ان واقع ادارة 

و الحوكمة تنسٌق بٌن تشكٌالت مإسسات الدولة على العموم مما ٌشكل عائق كبٌر فً عملٌة التحول نح

. لذلك  ضرورة اعادة هندسة االجراءات واالعمال فً مإسسات الدولة واعداد أدلة سٌر االجراءات  اإللكترونٌة 

 لمختلف االعمال كمرحلة اولى ومن ثم اعداد التطبٌقات البرمجٌة المالئمة .

2105لسنة  (  نسبة وصف الممارسات الحالٌة الدارة العملٌات واتمتتها لدى التشكٌل 35شكل )

الوزارات التً تمٌزت بان معظم االعمال مإتمتة بالكامل من خالل التطبٌقات هً وزارة التخطٌط ووزارة الداخلٌة بنفس 

( وزارة معظم اعمالها ٌتم تنفٌذها بدون تنسٌق مع الدوائر التابعة للتشكٌل  57%( فً حٌن )  17النسبة التً بلغت ) 

 (. 36انظر الشكل ) 
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 آلٌات مفعلة الدارة المعلومات  4-5

لكل تشكٌل ٌوجد ادارة للمعلومات وكلما كانت هذه االدارة بهٌكلٌة متكاملة وواضحة بوجود الٌات ومعاٌٌر متطوورة ذات 

( 5-4(  والجودول ) 37لذا ومون خوالل الشوكل ) اإللكترونٌة خطط استتراتٌجٌة واضحة وجٌدة كلما اقتربنا من الحوكمة 

 :التًنالحظ ا

2015لسنة  ( نسبة صفة ادارة المعلومات الحالٌة حسب التشكٌل 37شكل  )
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2105لسنة  التشكٌل على مستوى الوزارات نسبة وصف الممارسات الحالٌة الدارة العملٌات واتمتتها لدى( 36شكل )
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%( وتمٌزت صفة 37ومعاٌٌر( اعلى نسبة مئوٌة )  آلٌات وبوجود جٌدة )ادارة تالتشكٌالت التً اجاب شكلت نسبة

طا النسب تشٌر الى وجود ادارة %( بالمرتبة الثانٌة  فً حٌن كانت او28)ادارة نمطٌة وبدون الٌات ومعاٌٌر( بنسبة ) 

كاملة بهٌكلٌة واضحة . وٌالحظ من الرسم كذلك الى ان مجالس المحافظات ودواوٌنها تمٌزت بعدم وجود ادارة واضحة 

ة ـــة واضحـــة بهٌكلٌـــا االدارة الكاملـــ% ( واوطئه23% ( تلتها االدارة النمطٌة بنسبة )  31لدٌها النسبة االعلى ) 

%(.. اما اقل نسبة كانت 6%( والجهات غٌر المرتبطة بوزارة بنسبة )  453نما  تشكٌالت الوزارات ) %( ب3ٌ) 

% وتمٌزت تشكٌالت الوزارات بؤعلى نسبة 5وٌة ئواضحة( بنسبة م هٌكلٌةب كاملة لالدارة التً تتصف اجابتها )ادارة

% وتمٌزت 00واضحة( بنسبة مئوٌة  ادارة اكهن )لٌس تومجالس المحافظات بؤقل نسبة . اما التشكٌالت التً اجاب

 والتشكٌالت غٌر المرتبطة بوزارة بؤقل نسبة . نسبة تشكٌالت الوزارات والمحافظات ومجالس المحافظات بؤعلى

(  من تشكٌالتها 5تمٌزت وزارة الداخلٌة بكونها احتلت المركز االول الن نوع ادارتها جٌدة بوجود الٌات ومعاٌٌر لـ )

% (  بنوع ادارة  6657% ( فً حٌن تمٌزت وزارة الكهرباء  باعلى نسبة  )  83( تشكٌالت وبنسبة )6من اصل ) 

نستنتج ان ( منها ادارة نمطٌة وبدون الٌات ومعاٌٌر  6تشكٌالت ) 9نمطٌة وبدون الٌات ومعاٌٌر بحٌث لدى الوزارة 

ٌٌر مستخدمة )عالمٌة كانت ام محلٌة(  لذا من واقع ادارة المعلومات  فً مإسسات الدولة ضعٌف جدا لعدم وجود معا

الضروري اعداد معاٌٌر محلٌة للسٌاقات النمطٌة المعتمدة فً مإسسات الدولة بما ٌخدم عملٌة تبسٌط االجراءات 

كمرحلة اولى وضرورة االعتماد على المعاٌٌر العالمٌة لمختلف االعمال التنظٌمٌة والفنٌة واالدارٌة لضمان التحول نحو 

. اإللكترونٌة حوكمة ال

2015لسنة  ( نسبة صفة ادارة المعلومات الحالٌة حسب الوزارات 38شكل  )
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 ادارة كاملة بهٌكلٌة واضحة

 ادارة جٌدة بوجود الٌات ومعاٌٌر

 ادارة نمطٌة وبدون الٌات ومعاٌٌر

تمارس االدارة على اساس كل حالة 
 بعٌنها بشكل غٌر رسمً موحد

 لٌس هناك ادارة واضحة
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للمواطنٌن الخدمات توصٌل (1-4) رقم جدول

 معلومات لعرض

 التشكٌل عن

 وقائمة واالخبار

 الخدمات

واجراءاتها

 نماذج لتحمٌل

 والشكاوي الخدمات

 واالستفسارات

اعاله ورد لما اضافة

 حالة لمتابعة

 وتقدٌم الخدمات

ً الطلبات  الكترونٌا

 الخدمات لبعض

 ورد لما اضافة

اعاله

 حاجة لتلبٌة

 مع المستفٌدٌن

 الخدمات تكامل

 ورد لما اضافة

اعاله

 مجموع

التشكٌالت

52209الكهرباء وزارة 

22037

22116الداخلٌة وزارة 

00606

01315العالً التعلٌم وزارة 

02114

31004والمعادن الصناعة وزارة 

21014

10203التجارة وزارة 

11002

00112واالسكان االعمار وزارة 

00112

02002النقل وزارة 

524314

2116211270المجموع

10214بغداد أمانة 

21014

20002العراقً االعالم شبكة 

577221

1089431المجموع

31243016101

734115

663015

1397130

44333717131

المشمولة الجهات

  البوابة او االلكترونً الموقع ٌوفرها التً الخدمات

االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

معمارٌة االنظمة التطبٌقٌة واالجراءات والمعلومات وخدمات المواطنٌن- 4

الوزارات بقٌة

الشٌعً الوقف دٌوان 

الوزارات

التربٌة وزارة 

العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

المالٌة وزارة 

االتصاالت وزارة 

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

بوزارة المرتبطة غٌر والجهات الوزارات مجموع

المحافظات مجالس 

المحافظات دواوٌن

االجمالً المجموع

المحافظات ودواوٌن مجالس مجموع
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 المشمولة الجهة

 معالجة تتم

 البٌانات

 واالستمارات

ً  بنسٌة ٌدوٌا

100% (ً (ورقٌا

 استخدام مع ورقً بشكل

 بسٌطة تطبٌقات انظمة

 وٌتم (Excel) مثل داخلٌة

 البٌانات ادخال خاللها من

(ً ً ورقٌا (والكترونٌا

 مع ورقً بشكل

 انظمة استخدام

 متخصصة داخلٌة

االعمال التمتة

 من% 50 من اقل

 واالستمارات البٌانات

 النماذج بأستخدام تتم

االلكترونٌة

 من كبٌرة نسبة

 تتم البٌانات ادخال

ً  الكترونٌا

 قاعدة باستخدام

 متكاملة بٌانات

ومترابطة

المجموع

الوزارات

588129الكهرباء وزارة 

354427التربٌة وزارة 

245326الداخلٌة وزارة 

035066العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

142315العالً التعلٌم وزارة 

المالٌة وزارة 
124024

243124والمعادن الصناعة وزارة 

333014االتصاالت وزارة 

التجارة وزارة 
101303

111022التخطٌط وزارة 

022202واالسكان االعمار وزارة 

000112االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

النقل وزارة 
002102

4994114الوزارات بقٌة

234549232270المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

234124بغداد أمانة 

023234الشٌعً الوقف دٌوان 

011102العراقً االعالم شبكة 

59148421بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

7152212931المجموع

 المرتبطة غٌر والجهات الوزارات مجموع

بوزارة
3060713531101

91351015المحافظات مجالس 

51381015المحافظات دواوٌن

1426132030المحافظات ودواوٌن مجالس مجموع

4486843731131االجمالً المجموع

المعلومات تدفق قنوات (2 -4) رقم جدول

؟ المعلومات تدفق 

المواطنٌن وخدمات والمعلومات واالجراءات التطبٌقٌة االنظمة معمارٌة- 4 
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 البٌانات نظم (3 - 4 ) رقم جدول

الٌوجد المشمولة الجهة

 بٌن تكامل ٌوجد

 تطبٌق من اكثر

 نظام مثل)

 نظام مع الرواتب

(البشرٌة الموارد

 تكامل ٌوجد

 من اكثر فً

 تطبٌق

 وٌستخدم

 لتطبٌقات

اخرى

 للوظائف كامل ربط ٌوجد

 خالل من الداعمة

 ٌتم التً التطبٌقات

 جمٌع من الٌها الوصول

 االساسٌة التطبٌقات

(متكامل نظام)

المجموع

 الوزارات

63009الكهرباء وزارة 

42107التربٌة وزارة 

40116الداخلٌة وزارة 

06006العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

41005العالً التعلٌم وزارة 

10304المالٌة وزارة 

21104والمعادن الصناعة وزارة 

31004االتصاالت وزارة 

11103التجارة وزارة 

10102التخطٌط وزارة 

02002واالسكان االعمار وزارة 

10102االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

20002النقل وزارة 

922114 الوزارات بقٌة

381911270المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

11204بغداد أمانة 

02204الشٌعً الوقف دٌوان 

20002العراقً االعالم شبكة 

1072221 بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

13106231المجموع

5129174101بوزارة المرتبطة غٌر والجهات الوزارات مجموع

1041015 المحافظات مجالس 

942015 المحافظات دواوٌن   

1983030المحافظات ودواوٌن مجالس مجموع

7037204131االجمالً المجموع

الداعمه واالنظمة للعملٌات التكامل 

المواطنٌن وخدمات والمعلومات واالجراءات التطبٌقٌة االنظمة معمارٌة- 4 
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 المشمولة الجهة

 اتمتة

 االعمال

 لمعظم

العملٌات

 االعمال معظم

 تنفٌذها ٌتم

 مع تنسٌق بدون

 التابعة الدوائر

للتشكٌل

 االعمال معظم

 وفعالة موثقة

فً خدمة وتقدم

 المواقع بعض

للتشكٌل التابعة

 االعمال معظم

 وفعالة موثقة

 موحدة بطرٌقة

المواقع لجمٌع

 االعمال معظم

 من بالكامل مؤتمتة

التطبٌقات خالل

المجموع

045009الكهرباء وزارة 

232007التربٌة وزارة 

121116الداخلٌة وزارة 

010506العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

203005العالً التعلٌم وزارة 

201104المالٌة وزارة 

013004والمعادن الصناعة وزارة 

201104االتصاالت وزارة 

111003التجارة وزارة 

010012التخطٌط وزارة 

002002واالسكان االعمار وزارة 

002002االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 

011002النقل وزارة 

0671014 الوزارات بقٌة

1020299270المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

101114بغداد أمانة 

002114الشٌعً الوقف دٌوان 

110002العراقً االعالم شبكة 

8381121 بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

104113331المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر والجهات الوزارات مجموع
202440125101

21030015 المحافظات مجالس 

31020015 المحافظات دواوٌن   

52050030المحافظات ودواوٌن مجالس مجموع

254445125131االجمالً المجموع

هندستها واعادة االعمال عملٌات ادارة ( 4 - 4) رقم جدول

التشكٌل لدى واتمتتها العملٌات الدارة الحالٌة الممارسات نوع

 الوزارات

المواطنٌن وخدمات والمعلومات واالجراءات التطبٌقٌة االنظمة معمارٌة- 4 
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 المشمولة الجهة
 هناك لٌس

واضحة ادارة

 االدارة تمارس

 كل اساس على

 بعٌنها حالة

 غٌر بشكل

موحد رسمً

 نمطٌة ادارة

 الٌات وبدون

ومعاٌٌر

 جٌدة ادارة

 الٌات بوجود

ومعاٌٌر

 كاملة ادارة

واضحة بهٌكلٌة
المجموع

010506الداخلٌة وزارة 

116109الكهرباء وزارة 

051107التربٌة وزارة 

006006العامة واالشغال البلدٌات وزارة 

100405العالً التعلٌم وزارة 

020114المالٌة وزارة 

011204والمعادن الصناعة وزارة 

002114االتصاالت وزارة 

011103التجارة وزارة 

020002التخطٌط وزارة 

000202واالسكان االعمار وزارة 

001102االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة

000112النقل وزارة 

3137014 الوزارات بقٌة

5142127370المجموع

011204بغداد أمانة 

011204الشٌعً الوقف دٌوان 

العراقً االعالم شبكة 
001102

0469221 بوزارة المرتبطة غٌر الجهات بقٌة

06914231المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر والجهات الوزارات مجموع
52030415101

5244015 المحافظات مجالس 

4334115 المحافظات دواوٌن 

9578130المحافظات ودواوٌن مجالس مجموع

142537496131االجمالً المجموع

المعلومات الدارة مفعلة الٌات

الجهة لدى الحالٌة المعلومات االدارة نوع  ( 5 - 4 ) رقم جدول

 الوزارات

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

المواطنٌن وخدمات والمعلومات واالجراءات التطبٌقٌة االنظمة معمارٌة- 4 
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( 1 ) رقم جدول

الوجوىعضعُفتهتىسطتعالُتالوجوىعالنعنالوجوىعضعُفهتىسطعالٍ

الوزارات

51064261124 وزارة الداخلٌة

10011010101 وزارة الدفاع

01010110000 وزارة الخارجٌة

10121120101 وزارة التخطٌط

50054151124 وزارة التعلٌم العالً

10011011001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

61075271135 وزارة التربٌة

30144041124 وزارة المالٌة

10010110000 وزارة النفط

02022020202 وزارة االعمار واالسكان

12142241012 وزارة الصناعة والمعادن

43294590134 وزارة الكهرباء

40043140123 وزارة االتصاالت

21032130202 وزارة التجارة

02021121001 وزارة العمل والشوؤن االجتماعٌة

15066060606 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

01011010011 وزارة الصحة

10011010011 وزارة العدل

01011010011 وزارة الشباب والرٌاضة

00111010011 وزارة الثقافة

10011010101 وزارة السٌاحة واالثار

20022021102 وزارة النقل

10011010101 وزارة الزراعة

10011010011 وزارة الموارد المائٌة

01011011001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

10010110000 وزارة حقوق االنسان

10011010101 وزارة البٌئة

43216705119709222051المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

01010110000 المجمع العلمً
10011010101 هٌئة النزاهة

10011010101 هٌئة االعالم واالتصاالت
01011010011 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

10011010011 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة
10011010101 جهاز االمن الوطنً

10011010101 مجلس الوزراء
10011010011 هٌئة دعاوي الملكٌة

10011010101 مجلس النواب
10011010011 السلطة القضائٌة االتحادٌة

10010110000 دٌوان الرقابة المالٌة

40043140123 أمانة بغداد
 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
10010110000

22042240022 دٌوان الوقف الشٌعً
10011010101 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
01011010011

01011010101 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن
10120220000 شبكة االعالم العراقً

01011010101 بٌت الحكمة
10011010011 هٌئة االوراق المالٌة

10011010101 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
10011010011

10010110000 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة
10011011001 البنك المركزي

237131229311101122المجموع

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

الوشوىلت الجهت

فٍ االلكترونُت الحىكوت دور اهوُت ها

؟ تشكُلكن هنظىر

 استراتُجت تشكُلكن لدي تتىفر هل

 ضون االلكترونُت للحىكوت

للتشكُل؟ العاهت االستراتُجُت

 استرتُجت فٍ التقدم تصف هرحلت اٌ فٍ

االلكترونُت؟ الحىكوت
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( 1 ) رقم جدول

المجموعضعٌفةمتوسطةعالٌةالمجموعالنعمالمجموعضعٌفمتوسطعالً

المحافظات مجالس

01010110000 مجلس محافظة نٌنوى

10011010011 مجلس محافظة كركوك

01011010011 مجلس محافظة دٌالى

01010110000 مجلس محافظة االنبار

10011011001 مجلس محافظة بغداد

10011010011 مجلس محافظة بابل

10010110000 مجلس محافظة كربالء

01010110000  مجلس محافظة واسط

10011010101  مجلس محافظة صالح الدٌن

01010110000  مجلس محافظة النجف

00110110000  مجلس محافظة القادسٌة

10010110000  مجلس محافظة المثنى

10011010011  مجلس محافظة ذي قار

10011010101  مجلس محافظة مٌسان

10011010101  مجلس محافظة البصرة

9511587151348المجموع

المحافظات دواوٌن

01010110000 دٌوان محافظة نٌنوى

01011011001  دٌوان محافظة كركوك

01011010011 دٌوان محافظة دٌالى

10011010011 دٌوان محافظة االنبار

10011011001  دٌوان محافظة بغداد

10011010101  دٌوان محافظة بابل

10011011001 دٌوان محافظة كربالء

10011011001  دٌوان محافظة واسط

10011010101  دٌوان محافظة صالح الدٌن

00111010011  دٌوان محافظة النجف

00110110000  دٌوان محافظة القادسٌة

10010110000  دٌوان محافظة المثنى

10011010101  دٌوان محافظة ذي قار

10011011001  دٌوان محافظة مٌسان

01011010011  دٌوان محافظة البصرة

942151231553412المجموع

843710131933813116383993المجموع الكلً

المشمولة الجهة

فً االلكترونٌة الحوكمة دور اهمٌة ما

؟ تشكٌلكم منظور

 استراتٌجة تشكٌلكم لدى تتوفر هل

 ضمن االلكترونٌة للحوكمة

للتشكٌل؟ العامة االستراتٌجٌة

 استرتٌجة فً التقدم تصف مرحلة اي فً

االلكترونٌة؟ الحوكمة

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 
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( 2 ) رقم جدول

المجموعضعٌفمتوسطعالً
 توفراالجهزة

االساسٌة

 توفٌر

 البرامجٌات

التطبٌقٌة

 توفٌر

 البنٌة

 التحتٌة

 توفٌر

 االنظمة

 االدارٌة

 تقدٌم

 الخدمات

االلكترونٌة

 مع التكامل

 جمٌع

 التشكٌالت

 مجموع

التشكٌالت

الوزارات

22041231244 وزارة الداخلٌة

01011111001 وزارة الدفاع

00000000000 وزارة الخارجٌة

01010111111 وزارة التخطٌط

40043334334 وزارة التعلٌم العالً

10010000111 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

32052221225 وزارة التربٌة

20242221334 وزارة المالٌة

00000000000 وزارة النفط

02022202002 وزارة االعمار واالسكان

11021211212 وزارة الصناعة والمعادن

01342222224 وزارة الكهرباء

11133332213 وزارة االتصاالت

11021120102 وزارة التجارة

10010010001 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

06066666666 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

01011111111 وزارة الصحة

00110011001 وزارة العدل

00110011101 وزارة الشباب والرٌاضة

00110010001 وزارة الثقافة

01011111001 وزارة السٌاحة واالثار

20021010222 وزارة النقل

01011000001 وزارة الزراعة

01011111111 وزارة الموارد المائٌة

01010001111 وزارة الهجرة والمهجرٌن

00000000000 وزارة حقوق االنسان

01010000011 وزارة البٌئة

182495129303428313051المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

00000000000 المجمع العلمً

10010101001 هٌئة النزاهة

01010101111 هٌئة االعالم واالتصاالت

00110111001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

01011101001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

00111001001 جهاز االمن الوطنً

10011101101 مجلس الوزراء

01011101001 هٌئة دعاوي الملكٌة

10010000011 مجلس النواب

00111111101 السلطة القضائٌة االتحادٌة

00000000000 دٌوان الرقابة المالٌة

30031112133 أمانة بغداد
 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
00000000000

01121010002 دٌوان الوقف الشٌعً

01011111001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن والدٌانات 

االخرى
00110111111

01010001111 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

00000000000 شبكة االعالم العراقً

01010101101 بٌت الحكمة

01010000011 هٌئة االوراق المالٌة

10010011101 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
01010000011

00000000000 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

10010110001 البنك المركزي

895228128158922المجموع

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

* ؟ التشكٌل لدى االلكترونٌة الحوكمة استرتٌجة اولوٌات ماهً

المشمولة الجهة

 على االلكترونٌة الحوكمة استخدام اثر ما

؟ تشكٌلكم فً الشامل العمل استراتٌجٌة

١٨٠



( 2 ) رقم جدول

المجموعضعٌفمتوسطعالً
 توفراالجهزة

االساسٌة

 توفٌر

 البرامجٌات

التطبٌقٌة

 توفٌر

 البنٌة

 التحتٌة

 توفٌر

 االنظمة

 االدارٌة

 تقدٌم

 الخدمات

االلكترونٌة

 مع التكامل

 جمٌع

 التشكٌالت

 مجموع

التشكٌالت

المحافظات مجالس

00000000000  مجلس محافظة نٌنوى

00111100001 مجلس محافظة كركوك

00111111101  مجلس محافظة دٌالى

00000000000  مجلس محافظة االنبار

01010001111  مجلس محافظة بغداد

00110000011  مجلس محافظة بابل

00000000000 مجلس محافظة كربالء

00000000000  مجلس محافظة واسط

01011110001  مجلس محافظة صالح الدٌن

00000000000  مجلس محافظة النجف

00000000000  مجلس محافظة القادسٌة

00000000000  مجلس محافظة المثنى

01011010101  مجلس محافظة ذي قار

10011010001  مجلس محافظة مٌسان

10011111011  مجلس محافظة البصرة

23386453338المجموع

المحافظات دواوٌن

00000000000 دٌوان محافظة نٌنوى

01010011001  دٌوان محافظة كركوك

00111111101  دٌوان محافظة دٌالى

00111111001 دٌوان محافظة االنبار

01010001111  دٌوان محافظة بغداد

10010010001  دٌوان محافظة بابل

01010000011 دٌوان محافظة كربالء

01011111111  دٌوان محافظة واسط

01011111001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

00110000011  دٌوان محافظة النجف

00000000000  دٌوان محافظة القادسٌة

00000000000  دٌوان محافظة المثنى

01010000101  دٌوان محافظة ذي قار

10010000011  دٌوان محافظة مٌسان

00110000011  دٌوان محافظة البصرة

2641244664612المجموع

3042219347505352464893المجموع الكلً

التشكٌل لدى االلكترونٌة الحوكمة استرتٌجٌة أولوٌات من واحدة أولوٌة من اكثر تستخدم الواحدة الجهة كون الكلً المجموع التساوي الفرعٌة المجامٌع* 

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

 على االلكترونٌة الحوكمة استخدام اثر ما

؟ تشكٌلكم فً الشامل العمل استراتٌجٌة
* ؟ التشكٌل لدى االلكترونٌة الحوكمة استرتٌجة اولوٌات ماهً

١٨١



( 3 ) رقم جدول 

 االعلى المسؤول

المؤسسة فً
عام مدٌر

 الوطنٌة اللجنة عضو

(46) للحوكمة

 قسم رئٌس

المعلوماتٌة

 فرٌق او لجنة

عمل
المجموعأحد ال

الوزارات

1111116 وزارة الداخلٌة

1000001 وزارة الدفاع

0001001 وزارة الخارجٌة

0101002 وزارة التخطٌط

5000005 وزارة التعلٌم العالً

0010001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

1301117 وزارة التربٌة

1111004 وزارة المالٌة

0000011 وزارة النفط

0011002 وزارة االعمار واالسكان

0102104 وزارة الصناعة والمعادن

1700109 وزارة الكهرباء

2101004 وزارة االتصاالت

0111003 وزارة التجارة

1100002 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

0060006 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

0000101 وزارة الصحة

1000001 وزارة العدل

1000001 وزارة الشباب والرٌاضة

0001001 وزارة الثقافة

0010001 وزارة السٌاحة واالثار

0011002 وزارة النقل

1000001 وزارة الزراعة

1000001 وزارة الموارد المائٌة

0000101 وزارة الهجرة والمهجرٌن

1000001 وزارة حقوق االنسان

0010001 وزارة البٌئة

181714126370المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

0000011 المجمع العلمً

1000001 هٌئة النزاهة

0010001 هٌئة االعالم واالتصاالت

1000001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

0100001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

0010001 جهاز االمن الوطنً

1000001 مجلس الوزراء

1000001 هٌئة دعاوي الملكٌة

0100001 مجلس النواب

1000001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

0100001 دٌوان الرقابة المالٌة

1300004 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
1000001

1201004 دٌوان الوقف الشٌعً

1000001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
1000001

1000001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

1000012 شبكة االعالم العراقً

0100001 بٌت الحكمة

0001001 هٌئة االوراق المالٌة

1000001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
1000001

0100001 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

0010001 البنك المركزي

1410320231المجموع

؟ المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة برنامج ورعاٌة لدعم لدٌكم المسؤول من

المشمولة الجهة

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

١٨٢



المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

( 3 ) رقم جدول

 االعلى المسؤول

المؤسسة فً
عام مدٌر

 الوطنٌة اللجنة عضو

(46) للحوكمة

 قسم رئٌس

المعلوماتٌة

 فرٌق او لجنة

عمل
المجموعأحد ال

المحافظات مجالس 

0000101 مجلس محافظة نٌنوى

0001001 مجلس محافظة كركوك

1000001 مجلس محافظة دٌالى

0000101 مجلس محافظة االنبار

1000001 مجلس محافظة بغداد

1000001 مجلس محافظة بابل

0000011 مجلس محافظة كربالء

0001001  مجلس محافظة واسط

1000001 مجلس محافظة صالح الدٌن

1000001 مجلس محافظة النجف

0001001 مجلس محافظة القادسٌة

1000001 مجلس محافظة المثنى

0000101 مجلس محافظة ذي قار

0000101 مجلس محافظة مٌسان

0100001 مجلس محافظة البصرة

61034115المجموع

المحافظات دواوٌن

0000101 دٌوان محافظة نٌنوى

1000001  دٌوان محافظة كركوك

1000001 دٌوان محافظة دٌالى

1000001 دٌوان محافظة االنبار

1000001 دٌوان محافظة بغداد

1000001 دٌوان محافظة بابل

1000001 دٌوان محافظة كربالء

1000001 دٌوان محافظة واسط

0000101 دٌوان محافظة صالح الدٌن

1000001 دٌوان محافظة النجف

0000101 دٌوان محافظة القادسٌة

0000101 دٌوان محافظة المثنى

0100001 دٌوان محافظة ذي قار

1000001 دٌوان محافظة مٌسان

1000001 دٌوان محافظة البصرة

101004015المجموع

48291717146131المجموع الكلً

المشمولة الجهة

؟ المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة برنامج ورعاٌة لدعم لدٌكم المسؤول من

١٨٣



( 4 ) رقم جدول 

كاملة مسؤولٌة
 مسؤولٌة

كبٌرة

 مسؤولٌة

متوسطة

 مسؤولٌة

ضعٌفة

 التوجد

مسؤولٌة
المجموعالنعمالمجموع

الوزارات

141006606 وزارة الداخلٌة

010001101 وزارة الدفاع

001001101 وزارة الخارجٌة

010012022 وزارة التخطٌط

050005415 وزارة التعلٌم العالً

100001101 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

231017617 وزارة التربٌة

211004404 وزارة المالٌة

000011101 وزارة النفط

110002202 وزارة االعمار واالسكان

003104224 وزارة الصناعة والمعادن

152019639 وزارة الكهرباء

040004134 وزارة االتصاالت

011103303 وزارة التجارة

020002202 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

012306066 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

000101101 وزارة الصحة

100001101 وزارة العدل

001001011 وزارة الشباب والرٌاضة

000101011 وزارة الثقافة

010001101 وزارة السٌاحة واالثار

101002202 وزارة النقل

010001101 وزارة الزراعة

010001101 وزارة الموارد المائٌة

001001101 وزارة الهجرة والمهجرٌن

001001011 وزارة حقوق االنسان

010001101 وزارة البٌئة

1033167470492170المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

001001101 المجمع العلمً

100001101 هٌئة النزاهة

010001101 هٌئة االعالم واالتصاالت

010001101 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

001001011 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

001001011 جهاز االمن الوطنً

010001101 مجلس الوزراء

010001101 هٌئة دعاوي الملكٌة

100001101 مجلس النواب

100001101 السلطة القضائٌة االتحادٌة

010001101 دٌوان الرقابة المالٌة

030014314 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
010001101

130004224 دٌوان الوقف الشٌعً

100001011 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن والدٌانات 

االخرى
000101101

001001101 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

010102202 شبكة االعالم العراقً

001001101 بٌت الحكمة

000101101 هٌئة االوراق المالٌة

100001101 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
010001101

010001101 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

100001101 البنك المركزي

7155313125631المجموع

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

؟ الكترونٌة خدمات تشكٌلكم لدى تتوفر هل

المشمولة الجهة

 الحوكمة مشارٌع او مبادرات او برامج فً لدٌكم العلٌا االدارة مسؤولٌة مستوى تصنف كٌف

المعلومات تكنولوجٌا االلكترونٌه

١٨٤



( 4 ) رقم جدول 

كاملة مسؤولٌة
 مسؤولٌة

كبٌرة

 مسؤولٌة

متوسطة

 مسؤولٌة

ضعٌفة

 التوجد

مسؤولٌة
المجموعالنعمالمجموع

المحافظات مجالس 

001001011  مجلس محافظة نٌنوى

001001011  مجلس محافظة كركوك

000101101  مجلس محافظة دٌالى

000101101  مجلس محافظة االنبار

100001101  مجلس محافظة بغداد

100001101  مجلس محافظة بابل

000101011 مجلس محافظة كربالء

000101011  مجلس محافظة واسط

001001101  مجلس محافظة صالح الدٌن

000101011  مجلس محافظة النجف

000101011  مجلس محافظة القادسٌة

010001011  مجلس محافظة المثنى

001001101  مجلس محافظة ذي قار

010001101  مجلس محافظة مٌسان

100001101  مجلس محافظة البصرة

32460158715المجموع

المحافظات دواوٌن

000101011 دٌوان محافظة نٌنوى

010001101  دٌوان محافظة كركوك

000101101  دٌوان محافظة دٌالى

001001101  دٌوان محافظة االنبار

100001101  دٌوان محافظة بغداد

100001101  دٌوان محافظة بابل

010001011 دٌوان محافظة كربالء

010001101  دٌوان محافظة واسط

010001101  دٌوان محافظة صالح الدٌن

100001011  دٌوان محافظة النجف

000101101  دٌوان محافظة القادسٌة

010001011  دٌوان محافظة المثنى

010001101  دٌوان محافظة ذي قار

100001101  دٌوان محافظة مٌسان

010001101  دٌوان محافظة البصرة

471301511415المجموع

2457261951319338131المجموع الكلً

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

 الحوكمة مشارٌع او مبادرات او برامج فً لدٌكم العلٌا االدارة مسؤولٌة مستوى تصنف كٌف

المعلومات تكنولوجٌا االلكترونٌه
؟ الكترونٌة خدمات تشكٌلكم لدى تتوفر هل

١٨٥



( 5 ) رقم جدول

أعمال مؤسساتحكومٌة
 مع خدمات

مواطن

 مجموع

التشكٌالت
حكومة-  حكومة

-  حكومة

اعمال مؤسسات
مواطن-  حكومة

 الخدمات مجموع

المقدمة االلكترونٌة

الوزارات

4256837186 وزارة الداخلٌة

101110231 وزارة الدفاع

001100111 وزارة الخارجٌة

000000000 وزارة التخطٌط

30441409234 وزارة التعلٌم العالً

111132271 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

51569112226 وزارة التربٌة

4224822124 وزارة المالٌة

111121251 وزارة النفط

201230142 وزارة االعمار واالسكان

1212362112 وزارة الصناعة والمعادن

3346546156 وزارة الكهرباء

111111131 وزارة االتصاالت

012302243 وزارة التجارة

101220132 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

000000000 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

101130141 وزارة الصحة

111131261 وزارة العدل

000000000 وزارة الشباب والرٌاضة

000000000 وزارة الثقافة

110111021 وزارة السٌاحة واالثار

222233392 وزارة النقل

100110011 وزارة الزراعة

001100221 وزارة الموارد المائٌة

101120131 وزارة الهجرة والمهجرٌن

000000000 وزارة حقوق االنسان

001100331 وزارة البٌئة

3418374972276216149المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

001100331 المجمع العلمً

111131371 هٌئة النزاهة

111144191 هٌئة االعالم واالتصاالت

001100221 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

000000000 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

000000000 جهاز االمن الوطنً

101120131 مجلس الوزراء

101130361 هٌئة دعاوي الملكٌة

001100111 مجلس النواب

101110231 السلطة القضائٌة االتحادٌة

101110121 دٌوان الرقابة المالٌة

2033606123 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
1111666181

102250272 دٌوان الوقف الشٌعً

000000000 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
111123271

101110121 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

200220022 شبكة االعالم العراقً

001100551 بٌت الحكمة

110121031 هٌئة االوراق المالٌة

011101121 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
001100221

101110231 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

110132051 البنك المركزي

177212542184410425المجموع

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

: نوع لكل المقدمة االلكترونٌة الخدمات عدد

 مجموع

التشكٌالت

التشكٌل لدى المقدمة االلكترونٌة الخدمات أنواع من واحد نوع من اكثر تستخدم الواحدة الجهة كون الكلً المجموع التساوي الفرعٌة المجامٌع* 

المشمولة الجهة

: * المقدمة االلكترونٌة الخدمات نوع

١٨٦



المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

( 5 ) رقم جدول 

أعمال مؤسساتحكومٌة
 مع خدمات

مواطن

 مجموع

التشكٌالت
حكومة-  حكومة

-  حكومة

اعمال مؤسسات
مواطن-  حكومة

 الخدمات مجموع

المقدمة االلكترونٌة

المحافظات مجالس

000000000  مجلس محافظة نٌنوى

000000000  مجلس محافظة كركوك

111131371  مجلس محافظة دٌالى

111111131  مجلس محافظة االنبار

101110451  مجلس محافظة بغداد

100130031  مجلس محافظة بابل

000000000 مجلس محافظة كربالء

000000000  مجلس محافظة واسط

100110011  مجلس محافظة صالح الدٌن

000000000  مجلس محافظة النجف

000000000  مجلس محافظة القادسٌة

000000000  مجلس محافظة المثنى

001100111  مجلس محافظة ذي قار

111111131  مجلس محافظة مٌسان

111121361  مجلس محافظة البصرة

746812413298المجموع

المحافظات دواوٌن

000000000 دٌوان محافظة نٌنوى

111122151  دٌوان محافظة كركوك

111121251  دٌوان محافظة دٌالى

111132161  دٌوان محافظة االنبار

101120241  دٌوان محافظة بغداد

011101121  دٌوان محافظة بابل

000000000 دٌوان محافظة كربالء

101130251  دٌوان محافظة واسط

100150051  دٌوان محافظة صالح الدٌن

000000000  دٌوان محافظة النجف

001100111  دٌوان محافظة القادسٌة

000000000  دٌوان محافظة المثنى

100110011  دٌوان محافظة ذي قار

011101231  دٌوان محافظة مٌسان

111111131  دٌوان محافظة البصرة

86911198134011المجموع

673473931455713233493المجموع الكلً

التشكٌل لدى المقدمة االلكترونٌة الخدمات أنواع من واحد نوع من اكثر تستخدم الواحدة الجهة كون الكلً المجموع التساوي الفرعٌة المجامٌع* 

: نوع لكل المقدمة االلكترونٌة الخدمات عدد

 مجموع

التشكٌالت
المشمولة الجهة

: * المقدمة االلكترونٌة الخدمات نوع

١٨٧



( 6 ) رقم جدول 

المجموعالٌوجداحٌاناًاالحٌان معظم فًبانتظامالمجموعالٌوجداحٌاناًاالحٌان معظم فًبانتظام

الوزارات

1005610001 وزارة الداخلٌة

0100101001 وزارة الدفاع

0001100000 وزارة الخارجٌة

0000000000 وزارة التخطٌط

0103410001 وزارة التعلٌم العالً

0100101001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

1203621003 وزارة التربٌة

0004400000 وزارة المالٌة

1000110001 وزارة النفط

0110201102 وزارة االعمار واالسكان

0101201001 وزارة الصناعة والمعادن

0024601102 وزارة الكهرباء

0010100101 وزارة االتصاالت

0111310102 وزارة التجارة

0011201001 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

0000000000 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

0001100000 وزارة الصحة

0001100000 وزارة العدل

0000000000 وزارة الشباب والرٌاضة

0000000000 وزارة الثقافة

0100101001 وزارة السٌاحة واالثار

1100220002 وزارة النقل

0001100000 وزارة الزراعة

0001100000 وزارة الموارد المائٌة

0010101001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

0000000000 وزارة حقوق االنسان

0010100101 وزارة البٌئة

41082749895022المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

0001100000 المجمع العلمً

0001100000 هٌئة النزاهة

0001100000 هٌئة االعالم واالتصاالت

0001100000 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

0000000000 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

0000000000 جهاز االمن الوطنً

0010100101 مجلس الوزراء

0001100000 هٌئة دعاوي الملكٌة

0010100101 مجلس النواب

1000110001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

0001100000 دٌوان الرقابة المالٌة

0003300000 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
0001100000

0020202002 دٌوان الوقف الشٌعً

0000000000 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن والدٌانات 

االخرى
0001100000

0010101001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

0101200011 شبكة االعالم العراقً

0010100101 بٌت الحكمة

0001100000 هٌئة االوراق المالٌة

0001100000 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

0001100000 المفوضٌة العلٌا  المستقلة لالنتخابات

0001100000 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

0010100011 البنك المركزي

117162513329المجموع

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

 االعتبار بنظر واخذها المستفٌدٌن لرأي استطالع نتائج دراسة تم هل

؟ المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة برامج فً المشمولة الجهة

 برامج عن المستفٌدٌن رضى لمعرفة رأي استطالعات اجراء تم هل

؟ قبلكم من المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة

١٨٨



( 6 ) رقم جدول

المجموعالٌوجداحٌاناًاالحٌان معظم فًبانتظامالمجموعالٌوجداحٌاناًاالحٌان معظم فًبانتظام

المحافظات مجالس 

0000000000  مجلس محافظة نٌنوى

0000000000  مجلس محافظة كركوك

0001100000  مجلس محافظة دٌالى

0001100000  مجلس محافظة االنبار

1000100101  مجلس محافظة بغداد

0001100000  مجلس محافظة بابل

0000000000 مجلس محافظة كربالء

0000000000  مجلس محافظة واسط

0001100000  مجلس محافظة صالح الدٌن

0000000000  مجلس محافظة النجف

0000000000  مجلس محافظة القادسٌة

0000000000  مجلس محافظة المثنى

0001100000  مجلس محافظة ذي قار

0100100011  مجلس محافظة مٌسان

0001100000  مجلس محافظة البصرة

1106800112المجموع

المحافظات دواوٌن

0000000000 دٌوان محافظة نٌنوى

0010101001  دٌوان محافظة كركوك

0001100000  دٌوان محافظة دٌالى

0001100000  دٌوان محافظة االنبار

0001100000  دٌوان محافظة بغداد

0001100000  دٌوان محافظة بابل

0000000000 دٌوان محافظة كربالء

0010100101  دٌوان محافظة واسط

1000110001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

0000000000  دٌوان محافظة النجف

0001100000  دٌوان محافظة القادسٌة

0000000000  دٌوان محافظة المثنى

0001100000  دٌوان محافظة ذي قار

0001100000  دٌوان محافظة مٌسان

0001100000  دٌوان محافظة البصرة

10281111103المجموع

712175793101310336المجموع الكلً

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

 برامج عن المستفٌدٌن رضى لمعرفة رأي استطالعات اجراء تم هل

؟ قبلكم من المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة

 االعتبار بنظر واخذها المستفٌدٌن لرأي استطالع نتائج دراسة تم هل

؟ المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة برامج فً

١٨٩



( 7 ) رقم جدول 

 الوجوىع الَىجدضعُف بشكلهتىسط بشكلغالباًدائواًالوجوىعالها نىعاًنعن

الوزارات

4206112026 وزارة الداخلٌة

0101001001 وزارة الدفاع

0011000011 وزارة الخارجٌة

0000001102 وزارة التخطٌط

2204111025 وزارة التعلٌم العالً

1001010001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

3216310037 وزارة التربٌة

2024002114 وزارة المالٌة

0101000101 وزارة النفط

0022000202 وزارة االعمار واالسكان

1102011204 وزارة الصناعة والمعادن

2226404109 وزارة الكهرباء

0101112004 وزارة االتصاالت

3003011103 وزارة التجارة

 وزارة العمل والشؤون 

2002101002االجتماعٌة

 وزارة البلدٌات واالشغال العامة
0000123006

0101000101 وزارة الصحة

0101000101 وزارة العدل

0000000101 وزارة الشباب والرٌاضة

0000000011 وزارة الثقافة

1001100001 وزارة السٌاحة واالثار

1102011002 وزارة النقل

1001010001 وزارة الزراعة

0101010001 وزارة الموارد المائٌة

1001001001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

0000001001 وزارة حقوق االنسان

1001000101 وزارة البٌئة

2516849131222131070المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

0101000101 المجمع العلمً

1001100001 هٌئة النزاهة

1001100001 هٌئة االعالم واالتصاالت

1001000101 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

0000001001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

0000000011 جهاز االمن الوطنً

1001010001 مجلس الوزراء

1001001001 هٌئة دعاوي الملكٌة

1001100001 مجلس النواب

1001100001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

0011100001 دٌوان الرقابة المالٌة

2013210104 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

1001100001المصادر المشعة

2002031004 دٌوان الوقف الشٌعً

0000010001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

0101001001والدٌانات االخرى

0101100001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

1012000202 شبكة االعالم العراقً

1001010001 بٌت الحكمة

0101010001 هٌئة االوراق المالٌة

1001010001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

1001000011لالنتخابات

0011000011 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

1001000011 البنك المركزي

1744259945431المجموع

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

 داخل اَجابٍ هردود لدَها االلكترونُت الحىكوت استثواراث

؟ التشكُل

 لتحدَد الوعرفت) التشكُل لدي للوشترَاث هىحدة اجراءاث وتطبق تدرك هدي اٌ الً

( العقىد وادارة الوزودَن واختُار والوىاصفاث الوشترَاث

١٩٠



المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

( 7 ) رقم جدول 

 المجموع الٌوجدضعٌف بشكلمتوسط بشكلغالباًدائماًالمجموعالما نوعاًنعم

المحافظات مجالس

0000000011  مجلس محافظة نٌنوى

0000000011  مجلس محافظة كركوك

0101001001  مجلس محافظة دٌالى

0011000011  مجلس محافظة االنبار

1001010001  مجلس محافظة بغداد

0101000101  مجلس محافظة بابل

0000000011 مجلس محافظة كربالء

0000000011  مجلس محافظة واسط

0101001001  مجلس محافظة صالح الدٌن

0000000101  مجلس محافظة النجف

0000000011  مجلس محافظة القادسٌة

0000000101  مجلس محافظة المثنى

0101000011  مجلس محافظة ذي قار

1001100001  مجلس محافظة مٌسان

1001000011  مجلس محافظة البصرة

34181123815المجموع

المحافظات دواوٌن

0000000011 دٌوان محافظة نٌنوى

1001010001  دٌوان محافظة كركوك

0101000101  دٌوان محافظة دٌالى

0101000011  دٌوان محافظة االنبار

1001010001  دٌوان محافظة بغداد

1001100001  دٌوان محافظة بابل

0000100001 دٌوان محافظة كربالء

0101001001  دٌوان محافظة واسط

1001010001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

0000000101  دٌوان محافظة النجف

1001000011  دٌوان محافظة القادسٌة

0000000101  دٌوان محافظة المثنى

0101001001  دٌوان محافظة ذي قار

1001010001  دٌوان محافظة مٌسان

0101000101  دٌوان محافظة البصرة

650112424315المجموع

512913932526302525131المجموع الكلً

المشمولة الجهة

 داخل اٌجابً مردود لدٌها االلكترونٌة الحوكمة استثمارات

؟ التشكٌل

 لتحدٌد المعرفة) التشكٌل لدى للمشترٌات موحدة اجراءات وتطبق تدرك مدى اي الى

( العقود وادارة المزودٌن واختٌار والمواصفات المشترٌات

١٩١



( 8 ) رقم جدول 

المجموعالٌوجدضعٌف بشكلمتوسط بشكلكبٌر  بشكلكامل بشكل

الوزارات

023016 وزارة الداخلٌة

010001 وزارة الدفاع

001001 وزارة الخارجٌة

100102 وزارة التخطٌط

003115 وزارة التعلٌم العالً

010001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

112217 وزارة التربٌة

111014 وزارة المالٌة

001001 وزارة النفط

001102 وزارة االعمار واالسكان

102104 وزارة الصناعة والمعادن

008109 وزارة الكهرباء

021014 وزارة االتصاالت

012003 وزارة التجارة

020002 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

510006 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

000101 وزارة الصحة

001001 وزارة العدل

000101 وزارة الشباب والرٌاضة

000101 وزارة الثقافة

010001 وزارة السٌاحة واالثار

110002 وزارة النقل

001001 وزارة الزراعة

010001 وزارة الموارد المائٌة

010001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

000101 وزارة حقوق االنسان

010001 وزارة البٌئة

10172711570المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

001001 المجمع العلمً

001001 هٌئة النزاهة

010001 هٌئة االعالم واالتصاالت

000101 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

001001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

010001 جهاز االمن الوطنً

010001 مجلس الوزراء

001001 هٌئة دعاوي الملكٌة

100001 مجلس النواب

001001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

000011 دٌوان الرقابة المالٌة

002024 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
001001

031004 دٌوان الوقف الشٌعً

010001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن والدٌانات 

االخرى
001001

001001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

010012 شبكة االعالم العراقً

010001 بٌت الحكمة

001001 هٌئة االوراق المالٌة

000011 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
000011

000011 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

100001 البنك المركزي

29121731المجموع

المشمولة الجهة
؟ االلكترونٌة الحوكمة او واالتصاالت المعلومات لتكنولوجٌا معتمدة عمل واجراءات سٌاسات تشكٌلكم لدى هل

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

١٩٢



المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

( 8 ) رقم جدول 

المجموعالٌوجدضعٌف بشكلمتوسط بشكلكبٌر  بشكلكامل بشكل

المحافظات مجالس 

000011  مجلس محافظة نٌنوى

000101 مجلس محافظة كركوك

001001 مجلس محافظة دٌالى

000011 مجلس محافظة االنبار

010001 مجلس محافظة بغداد

000101 مجلس محافظة بابل

000101 مجلس محافظة كربالء

000101 مجلس محافظة واسط

010001 مجلس محافظة صالح الدٌن

000101 مجلس محافظة النجف

000101 مجلس محافظة القادسٌة

000011 مجلس محافظة المثنى

000101 مجلس محافظة ذي قار

001001 مجلس محافظة مٌسان

001001 مجلس محافظة البصرة

0237315المجموع

المحافظات دواوٌن

000011 دٌوان محافظة نٌنوى

100001  دٌوان محافظة كركوك

001001 دٌوان محافظة دٌالى

000101 دٌوان محافظة االنبار

010001 دٌوان محافظة بغداد

100001 دٌوان محافظة بابل

100001 دٌوان محافظة كربالء

100001 دٌوان محافظة واسط

010001 دٌوان محافظة صالح الدٌن

000011 دٌوان محافظة النجف

000101 دٌوان محافظة القادسٌة

000101 دٌوان محافظة المثنى

001001 دٌوان محافظة ذي قار

010001 دٌوان محافظة مٌسان

000101 دٌوان محافظة البصرة

4324215المجموع

1631442317131المجموع الكلً

المشمولة الجهة
؟ االلكترونٌة الحوكمة او واالتصاالت المعلومات لتكنولوجٌا معتمدة عمل واجراءات سٌاسات تشكٌلكم لدى هل

١٩٣



( 9 ) رقم جدول

 بانتظام

(ً (دائما

 معظم فً

االحٌان
احٌاناً

 من قلٌل فً

االحٌان
المجموعالٌوجد

 بانتظام

(ً (دائما

 معظم فً

االحٌان
احٌاناً

 من قلٌل فً

االحٌان
المجموعالٌوجد

الوزارات

105006021036 وزارة الداخلٌة

100001010001 وزارة الدفاع

100001000011 وزارة الخارجٌة

110002001102 وزارة التخطٌط

220015011035 وزارة التعلٌم العالً

100001010001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

210137111047 وزارة التربٌة

300014012014 وزارة المالٌة

100001001001 وزارة النفط

110002001102 وزارة االعمار واالسكان

020114000134 وزارة الصناعة والمعادن

224019200349 وزارة الكهرباء

040004011024 وزارة االتصاالت

030003012003 وزارة التجارة

011002000022 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

600006060006 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

010001001001 وزارة الصحة

000101000011 وزارة العدل

001001000101 وزارة الشباب والرٌاضة

010001010001 وزارة الثقافة

100001001001 وزارة السٌاحة واالثار

110002001012 وزارة النقل

100001100001 وزارة الزراعة

010001000101 وزارة الموارد المائٌة

001001001001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

000101000011 وزارة حقوق االنسان

010001001001 وزارة البٌئة

25221247704161682670المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

001001001001 المجمع العلمً

010001000101 هٌئة النزاهة

001001000101 هٌئة االعالم واالتصاالت

001001001001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

100001001001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

100001000011 جهاز االمن الوطنً

010001001001 مجلس الوزراء

001001000011 هٌئة دعاوي الملكٌة

100001010001 مجلس النواب

100001000011 السلطة القضائٌة االتحادٌة

001001000011 دٌوان الرقابة المالٌة

111014010214 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
100001010001

301004020024 دٌوان الوقف الشٌعً

010001001001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن والدٌانات 

االخرى
000011000011

010001010001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

100012000022 شبكة االعالم العراقً

010001001001 بٌت الحكمة

100001100001 هٌئة االوراق المالٌة

100001000011 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
000011000011

000101000011 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

100001000011 البنك المركزي

1367143116641431المجموع

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

الشبكة داخل تطوٌر
 االستشارات بتقدٌم المتخصصة الدولة مؤسسات مع تفاهم مذكرات

المشارٌع بتنفٌذ والدعم والتدرٌب المشمولة الجهة

االلكترونٌة؟ الحوكمة وتنفٌذ تطوٌر عملٌات من كجزء االتً استخدام فً الموقف

١٩٤



( 9 ) رقم جدول 

 بانتظام

(ً (دائما

 معظم فً

االحٌان
احٌاناً

 من قلٌل فً

االحٌان
المجموعالٌوجد

 بانتظام

(ً (دائما

 معظم فً

االحٌان
احٌاناً

 من قلٌل فً

االحٌان
المجموعالٌوجد

المحافظات مجالس

001001000101 مجلس محافظة نٌنوى

000101000011 مجلس محافظة كركوك

001001001001  مجلس محافظة دٌالى

000011000011  مجلس محافظة االنبار

010001010001 مجلس محافظة بغداد

000101000101 مجلس محافظة بابل

000011000011 مجلس محافظة كربالء

000011000011  مجلس محافظة واسط

001001000101  مجلس محافظة صالح الدٌن

000011000011  مجلس محافظة النجف

000011000011  مجلس محافظة القادسٌة

000011000011  مجلس محافظة المثنى

000101000101  مجلس محافظة ذي قار

010001000101  مجلس محافظة مٌسان

010001010001  مجلس محافظة البصرة

03336150215715المجموع

المحافظات دواوٌن

001001000011 دٌوان محافظة نٌنوى

010001000101  دٌوان محافظة كركوك

001001001001  دٌوان محافظة دٌالى

001001001001  دٌوان محافظة االنبار

100001001001  دٌوان محافظة بغداد

100001000101  دٌوان محافظة بابل

100001001001 دٌوان محافظة كربالء

100001001001  دٌوان محافظة واسط

100001010001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

000011000101  دٌوان محافظة النجف

000011000011  دٌوان محافظة القادسٌة

000011000101  دٌوان محافظة المثنى

001001010001  دٌوان محافظة ذي قار

010001001001  دٌوان محافظة مٌسان

010001010001  دٌوان محافظة البصرة

53403150364215المجموع

433426820131527292149131المجموع الكلً

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

االلكترونٌة؟ الحوكمة وتنفٌذ تطوٌر عملٌات من كجزء االتً استخدام فً الموقف

الشبكة داخل تطوٌر
 االستشارات بتقدٌم المتخصصة الدولة مؤسسات مع تفاهم مذكرات

المشارٌع بتنفٌذ والدعم والتدرٌب

١٩٥



( 10 ) رقم جدول 

 بانتظام

(ً (دائما

 معظم فً

االحٌان
احٌاناً

 من قلٌل فً

االحٌان
المجموعالٌوجد

 بانتظام

(ً (دائما

 معظم فً

االحٌان
احٌاناً

 من قلٌل فً

االحٌان
المجموعالٌوجد

الوزارات

100056100236 وزارة الداخلٌة

010001010001 وزارة الدفاع

000011010001 وزارة الخارجٌة

001102011002 وزارة التخطٌط

110035020035 وزارة التعلٌم العالً

100001100001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

000167000167 وزارة التربٌة

003014102014 وزارة المالٌة

000011010001 وزارة النفط

110002110002 وزارة االعمار واالسكان

100124100214 وزارة الصناعة والمعادن

031329120249 وزارة الكهرباء

100034101024 وزارة االتصاالت

101103011103 وزارة التجارة

 وزارة العمل والشؤون 

االجتماعٌة
100012011002

 وزارة البلدٌات واالشغال 

العامة
501006014106

000101000101 وزارة الصحة

000101000011 وزارة العدل

000101000011 وزارة الشباب والرٌاضة

000101000011 وزارة الثقافة

010001001001 وزارة السٌاحة واالثار

100012000112 وزارة النقل

010001010001 وزارة الزراعة

100001010001 وزارة الموارد المائٌة

000011000101 وزارة الهجرة والمهجرٌن

000011000011 وزارة حقوق االنسان

100001000011 وزارة البٌئة

168711287071411122670المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

000011000011 المجمع العلمً

001001000011 هٌئة النزاهة

010001010001 هٌئة االعالم واالتصاالت

000011000011 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

000011000011 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

001001001001 جهاز االمن الوطنً

000101001001 مجلس الوزراء

000011000011 هٌئة دعاوي الملكٌة

100001001001 مجلس النواب

000011000011 السلطة القضائٌة االتحادٌة

000011000011 دٌوان الرقابة المالٌة

100124010214 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
001001010001

000134000134 دٌوان الوقف الشٌعً

000101000011 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
000011000011

001001100001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

000022010012 شبكة االعالم العراقً

000101001001 بٌت الحكمة

000011010001 هٌئة االوراق المالٌة

000101000101 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
000011000011

000011000011 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

000011001001 البنك المركزي

2146183115541631المجموع

الوطنٌة االلكترونٌة للحوكمة الفنً الدعمالوطنٌة االلكترونٌة الحوكمة لجنة استشارات

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

االلكترونٌة؟ الحوكمة وتنفٌذ تطوٌر عملٌات من كجزء االتً استخدام فً الموقف

١٩٦



( 10 ) رقم جدول

 بانتظام

(ً (دائما

 معظم فً

االحٌان
احٌاناً

 من قلٌل فً

االحٌان
المجموعالٌوجد

 بانتظام

(ً (دائما

 معظم فً

االحٌان
احٌاناً

 من قلٌل فً

االحٌان
المجموعالٌوجد

المحافظات مجالس 

000101000101  مجلس محافظة نٌنوى

000011000011  مجلس محافظة كركوك

000101000101  مجلس محافظة دٌالى

001001001001  مجلس محافظة االنبار

100001010001  مجلس محافظة بغداد

000011000011  مجلس محافظة بابل

000011000011 مجلس محافظة كربالء

000101000011  مجلس محافظة واسط

001001000101  مجلس محافظة صالح الدٌن

000011000011  مجلس محافظة النجف

000011000011  مجلس محافظة القادسٌة

000011000101  مجلس محافظة المثنى

000011000011  مجلس محافظة ذي قار

000101001001  مجلس محافظة مٌسان

010001010001  مجلس محافظة البصرة

11247150224715المجموع

المحافظات دواوٌن

000101000101 دٌوان محافظة نٌنوى

000101010001  دٌوان محافظة كركوك

000101000101  دٌوان محافظة دٌالى

000101000101  دٌوان محافظة االنبار

000011000101  دٌوان محافظة بغداد

010001010001  دٌوان محافظة بابل

000011000011 دٌوان محافظة كربالء

010001000101  دٌوان محافظة واسط

000101000101  دٌوان محافظة صالح الدٌن

000011000011  دٌوان محافظة النجف

000011000011  دٌوان محافظة القادسٌة

000011000011  دٌوان محافظة المثنى

000011000011  دٌوان محافظة ذي قار

010001100001  دٌوان محافظة مٌسان

010001010001  دٌوان محافظة البصرة

04056151306515المجموع

1914132659131924182654131المجموع الكلً

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

االلكترونٌة؟ الحوكمة وتنفٌذ تطوٌر عملٌات من كجزء االتً استخدام فً الموقف

الشبكة داخل تطوٌر
 االستشارات بتقدٌم المتخصصة الدولة مؤسسات مع تفاهم مذكرات

المشارٌع بتنفٌذ والدعم والتدرٌب

١٩٧



( 11 ) رقم جدول 

ً) بانتظام المجموعالٌوجداالحٌان من قلٌل فًاحٌاناًاالحٌان معظم فً(دائما

الوزارات

001146 وزارة الداخلٌة

001001 وزارة الدفاع

000011 وزارة الخارجٌة

020002 وزارة التخطٌط

010045 وزارة التعلٌم العالً

010001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

001157 وزارة التربٌة

102014 وزارة المالٌة

010001 وزارة النفط

011002 وزارة االعمار واالسكان

010124 وزارة الصناعة والمعادن

011259 وزارة الكهرباء

110114 وزارة االتصاالت

101013 وزارة التجارة

001012 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

000066 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

000101 وزارة الصحة

000101 وزارة العدل

000011 وزارة الشباب والرٌاضة

000011 وزارة الثقافة

000011 وزارة السٌاحة واالثار

001012 وزارة النقل

001001 وزارة الزراعة

000101 وزارة الموارد المائٌة

010001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

001001 وزارة حقوق االنسان

010001 وزارة البٌئة

3111293570المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

000011 المجمع العلمً

000011 هٌئة النزاهة

001001 هٌئة االعالم واالتصاالت

010001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

000011 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

000011 جهاز االمن الوطنً

010001 مجلس الوزراء

000011 هٌئة دعاوي الملكٌة

100001 مجلس النواب

000011 السلطة القضائٌة االتحادٌة

000011 دٌوان الرقابة المالٌة

001124 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على المصادر 

المشعة
001001

000044 دٌوان الوقف الشٌعً

000011 دٌوان الوقف السنً

000011 دٌوان االوقاف المسٌحٌن والدٌانات االخرى

000011 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

010012 شبكة االعالم العراقً

001001 بٌت الحكمة

010001 هٌئة االوراق المالٌة

010001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

000011 المفوضٌة العلٌا  المستقلة لالنتخابات

000101 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

000101 البنك المركزي

15431831المجموع

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشروع مراحل جمٌع وتطوٌر لقٌادة الخاص القطاع المشمولة الجهة

االلكترونٌة؟ الحوكمة وتنفٌذ تطوٌر عملٌات من كجزء االتً استخدام فً الموقف

١٩٨



( 11 ) رقم جدول 

ً) بانتظام المجموعالٌوجداالحٌان من قلٌل فًاحٌاناًاالحٌان معظم فً(دائما

المحافظات مجالس 

000011  مجلس محافظة نٌنوى

000011 مجلس محافظة كركوك

000011 مجلس محافظة دٌالى

000011 مجلس محافظة االنبار

010001 مجلس محافظة بغداد

000011 مجلس محافظة بابل

000011 مجلس محافظة كربالء

000011 مجلس محافظة واسط

000011 مجلس محافظة صالح الدٌن

000011 مجلس محافظة النجف

000011 مجلس محافظة القادسٌة

000011 مجلس محافظة المثنى

000011 مجلس محافظة ذي قار

000101 مجلس محافظة مٌسان

001001 مجلس محافظة البصرة

01111215المجموع

المحافظات دواوٌن

000011 دٌوان محافظة نٌنوى

010001  دٌوان محافظة كركوك

000011 دٌوان محافظة دٌالى

000011 دٌوان محافظة االنبار

100001 دٌوان محافظة بغداد

000101 دٌوان محافظة بابل

001001 دٌوان محافظة كربالء

010001 دٌوان محافظة واسط

010001 دٌوان محافظة صالح الدٌن

000011 دٌوان محافظة النجف

000011 دٌوان محافظة القادسٌة

000011 دٌوان محافظة المثنى

000011 دٌوان محافظة ذي قار

001001 دٌوان محافظة مٌسان

000011  دٌوان محافظة البصرة

1321815المجموع

520191473131المجموع الكلً

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

االلكترونٌة؟ الحوكمة وتنفٌذ تطوٌر عملٌات من كجزء االتً استخدام فً الموقف

الشبكة داخل تطوٌر

١٩٩



( 12 ) رقم جدول 

 مؤثرة

 عالٌة بدرجة

جداً

مؤثرةجداً مؤثرة
 لحد مؤثرة

ما
المجموعمؤثرة غٌر

 بدرجة مؤثرة

جداً عالٌة
المجموعمؤثرة غٌرما لحد مؤثرةمؤثرةجداً مؤثرة

الوزارات

131016033006 وزارة الداخلٌة

000101001001 وزارة الدفاع

001001010001 وزارة الخارجٌة

110002200002 وزارة التخطٌط

211105122005 وزارة التعلٌم العالً

000011000101 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

123017221117 وزارة التربٌة

110114120104 وزارة المالٌة

100001100001 وزارة النفط

000022000112 وزارة االعمار واالسكان

010214013004 وزارة الصناعة والمعادن

251019322209 وزارة الكهرباء

211004202004 وزارة االتصاالت

111003110103 وزارة التجارة

200002200002 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

013206033006 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

010001010001 وزارة الصحة

010001010001 وزارة العدل

010001010001 وزارة الشباب والرٌاضة

010001010001 وزارة الثقافة

001001010001 وزارة السٌاحة واالثار

100012010012 وزارة النقل

100001010001 وزارة الزراعة

000011010001 وزارة الموارد المائٌة

010001001001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

100001001001 وزارة حقوق االنسان

010001010001 وزارة البٌئة

172313710701526197370المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

001001001001 المجمع العلمً

000011010001 هٌئة النزاهة

000011000101 هٌئة االعالم واالتصاالت

000101000101 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

001001010001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

000101000011 جهاز االمن الوطنً

001001010001 مجلس الوزراء

000011001001 هٌئة دعاوي الملكٌة

000011000011 مجلس النواب

000011000011 السلطة القضائٌة االتحادٌة

000101000101 دٌوان الرقابة المالٌة

111014111104 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
000101000101

011024002204 دٌوان الوقف الشٌعً

100001100001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
010001000011

000011001001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

001102001102 شبكة االعالم العراقً

000101000011 بٌت الحكمة

010001000011 هٌئة االوراق المالٌة

001001001001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
100001100001

000011010001 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

010001010001 البنك المركزي

357610313688631المجموع

للمشروع قٌادة أو دعم ٌتوفر ال
 وتوجٌه لمراقبة المناسب القرار اتخاذ وعملٌات المعلومات تكنولوجٌا هٌكلٌة

االلكترونٌة الحوكمة موارد

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

٢٠٠



( 12 ) رقم جدول 

 مؤثرة

 عالٌة بدرجة

جداً

مؤثرةجداً مؤثرة
 لحد مؤثرة

ما
المجموعمؤثرة غٌر

 بدرجة مؤثرة

جداً عالٌة
المجموعمؤثرة غٌرما لحد مؤثرةمؤثرةجداً مؤثرة

المحافظات مجالس 

010001000101  مجلس محافظة نٌنوى

010001100001  مجلس محافظة كركوك

010001010001  مجلس محافظة دٌالى

001001010001  مجلس محافظة االنبار

010001100001  مجلس محافظة بغداد

100001100001  مجلس محافظة بابل

100001100001 مجلس محافظة كربالء

001001010001  مجلس محافظة واسط

001001010001  مجلس محافظة صالح الدٌن

010001010001  مجلس محافظة النجف

100001100001  مجلس محافظة القادسٌة

000011001001  مجلس محافظة المثنى

000101000101  مجلس محافظة ذي قار

100001010001  مجلس محافظة مٌسان

001001010001  مجلس محافظة البصرة

45411155712015المجموع

المحافظات دواوٌن

100001010001 دٌوان محافظة نٌنوى

000011000101  دٌوان محافظة كركوك

100001010001  دٌوان محافظة دٌالى

100001100001  دٌوان محافظة االنبار

010001100001  دٌوان محافظة بغداد

100001010001  دٌوان محافظة بابل

000011000011 دٌوان محافظة كربالء

000101001001  دٌوان محافظة واسط

001001001001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

100001100001  دٌوان محافظة النجف

100001100001  دٌوان محافظة القادسٌة

100001100001  دٌوان محافظة المثنى

001001100001  دٌوان محافظة ذي قار

100001100001  دٌوان محافظة مٌسان

000101010001  دٌوان محافظة البصرة

81222157421115المجموع

32342616231313043301810131المجموع الكلً

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

للمشروع قٌادة أو دعم ٌتوفر ال
 وتوجٌه لمراقبة المناسب القرار اتخاذ وعملٌات المعلومات تكنولوجٌا هٌكلٌة

االلكترونٌة الحوكمة موارد

٢٠١



( 13 ) رقم جدول 

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

المجموعمؤثرة غٌرما لحد مؤثرةمؤثرةجداً مؤثرة

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

ما لحد مؤثرةمؤثرةجداً مؤثرة
 غٌر

مؤثرة
المجموع

الوزارات

131106221106 وزارة الداخلٌة

001001001001 وزارة الدفاع

010001010001 وزارة الخارجٌة

011002200002 وزارة التخطٌط

211105012115 وزارة التعلٌم العالً

001001000011 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

310127500117 وزارة التربٌة

022004112004 وزارة المالٌة

100001000101 وزارة النفط

000022000202 وزارة االعمار واالسكان

102014021104 وزارة الصناعة والمعادن

423009252009 وزارة الكهرباء

112004210104 وزارة االتصاالت

102003021003 وزارة التجارة

100102001102 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

004206032106 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

100001010001 وزارة الصحة

001001010001 وزارة العدل

100001010001 وزارة الشباب والرٌاضة

001001001001 وزارة الثقافة

010001000101 وزارة السٌاحة واالثار

100012110002 وزارة النقل

010001100001 وزارة الزراعة

001001100001 وزارة الموارد المائٌة

001001010001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

001001000011 وزارة حقوق االنسان

010001100001 وزارة البٌئة

181525667018231411470المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

001001010001 المجمع العلمً

000011001001 هٌئة النزاهة

000101000101 هٌئة االعالم واالتصاالت

001001001001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

100001010001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

000011010001 جهاز االمن الوطنً

000101010001 مجلس الوزراء

000011000101 هٌئة دعاوي الملكٌة

000011100001 مجلس النواب

000101000101 السلطة القضائٌة االتحادٌة

000101001001 دٌوان الرقابة المالٌة

110114120014 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
000101001001

000044012014 دٌوان الوقف الشٌعً

100001100001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
000011000011

000101000011 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

000112110002 شبكة االعالم العراقً

000011000101 بٌت الحكمة

001001000011 هٌئة االوراق المالٌة

100001010001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
100001100001

010001010001 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

010001010001 البنك المركزي

5338123151164531المجموع

 المعلومات لتكنولوجٌا معتمدة سٌاسات توفر عدم

(االعمال السرٌة،الخصوصٌة،استدامة)

 من موظفٌكم من مفهومة غٌر االلكترونٌة والحوكمة المعلومات تكنولوجٌا

االختصاص ذوي غٌر

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

٢٠٢



( 13 ) رقم جدول 

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

المجموعمؤثرة غٌرما لحد مؤثرةمؤثرةجداً مؤثرة

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

ما لحد مؤثرةمؤثرةجداً مؤثرة
 غٌر

مؤثرة
المجموع

المحافظات مجالس 

001001001001  مجلس محافظة نٌنوى

010001000101  مجلس محافظة كركوك

010001010001  مجلس محافظة دٌالى

010001010001  مجلس محافظة االنبار

010001010001  مجلس محافظة بغداد

100001000101  مجلس محافظة بابل

100001010001 مجلس محافظة كربالء

010001001001  مجلس محافظة واسط

010001100001  مجلس محافظة صالح الدٌن

000101100001  مجلس محافظة النجف

100001010001  مجلس محافظة القادسٌة

100001001001  مجلس محافظة المثنى

000101000101  مجلس محافظة ذي قار

001001100001  مجلس محافظة مٌسان

010001010001  مجلس محافظة البصرة

47220153633015المجموع

المحافظات دواوٌن

100001010001 دٌوان محافظة نٌنوى

001001010001  دٌوان محافظة كركوك

010001010001  دٌوان محافظة دٌالى

100001100001  دٌوان محافظة االنبار

010001010001  دٌوان محافظة بغداد

100001000101  دٌوان محافظة بابل

000011000101 دٌوان محافظة كربالء

000101010001  دٌوان محافظة واسط

000101001001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

010001000101  دٌوان محافظة النجف

100001010001  دٌوان محافظة القادسٌة

100001010001  دٌوان محافظة المثنى

100001001001  دٌوان محافظة ذي قار

100001001001  دٌوان محافظة مٌسان

000101000101  دٌوان محافظة البصرة

73131151734015المجموع

3428311919131274726229131المجموع الكلً

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

 المعلومات لتكنولوجٌا معتمدة سٌاسات توفر عدم

(االعمال السرٌة،الخصوصٌة،استدامة)

 من موظفٌكم من مفهومة غٌر االلكترونٌة والحوكمة المعلومات تكنولوجٌا

االختصاص ذوي غٌر

٢٠٣



( 14 ) رقم جدول 

 بدرجة مؤثرة

جداً عالٌة
المجموعمؤثرة غٌرما لحد مؤثرةمؤثرةجداً مؤثرة

 مؤثرة

 عالٌة بدرجة

جداً

المجموعمؤثرة غٌرما لحد مؤثرةمؤثرةجداً مؤثرة

الوزارات

113106101406 وزارة الداخلٌة

000101001001 وزارة الدفاع

000101000101 وزارة الخارجٌة

020002020002 وزارة التخطٌط

002305004015 وزارة التعلٌم العالً

000011000011 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

212027102137 وزارة التربٌة

031004011204 وزارة المالٌة

000011000011 وزارة النفط

000022000022 وزارة االعمار واالسكان

001034000224 وزارة الصناعة والمعادن

123219221319 وزارة الكهرباء

102014111104 وزارة االتصاالت

003003002103 وزارة التجارة

 وزارة العمل والشؤون 

االجتماعٌة
001012010012

005106004206 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

001001001001 وزارة الصحة

100001001001 وزارة العدل

001001100001 وزارة الشباب والرٌاضة

000101010001 وزارة الثقافة

000011000101 وزارة السٌاحة واالثار

001012002002 وزارة النقل

100001010001 وزارة الزراعة

000011000011 وزارة الموارد المائٌة

010001001001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

001001001001 وزارة حقوق االنسان

100001100001 وزارة البٌئة

810271015707923181370المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

000011000011 المجمع العلمً

010001000011 هٌئة النزاهة

001001001001 هٌئة االعالم واالتصاالت

000101000101 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

001001000101 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

000011000011 جهاز االمن الوطنً

000101000101 مجلس الوزراء

000011000011 هٌئة دعاوي الملكٌة

000011000011 مجلس النواب

000011000011 السلطة القضائٌة االتحادٌة

000011000101 دٌوان الرقابة المالٌة

001034001214 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
001001000011

000134010034 دٌوان الوقف الشٌعً

100001100001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
010001001001

000011000011 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

010102001102 شبكة االعالم العراقً

000011000101 بٌت الحكمة

000011000101 هٌئة االوراق المالٌة

000011010001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
100001100001

010001010001 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

010001001001 البنك المركزي

2544163123591231المجموع

التشكٌل فً اإلدارٌة الوحدات قبل من تدار ال المؤتمتة التطبٌقاتالتشكٌل فً اإلدارٌة الوحدات احتٌاجات التالئم المؤتمتة التطبٌقات

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

٢٠٤



( 14 ) رقم جدول 

 بدرجة مؤثرة

جداً عالٌة
المجموعمؤثرة غٌرما لحد مؤثرةمؤثرةجداً مؤثرة

مؤثرة

 عالٌة بدرجة

جداً

المجموعمؤثرة غٌرما لحد مؤثرةمؤثرةجداً مؤثرة

المحافظات مجالس 

000101010001  مجلس محافظة نٌنوى

001001010001  مجلس محافظة كركوك

010001100001  مجلس محافظة دٌالى

010001010001  مجلس محافظة االنبار

000011001001  مجلس محافظة بغداد

001001100001  مجلس محافظة بابل

010001100001 مجلس محافظة كربالء

001001000011  مجلس محافظة واسط

001001001001  مجلس محافظة صالح الدٌن

000011000101  مجلس محافظة النجف

010001100001  مجلس محافظة القادسٌة

000011000011  مجلس محافظة المثنى

010001010001  مجلس محافظة ذي قار

100001001001  مجلس محافظة مٌسان

001001001001  مجلس محافظة البصرة

15513154441215المجموع

المحافظات دواوٌن

010001001001 دٌوان محافظة نٌنوى

000011000101  دٌوان محافظة كركوك

100001100001  دٌوان محافظة دٌالى

010001010001  دٌوان محافظة االنبار

000011001001  دٌوان محافظة بغداد

001001000101  دٌوان محافظة بابل

000011001001 دٌوان محافظة كربالء

000011000011  دٌوان محافظة واسط

100001100001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

010001001001  دٌوان محافظة النجف

100001100001  دٌوان محافظة القادسٌة

100001010001  دٌوان محافظة المثنى

001001001001  دٌوان محافظة ذي قار

001001001001  دٌوان محافظة مٌسان

000101000101  دٌوان محافظة البصرة

43314153263115المجموع

15233916381311618383128131المجموع الكلً

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

التشكٌل فً اإلدارٌة الوحدات قبل من تدار ال المؤتمتة التطبٌقاتالتشكٌل فً اإلدارٌة الوحدات احتٌاجات التالئم المؤتمتة التطبٌقات

٢٠٥



( 15 ) رقم جدول 

 مؤثرة

 عالٌة بدرجة

جداً

ما لحد مؤثرةمؤثرةجداً مؤثرة
 غٌر

مؤثرة
المجموع

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

ما لحد مؤثرةمؤثرةجداً مؤثرة
 غٌر

مؤثرة
المجموع

الوزارات

212106022206 وزارة الداخلٌة

010001010001 وزارة الدفاع

001001001001 وزارة الخارجٌة

200002110002 وزارة التخطٌط

013105121105 وزارة التعلٌم العالً

000101000101 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

112037231017 وزارة التربٌة

121004031004 وزارة المالٌة

000101010001 وزارة النفط

000202000112 وزارة االعمار واالسكان

101204013004 وزارة الصناعة والمعادن

431109152109 وزارة الكهرباء

200204112004 وزارة االتصاالت

102003002103 وزارة التجارة

010102000022 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

032016113106 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

010001001001 وزارة الصحة

010001010001 وزارة العدل

100001010001 وزارة الشباب والرٌاضة

100001010001 وزارة الثقافة

000101000011 وزارة السٌاحة واالثار

110002110002 وزارة النقل

100001100001 وزارة الزراعة

001001001001 وزارة الموارد المائٌة

100001010001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

000101001001 وزارة حقوق االنسان

100001010001 وزارة البٌئة

20161614470927218570المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

000011100001 المجمع العلمً

000011001001 هٌئة النزاهة

000101001001 هٌئة االعالم واالتصاالت

001001001001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

100001100001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

010001000011 جهاز االمن الوطنً

001001010001 مجلس الوزراء

000011000101 هٌئة دعاوي الملكٌة

010001000101 مجلس النواب

001001001001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

010001000101 دٌوان الرقابة المالٌة

211004111104 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
000101010001

011024001304 دٌوان الوقف الشٌعً

100001100001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
100001010001

001001000011 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

010102000202 شبكة االعالم العراقً

001001000011 بٌت الحكمة

001001000101 هٌئة االوراق المالٌة

010001010001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
100001100001

100001001001 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

000101010001 البنك المركزي

778453156710331المجموع

مكتملة وغٌر محدثة غٌر معلومات وتوفر المعلومات إدارة

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

التغٌٌر مقاومة

٢٠٦



( 15 ) رقم جدول 

 مؤثرة

 عالٌة بدرجة

جداً

ما لحد مؤثرةمؤثرةجداً مؤثرة
 غٌر

مؤثرة
المجموع

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

ما لحد مؤثرةمؤثرةجداً مؤثرة
 غٌر

مؤثرة
المجموع

المحافظات مجالس 

001001001001  مجلس محافظة نٌنوى

001001001001  مجلس محافظة كركوك

010001010001  مجلس محافظة دٌالى

100001010001  مجلس محافظة االنبار

001001001001  مجلس محافظة بغداد

010001010001  مجلس محافظة بابل

010001010001 مجلس محافظة كربالء

001001000101  مجلس محافظة واسط

100001100001  مجلس محافظة صالح الدٌن

100001100001  مجلس محافظة النجف

100001100001  مجلس محافظة القادسٌة

000101000011  مجلس محافظة المثنى

100001100001  مجلس محافظة ذي قار

000101001001  مجلس محافظة مٌسان

100001010001  مجلس محافظة البصرة

63420154541115المجموع

المحافظات دواوٌن

100001010001 دٌوان محافظة نٌنوى

001001000011  دٌوان محافظة كركوك

100001010001  دٌوان محافظة دٌالى

100001010001  دٌوان محافظة االنبار

001001001001  دٌوان محافظة بغداد

100001100001  دٌوان محافظة بابل

001001010001 دٌوان محافظة كربالء

100001000101  دٌوان محافظة واسط

010001010001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

100001100001  دٌوان محافظة النجف

100001010001  دٌوان محافظة القادسٌة

100001001001  دٌوان محافظة المثنى

001001010001  دٌوان محافظة ذي قار

100001100001  دٌوان محافظة مٌسان

010001000101  دٌوان محافظة البصرة

92400153722115المجموع

4228322091312145342110131المجموع الكلً

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

مكتملة وغٌر محدثة غٌر معلومات وتوفر المعلومات إدارة
 إعادة على القدرة وعدم اإلدارٌة الوحدات عملٌات فً الكفاءة وعدم مشاكل

وتبسٌطها هندستها

٢٠٧



( 16 ) رقم جدول 

 بدرجة مؤثرة

جداً عالٌة
مؤثرةجداً مؤثرة

 لحد مؤثرة

ما
المجموعمؤثرة غٌر

 مؤثرة

 عالٌة بدرجة

جداً

مؤثرةجداً مؤثرة
 لحد مؤثرة

ما
المجموعمؤثرة غٌر

الوزارات

153009332109 وزارة الكهرباء

201227322007 وزارة التربٌة

023106042006 وزارة الداخلٌة

014106005106 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

102115200215 وزارة التعلٌم العالً

040004022004 وزارة المالٌة

011204012104 وزارة الصناعة والمعادن

022004012104 وزارة االتصاالت

012003011103 وزارة التجارة

101002101002 وزارة التخطٌط

000022000022 وزارة االعمار واالسكان

100012020002 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

110002100102 وزارة النقل

32612143226114

101925887013182114470

101925887013182114470المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

031004112004 أمانة بغداد

000224010124 دٌوان الوقف الشٌعً

001012010012 شبكة االعالم العراقً

25482214533621

286105315854931

286105315854931المجموع

المحافظات مجالس 

29310153822015المجموع

المحافظات دواوٌن

65121153821115المجموع

20413521141312442302114131المجموع الكلً

 إعادة على القدرة وعدم اإلدارٌة الوحدات عملٌات فً الكفاءة وعدم مشاكل

وتبسٌطها هندستها
التشكٌل داخل لالعمال تكامل وجود عدم

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

المشمولة الجهة

٢٠٨



( 17 ) رقم جدول 

 بدرجة مؤثرة

جداً عالٌة
مؤثرةجداً مؤثرة

 لحد مؤثرة

ما
المجموعمؤثرة غٌر

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

ما لحد مؤثرةمؤثرةجداً مؤثرة
 غٌر

مؤثرة
المجموع

الوزارات

411006013116 وزارة الداخلٌة

010001010001 وزارة الدفاع

010001010001 وزارة الخارجٌة

200002200002 وزارة التخطٌط

320005002125 وزارة التعلٌم العالً

010001000101 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

601007402017 وزارة التربٌة

200114101114 وزارة المالٌة

010001100001 وزارة النفط

020002001102 وزارة االعمار واالسكان

220004003014 وزارة الصناعة والمعادن

800019333009 وزارة الكهرباء

400004111014 وزارة االتصاالت

300003012003 وزارة التجارة

110002000202 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

420006042006 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

100001001001 وزارة الصحة

100001100001 وزارة العدل

100001001001 وزارة الشباب والرٌاضة

100001000011 وزارة الثقافة

100001000101 وزارة السٌاحة واالثار

010102011002 وزارة النقل

100001100001 وزارة الزراعة

010001000011 وزارة الموارد المائٌة

100001000011 وزارة الهجرة والمهجرٌن

100001000011 وزارة حقوق االنسان

100001100001 وزارة البٌئة

48162227015132381170المجموع

الجهات غٌر المرتبطة بوزارة

100001100001 المجمع العلمً

100001000011 هٌئة النزاهة

000101001001 هٌئة االعالم واالتصاالت

000101000101 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

100001100001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

010001000011 جهاز االمن الوطنً

000101000101 مجلس الوزراء

010001000011 هٌئة دعاوي الملكٌة

010001000011 مجلس النواب

100001000101 السلطة القضائٌة االتحادٌة

100001000011 دٌوان الرقابة المالٌة

301004101114 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
100001000011

220004002114 دٌوان الوقف الشٌعً

100001100001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
100001010001

010001001001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

010012001012 شبكة االعالم العراقً

100001001001 بٌت الحكمة

100001000101 هٌئة االوراق المالٌة

100001000011 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
100001100001

100001001001 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

010001010001 البنك المركزي

1881313152861031المجموع

منها للغاٌة االستثمارات تحقٌق عدمكافٌة غٌر التخصٌصات

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

٢٠٩



( 17 ) جدول رقم 

مؤثرة بدرجة 

عالٌة جداً
مؤثرةمؤثرة جداً

مؤثرة لحد 

ما
المجموعغٌر مؤثرة

مؤثرة 

بدرجة 

عالٌة جداً

مؤثرة لحد مامؤثرةمؤثرة جداً
غٌر 

مؤثرة
المجموع

مجالس المحافظات

100001001001  مجلس محافظة نٌنوى

010001001001  مجلس محافظة كركوك

100001001001  مجلس محافظة دٌالى

010001001001  مجلس محافظة االنبار

100001001001  مجلس محافظة بغداد

100001010001  مجلس محافظة بابل

000101000101 مجلس محافظة كربالء

100001000101  مجلس محافظة واسط

100001001001  مجلس محافظة صالح الدٌن

001001000011  مجلس محافظة النجف

100001100001  مجلس محافظة القادسٌة

000101100001  مجلس محافظة المثنى

100001100001  مجلس محافظة ذي قار

001001010001  مجلس محافظة مٌسان

100001001001  مجلس محافظة البصرة

92220153272115المجموع

دواوٌن المحافظات

001001001001 دٌوان محافظة نٌنوى

010001000101  دٌوان محافظة كركوك

100001010001  دٌوان محافظة دٌالى

100001010001  دٌوان محافظة االنبار

100001001001  دٌوان محافظة بغداد

010001001001  دٌوان محافظة بابل

100001000101 دٌوان محافظة كربالء

100001000101  دٌوان محافظة واسط

100001001001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

100001010001  دٌوان محافظة النجف

100001100001  دٌوان محافظة القادسٌة

100001010001  دٌوان محافظة المثنى

010001001001  دٌوان محافظة ذي قار

100001010001  دٌوان محافظة مٌسان

100001000101  دٌوان محافظة البصرة

113100151554015المجموع

86296731312422432022131المجموع الكلً

 االستراتٌجٌة وااللتزام واالتصال والتغٌٌر المؤسسً

الجهة المشمولة

تكنولوجٌا المعلومات/ المعوقات والمشاكل التً أثرت سلباً على تقدم العمل فً الحوكمة االلكترونٌة 

عدم تحقٌق االستثمارات للغاٌة منهاالتخصٌصات غٌر كافٌة

٢١٠



( 18 ) رقم جدول 

 بدرجة مؤثرة

جداً عالٌة
المجموعمؤثرة غٌرما لحد مؤثرةمؤثرةجداً مؤثرة

الوزارات

032106 وزارة الداخلٌة

001001 وزارة الدفاع

000101 وزارة الخارجٌة

011002 وزارة التخطٌط

102115 وزارة التعلٌم العالً

000011 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

202127 وزارة التربٌة

002204 وزارة المالٌة

100001 وزارة النفط

002002 وزارة االعمار واالسكان

000404 وزارة الصناعة والمعادن

223209 وزارة الكهرباء

121004 وزارة االتصاالت

011013 وزارة التجارة

002002 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

000516 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

000101 وزارة الصحة

100001 وزارة العدل

000101 وزارة الشباب والرٌاضة

000011 وزارة الثقافة

000011 وزارة السٌاحة واالثار

000022 وزارة النقل

100001 وزارة الزراعة

000011 وزارة الموارد المائٌة

010001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

000011 وزارة حقوق االنسان

001001 وزارة البٌئة

91020191270المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

100001 المجمع العلمً

000011 هٌئة النزاهة

000101 هٌئة االعالم واالتصاالت

000011 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

010001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

000011 جهاز االمن الوطنً

000101 مجلس الوزراء

000011 هٌئة دعاوي الملكٌة

000011 مجلس النواب

001001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

000011 دٌوان الرقابة المالٌة

102104 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
001001

004004 دٌوان الوقف الشٌعً

010001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
001001

001001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

001102 شبكة االعالم العراقً

000101 بٌت الحكمة

001001 هٌئة االوراق المالٌة

000011 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
100001

001001 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

000101 البنك المركزي

32136731المجموع

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

لتنفٌذها معقدة الفنٌة المواصفاتالمشمولة الجهة

٢١١



( 18 ) رقم جدول 

 بدرجة مؤثرة

جداً عالٌة
المجموعمؤثرة غٌرما لحد مؤثرةمؤثرةجداً مؤثرة

المحافظات مجالس 

010001 مجلس محافظة نٌنوى

001001 مجلس محافظة كركوك

100001 مجلس محافظة دٌالى

001001 مجلس محافظة االنبار

001001  مجلس محافظة بغداد

000101 مجلس محافظة بابل

000101 مجلس محافظة كربالء

000011 مجلس محافظة واسط

100001 مجلس محافظة صالح الدٌن

000011 مجلس محافظة النجف

010001 مجلس محافظة القادسٌة

000011 مجلس محافظة المثنى

001001 مجلس محافظة ذي قار

000101 مجلس محافظة مٌسان

010001 مجلس محافظة البصرة

2343315المجموع

المحافظات دواوٌن

100001 دٌوان محافظة نٌنوى

000101  دٌوان محافظة كركوك

001001  دٌوان محافظة دٌالى

001001 دٌوان محافظة االنبار

001001  دٌوان محافظة بغداد

010001  دٌوان محافظة بابل

000101 دٌوان محافظة كربالء

000011 دٌوان محافظة واسط

000101  دٌوان محافظة صالح الدٌن

010001  دٌوان محافظة النجف

001001 دٌوان محافظة القادسٌة

001001 دٌوان محافظة المثنى

000101  دٌوان محافظة ذي قار

010001 دٌوان محافظة مٌسان

000011  دٌوان محافظة البصرة

1354215المجموع

1518423224131المجموع الكلً

المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

لتنفٌذها معقدة الفنٌة المواصفات

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

٢١٢



( 19 ) رقم جدول 

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرةجداً مؤثرة
 لحد مؤثرة

ما
المجموعمؤثرة غٌر

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرةجداً مؤثرة
 لحد مؤثرة

ما
المجموعمؤثرة غٌر

الوزارات

003306002316 وزارة الداخلٌة

001001010001 وزارة الدفاع

000101000101 وزارة الخارجٌة

101002101002 وزارة التخطٌط

041005013105 وزارة التعلٌم العالً

000011000011 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

110237203027 وزارة التربٌة

111014111014 وزارة المالٌة

000101000101 وزارة النفط

000202000022 وزارة االعمار واالسكان

102104002204 وزارة الصناعة والمعادن

023319121419 وزارة الكهرباء

210104021104 وزارة االتصاالت

101103002103 وزارة التجارة

001102010012 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

001146006006 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

010001001001 وزارة الصحة

010001001001 وزارة العدل

010001001001 وزارة الشباب والرٌاضة

000011010001 وزارة الثقافة

000011000011 وزارة السٌاحة واالثار

010012110002 وزارة النقل

100001100001 وزارة الزراعة

000011000101 وزارة الموارد المائٌة

100001010001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

001001000011 وزارة حقوق االنسان

100001100001 وزارة البٌئة

10131617147081125151170المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

001001001001 المجمع العلمً

010001000101 هٌئة النزاهة

001001000101 هٌئة االعالم واالتصاالت

000101000011 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

010001001001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

000011000101 جهاز االمن الوطنً

000101001001 مجلس الوزراء

000011000101 هٌئة دعاوي الملكٌة

000011000011 مجلس النواب

010001001001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

000011000011 دٌوان الرقابة المالٌة

012104111104 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
000101000101

012104110114 دٌوان الوقف الشٌعً

010001000011 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
001001001001

001001000011 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

002002001102 شبكة االعالم العراقً

000101000011 بٌت الحكمة

000011010001 هٌئة االوراق المالٌة

001001000101 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
010001010001

010001010001 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

010001010001 البنك المركزي

091165312679731المجموع

التشغٌل مشاكلالمؤتمتة التطبٌقات فً فنٌة مشاكل

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

٢١٣



( 19 ) رقم جدول 

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرةجداً مؤثرة
 لحد مؤثرة

ما
المجموعمؤثرة غٌر

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرةجداً مؤثرة
 لحد مؤثرة

ما
المجموعمؤثرة غٌر

المحافظات مجالس 

010001001001  مجلس محافظة نٌنوى

010001001001  مجلس محافظة كركوك

001001001001  مجلس محافظة دٌالى

010001001001  مجلس محافظة االنبار

000101000101  مجلس محافظة بغداد

000101000011  مجلس محافظة بابل

100001010001 مجلس محافظة كربالء

000011000101  مجلس محافظة واسط

100001010001  مجلس محافظة صالح الدٌن

010001000011  مجلس محافظة النجف

010001000101  مجلس محافظة القادسٌة

000011000011  مجلس محافظة المثنى

010001001001  مجلس محافظة ذي قار

001001010001  مجلس محافظة مٌسان

010001100001  مجلس محافظة البصرة

27222151353315المجموع

المحافظات دواوٌن

010001010001 دٌوان محافظة نٌنوى

000101000101  دٌوان محافظة كركوك

001001001001  دٌوان محافظة دٌالى

001001001001  دٌوان محافظة االنبار

000101000101  دٌوان محافظة بغداد

001001001001  دٌوان محافظة بابل

000011001001 دٌوان محافظة كربالء

000011000101  دٌوان محافظة واسط

001001000101  دٌوان محافظة صالح الدٌن

010001010001  دٌوان محافظة النجف

010001000101  دٌوان محافظة القادسٌة

100001010001  دٌوان محافظة المثنى

001001001001  دٌوان محافظة ذي قار

010001001001  دٌوان محافظة مٌسان

000011000011  دٌوان محافظة البصرة

14523150365115المجموع

13333427241311123433222131المجموع الكلً

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

التشغٌل مشاكلالمؤتمتة التطبٌقات فً فنٌة مشاكل

٢١٤



( 20 ) رقم جدول 

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرةجداً مؤثرة
 مؤثرة

ما لحد
المجموعمؤثرة غٌر

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرةجداً مؤثرة
 مؤثرة

ما لحد
المجموعمؤثرة غٌر

الوزارات

021126113106 وزارة الداخلٌة

001001010001 وزارة الدفاع

010001010001 وزارة الخارجٌة

101002101002 وزارة التخطٌط

032005101305 وزارة التعلٌم العالً

000011000101 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

100157201047 وزارة التربٌة

210104202004 وزارة المالٌة

001001100001 وزارة النفط

000022002002 وزارة االعمار واالسكان

111014012104 وزارة الصناعة والمعادن

421209032139 وزارة الكهرباء

300104022004 وزارة االتصاالت

011103003003 وزارة التجارة

000022001102 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

042006023106 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

000101100001 وزارة الصحة

000101000101 وزارة العدل

001001001001 وزارة الشباب والرٌاضة

000011000011 وزارة الثقافة

000011000011 وزارة السٌاحة واالثار

000022100012 وزارة النقل

100001100001 وزارة الزراعة

000011000101 وزارة الموارد المائٌة

001001100001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

000011001001 وزارة حقوق االنسان

100001010001 وزارة البٌئة

14151391970121225111070المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

001001001001 المجمع العلمً

001001001001 هٌئة النزاهة

000011000101 هٌئة االعالم واالتصاالت

000011001001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

000101000101 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

000011000011 جهاز االمن الوطنً

000101010001 مجلس الوزراء

000011001001 هٌئة دعاوي الملكٌة

000011000101 مجلس النواب

000011001001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

000011010001 دٌوان الرقابة المالٌة

201014111104 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
000101000101

010034011114 دٌوان الوقف الشٌعً

000011010001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
010001001001

000011000011 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

000202000022 شبكة االعالم العراقً

000101000011 بٌت الحكمة

010001100001 هٌئة االوراق المالٌة

000011100001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
010001010001

100001010001 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

100001100001 البنك المركزي

443614314786631المجموع

المزودٌن أداءالسرٌة اختراق

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

٢١٥



( 20 ) رقم جدول 

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرةجداً مؤثرة
 مؤثرة

ما لحد
المجموعمؤثرة غٌر

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرةجداً مؤثرة
 مؤثرة

ما لحد
المجموعمؤثرة غٌر

المحافظات مجالس

000101010001 مجلس محافظة نٌنوى

001001001001 مجلس محافظة كركوك

001001010001  مجلس محافظة دٌالى

000011001001  مجلس محافظة االنبار

000011000101 مجلس محافظة بغداد

000101001001 مجلس محافظة بابل

100001000011 مجلس محافظة كربالء

000011000101  مجلس محافظة واسط

100001100001  مجلس محافظة صالح الدٌن

100001100001  مجلس محافظة النجف

000101000101  مجلس محافظة القادسٌة

000011000011  مجلس محافظة المثنى

000101001001  مجلس محافظة ذي قار

100001100001  مجلس محافظة مٌسان

100001100001  مجلس محافظة البصرة

50244154243215المجموع

المحافظات دواوٌن

100001100001 دٌوان محافظة نٌنوى

000011000101  دٌوان محافظة كركوك

001001010001  دٌوان محافظة دٌالى

000101010001  دٌوان محافظة االنبار

010001000101  دٌوان محافظة بغداد

010001010001  دٌوان محافظة بابل

000011000101 دٌوان محافظة كربالء

000011000101  دٌوان محافظة واسط

001001001001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

100001001001  دٌوان محافظة النجف

000101000101  دٌوان محافظة القادسٌة

100001100001  دٌوان محافظة المثنى

000101001001  دٌوان محافظة ذي قار

100001010001  دٌوان محافظة مٌسان

000011000101  دٌوان محافظة البصرة

42234152436015المجموع

27212022411312225402618131المجموع الكلً

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

المزودٌن أداءالسرٌة اختراق

٢١٦



( 21 ) رقم جدول 

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرةجداً مؤثرة
 لحد مؤثرة

ما
المجموعمؤثرة غٌر

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرةجداً مؤثرة
 مؤثرة

ما لحد

 غٌر

مؤثرة
المجموع

الوزارات

132006031116 وزارة الداخلٌة

001001001001 وزارة الدفاع

010001001001 وزارة الخارجٌة

200002002002 وزارة التخطٌط

013105013015 وزارة التعلٌم العالً

010001000101 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

321017302117 وزارة التربٌة

030104121004 وزارة المالٌة

001001001001 وزارة النفط

000202000022 وزارة االعمار واالسكان

013004002204 وزارة الصناعة والمعادن

330219302319 وزارة الكهرباء

021104102014 وزارة االتصاالت

030003110103 وزارة التجارة

 وزارة العمل والشؤون 

االجتماعٌة
001102010012

051006000516 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

100001001001 وزارة الصحة

100001100001 وزارة العدل

010001000101 وزارة الشباب والرٌاضة

100001100001 وزارة الثقافة

001001000011 وزارة السٌاحة واالثار

100102000112 وزارة النقل

100001100001 وزارة الزراعة

000101000011 وزارة الموارد المائٌة

010001001001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

001001001001 وزارة حقوق االنسان

100001100001 وزارة البٌئة

1527161027013821161270المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

100001000101 المجمع العلمً

010001000101 هٌئة النزاهة

000101000101 هٌئة االعالم واالتصاالت

001001100001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

100001010001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

001001001001 جهاز االمن الوطنً

001001010001 مجلس الوزراء

001001001001 هٌئة دعاوي الملكٌة

010001000011 مجلس النواب

010001100001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

010001010001 دٌوان الرقابة المالٌة

111104101114 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
000101001001

121004121004 دٌوان الوقف الشٌعً

100001100001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
001001001001

000101001001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

002002010102 شبكة االعالم العراقً

001001010001 بٌت الحكمة

100001100001 هٌئة االوراق المالٌة

100001000101 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
010001010001

010001100001 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

010001100001 البنك المركزي

7101040318876231المجموع

البشرٌة الموارد قلةللصٌانة الموازنة وتوفٌر العمل استدامة على القدرة عدم

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

٢١٧



( 21 ) رقم جدول

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرةجداً مؤثرة
 لحد مؤثرة

ما
المجموعمؤثرة غٌر

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرةجداً مؤثرة
 مؤثرة

ما لحد

 غٌر

مؤثرة
المجموع

المحافظات مجالس 

001001010001  مجلس محافظة نٌنوى

000101001001  مجلس محافظة كركوك

010001010001  مجلس محافظة دٌالى

010001010001  مجلس محافظة االنبار

010001010001  مجلس محافظة بغداد

010001001001  مجلس محافظة بابل

100001010001 مجلس محافظة كربالء

001001010001  مجلس محافظة واسط

010001010001  مجلس محافظة صالح الدٌن

000101001001  مجلس محافظة النجف

100001001001  مجلس محافظة القادسٌة

000011000011  مجلس محافظة المثنى

010001010001  مجلس محافظة ذي قار

001001100001  مجلس محافظة مٌسان

010001100001  مجلس محافظة البصرة

27321152840115المجموع

المحافظات دواوٌن

010001100001 دٌوان محافظة نٌنوى

010001001001  دٌوان محافظة كركوك

100001100001  دٌوان محافظة دٌالى

010001100001  دٌوان محافظة االنبار

100001010001  دٌوان محافظة بغداد

010001010001  دٌوان محافظة بابل

010001010001 دٌوان محافظة كربالء

001001010001  دٌوان محافظة واسط

001001001001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

001001010001  دٌوان محافظة النجف

100001100001  دٌوان محافظة القادسٌة

100001100001  دٌوان محافظة المثنى

010001010001  دٌوان محافظة ذي قار

100001100001  دٌوان محافظة مٌسان

010001100001  دٌوان محافظة البصرة

57300157620015المجموع

2951321631313030342215131المجموع الكلً

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

البشرٌة الموارد قلةللصٌانة الموازنة وتوفٌر العمل استدامة على القدرة عدم

٢١٨



( 22 ) رقم جدول 

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرةجداً مؤثرة
 مؤثرة

ما لحد

 غٌر

مؤثرة
المجموع

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرةجداً مؤثرة
 مؤثرة

ما لحد

 غٌر

مؤثرة
المجموع

الوزارات

060006114006 وزارة الداخلٌة

001001001001 وزارة الدفاع

001001001001 وزارة الخارجٌة

011002110002 وزارة التخطٌط

021205110305 وزارة التعلٌم العالً

000101000011 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

401117311027 وزارة التربٌة

121004202004 وزارة المالٌة

001001010001 وزارة النفط

000112000022 وزارة االعمار واالسكان

003104012104 وزارة الصناعة والمعادن

161109241209 وزارة الكهرباء

112004012104 وزارة االتصاالت

012003021003 وزارة التجارة

 وزارة العمل والشؤون 

االجتماعٌة
020002001102

004206015006 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

010001001001 وزارة الصحة

100001100001 وزارة العدل

000101000101 وزارة الشباب والرٌاضة

100001001001 وزارة الثقافة

000011000011 وزارة السٌاحة واالثار

110002100012 وزارة النقل

100001100001 وزارة الزراعة

001001000101 وزارة الموارد المائٌة

100001010001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

000101000101 وزارة حقوق االنسان

100001010001 وزارة البٌئة

1323201137013162311770المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

000101010001 المجمع العلمً

001001001001 هٌئة النزاهة

000101001001 هٌئة االعالم واالتصاالت

010001001001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

010001000101 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

010001001001 جهاز االمن الوطنً

001001001001 مجلس الوزراء

001001010001 هٌئة دعاوي الملكٌة

010001000101 مجلس النواب

001001000101 السلطة القضائٌة االتحادٌة

010001010001 دٌوان الرقابة المالٌة

200114121004 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
001001010001

100214101024 دٌوان الوقف الشٌعً

001001010001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
001001010001

001001001001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

010102011002 شبكة االعالم العراقً

000101001001 بٌت الحكمة

001001010001 هٌئة االوراق المالٌة

100001001001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
010001010001

100001100001 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

100001100001 البنك المركزي

6797231411113231المجموع

البشرٌة للموارد فاعلة تدرٌبٌة خطة وجود عدمالبشرٌة الموارد كفاءة قلة

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

٢١٩



( 22 ) رقم جدول

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرةجداً مؤثرة
 مؤثرة

ما لحد

 غٌر

مؤثرة
المجموع

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرةجداً مؤثرة
 مؤثرة

ما لحد

 غٌر

مؤثرة
المجموع

المحافظات مجالس 

010001001001  مجلس محافظة نٌنوى

010001010001  مجلس محافظة كركوك

010001001001  مجلس محافظة دٌالى

100001010001  مجلس محافظة االنبار

000101000101  مجلس محافظة بغداد

000101010001  مجلس محافظة بابل

001001100001 مجلس محافظة كربالء

010001001001  مجلس محافظة واسط

010001100001  مجلس محافظة صالح الدٌن

001001001001  مجلس محافظة النجف

000101100001  مجلس محافظة القادسٌة

001001000011  مجلس محافظة المثنى

100001100001  مجلس محافظة ذي قار

000101100001  مجلس محافظة مٌسان

100001100001  مجلس محافظة البصرة

35340156341115المجموع

المحافظات دواوٌن

010001001001 دٌوان محافظة نٌنوى

010001010001  دٌوان محافظة كركوك

100001010001 دٌوان محافظة دٌالى

100001100001 دٌوان محافظة االنبار

010001010001 دٌوان محافظة بغداد

010001010001 دٌوان محافظة بابل

010001100001 دٌوان محافظة كربالء

010001001001  دٌوان محافظة واسط

001001000101  دٌوان محافظة صالح الدٌن

010001001001  دٌوان محافظة النجف

001001001001  دٌوان محافظة القادسٌة

100001100001  دٌوان محافظة المثنى

010001010001  دٌوان محافظة ذي قار

100001100001  دٌوان محافظة مٌسان

100001100001  دٌوان محافظة البصرة

58200155541015المجموع

2743342251312835421610131المجموع الكلً

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

البشرٌة للموارد فاعلة تدرٌبٌة خطة وجود عدمالبشرٌة الموارد كفاءة قلة

٢٢٠



( 23 ) رقم جدول 

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرةجداً مؤثرة
 لحد مؤثرة

ما
المجموعمؤثرة غٌر

 بدرجة مؤثرة

جداً عالٌة
مؤثرةجداً مؤثرة

 مؤثرة

ما لحد
المجموعمؤثرة غٌر

الوزارات

012216104016 وزارة الداخلٌة

010001000101 وزارة الدفاع

001001010001 وزارة الخارجٌة

000022011002 وزارة التخطٌط

013105101305 وزارة التعلٌم العالً

001001000011 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

200417210137 وزارة التربٌة

103004011114 وزارة المالٌة

010001100001 وزارة النفط

000022000022 وزارة االعمار واالسكان

000404012014 وزارة الصناعة والمعادن

121149111429 وزارة الكهرباء

010214020114 وزارة االتصاالت

011103101013 وزارة التجارة

000202010012 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

000066000156 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

100001001001 وزارة الصحة

000101000101 وزارة العدل

000101001001 وزارة الشباب والرٌاضة

000011000011 وزارة الثقافة

010001000011 وزارة السٌاحة واالثار

101002100012 وزارة النقل

010001100001 وزارة الزراعة

000011000011 وزارة الموارد المائٌة

000101000101 وزارة الهجرة والمهجرٌن

000011000011 وزارة حقوق االنسان

000011000101 وزارة البٌئة

610132021709913152470المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

000101001001 المجمع العلمً

001001000011 هٌئة النزاهة

000101000101 هٌئة االعالم واالتصاالت

000101000101 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

000011010001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

000011000011 جهاز االمن الوطنً

001001001001 مجلس الوزراء

000101000011 هٌئة دعاوي الملكٌة

000101000011 مجلس النواب

000011000011 السلطة القضائٌة االتحادٌة

000011000011 دٌوان الرقابة المالٌة

200114111014 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
000101000101

000134101024 دٌوان الوقف الشٌعً

100001010001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
001001010001

010001000011 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

000112001012 شبكة االعالم العراقً

000011000011 بٌت الحكمة

000101100001 هٌئة االوراق المالٌة

000011000101 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
010001010001

000101001001 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

100001100001 البنك المركزي

42311113145641231المجموع

المشروع وتصمٌم إدارة على القدرة عدمااللكترونً بالموقع مشاكل

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

٢٢١



( 23 ) رقم جدول 

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرةجداً مؤثرة
 لحد مؤثرة

ما
المجموعمؤثرة غٌر

 بدرجة مؤثرة

جداً عالٌة
مؤثرةجداً مؤثرة

 مؤثرة

ما لحد
المجموعمؤثرة غٌر

المحافظات مجالس

010001001001  مجلس محافظة نٌنوى

001001001001  مجلس محافظة كركوك

100001100001  مجلس محافظة دٌالى

100001100001  مجلس محافظة االنبار

000011000101  مجلس محافظة بغداد

000101001001  مجلس محافظة بابل

010001100001 مجلس محافظة كربالء

000011000101  مجلس محافظة واسط

001001000101  مجلس محافظة صالح الدٌن

000011100001  مجلس محافظة النجف

100001000101  مجلس محافظة القادسٌة

000101100001  مجلس محافظة المثنى

000101000101  مجلس محافظة ذي قار

000101100001  مجلس محافظة مٌسان

010001100001  مجلس محافظة البصرة

33243157035015المجموع

المحافظات دواوٌن

010001001001 دٌوان محافظة نٌنوى

000101001001  دٌوان محافظة كركوك

100001100001  دٌوان محافظة دٌالى

100001010001  دٌوان محافظة االنبار

000101000101  دٌوان محافظة بغداد

000101010001  دٌوان محافظة بابل

000011000101 دٌوان محافظة كربالء

000011000101  دٌوان محافظة واسط

001001001001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

001001100001  دٌوان محافظة النجف

100001000101  دٌوان محافظة القادسٌة

010001100001  دٌوان محافظة المثنى

000101010001  دٌوان محافظة ذي قار

010001100001  دٌوان محافظة مٌسان

000011000011  دٌوان محافظة البصرة

33243154334115المجموع

16182039381312417252837131المجموع الكلً

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

المشروع وتصمٌم إدارة على القدرة عدمااللكترونً بالموقع مشاكل

٢٢٢



( 24 ) رقم جدول 

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرةجداً مؤثرة
 لحد مؤثرة

ما
المجموعمؤثرة غٌر

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرةجداً مؤثرة
 مؤثرة

ما لحد

 غٌر

مؤثرة
المجموع

الوزارات

211116012306 وزارة الداخلٌة

001001001001 وزارة الدفاع

001001001001 وزارة الخارجٌة

000112101002 وزارة التخطٌط

211105112105 وزارة التعلٌم العالً

010001000101 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

411017202217 وزارة التربٌة

121004220004 وزارة المالٌة

000101000011 وزارة النفط

000112001012 وزارة االعمار واالسكان

001304002114 وزارة الصناعة والمعادن

122319120339 وزارة الكهرباء

101114110114 وزارة االتصاالت

020013002103 وزارة التجارة

000022101002 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

000516000066 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

100001001001 وزارة الصحة

000011000101 وزارة العدل

010001000101 وزارة الشباب والرٌاضة

000011100001 وزارة الثقافة

010001000011 وزارة السٌاحة واالثار

100102001012 وزارة النقل

010001010001 وزارة الزراعة

000101001001 وزارة الموارد المائٌة

000011000101 وزارة الهجرة والمهجرٌن

000011000011 وزارة حقوق االنسان

000011001001 وزارة البٌئة

13131019157010819161770المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

000101100001 المجمع العلمً

001001000101 هٌئة النزاهة

000011000011 هٌئة االعالم واالتصاالت

000101000011 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

100001010001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

000011000011 جهاز االمن الوطنً

000101000101 مجلس الوزراء

010001010001 هٌئة دعاوي الملكٌة

000011001001 مجلس النواب

001001000011 السلطة القضائٌة االتحادٌة

000011000011 دٌوان الرقابة المالٌة

010304010214 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
000101000101

003014001124 دٌوان الوقف الشٌعً

100001100001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
010001010001

010001010001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

001012000022 شبكة االعالم العراقً

000101000011 بٌت الحكمة

000011100001 هٌئة االوراق المالٌة

000101000101 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
010001010001

000011010001 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

100001100001 البنك المركزي

356983147271131المجموع

االلكترونٌة الخدمات مع المواطنٌن وتفاعل المشاركة عدماالنترنت بشبكة االتصال فً مشاكل

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

٢٢٣



( 24 ) رقم جدول 

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرةجداً مؤثرة
 لحد مؤثرة

ما
المجموعمؤثرة غٌر

 مؤثرة

 بدرجة

جداً عالٌة

مؤثرةجداً مؤثرة
 مؤثرة

ما لحد

 غٌر

مؤثرة
المجموع

المحافظات مجالس 

001001000101  مجلس محافظة نٌنوى

001001010001  مجلس محافظة كركوك

010001010001  مجلس محافظة دٌالى

100001100001  مجلس محافظة االنبار

000101000101  مجلس محافظة بغداد

000101010001  مجلس محافظة بابل

010001010001 مجلس محافظة كربالء

001001001001  مجلس محافظة واسط

100001001001  مجلس محافظة صالح الدٌن

100001100001  مجلس محافظة النجف

100001100001  مجلس محافظة القادسٌة

000011000011  مجلس محافظة المثنى

010001001001  مجلس محافظة ذي قار

000101001001  مجلس محافظة مٌسان

010001000011  مجلس محافظة البصرة

44331153442215المجموع

المحافظات دواوٌن

100001001001 دٌوان محافظة نٌنوى

001001001001  دٌوان محافظة كركوك

100001100001  دٌوان محافظة دٌالى

001001100001  دٌوان محافظة االنبار

001001010001  دٌوان محافظة بغداد

000101010001  دٌوان محافظة بابل

000011000011 دٌوان محافظة كربالء

001001001001  دٌوان محافظة واسط

000101100001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

010001001001  دٌوان محافظة النجف

100001100001  دٌوان محافظة القادسٌة

001001010001  دٌوان محافظة المثنى

001001000101  دٌوان محافظة ذي قار

010001001001  دٌوان محافظة مٌسان

000101000011  دٌوان محافظة البصرة

32631154351215المجموع

23242534251312122302632131المجموع الكلً

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

االلكترونٌة الخدمات مع المواطنٌن وتفاعل المشاركة عدماالنترنت بشبكة االتصال فً مشاكل

٢٢٤



( 25 ) رقم جدول 

 بدرجة مؤثرة

جداً عالٌة
مؤثرة غٌرما لحد مؤثرةمؤثرةجداً مؤثرة

 لدى التوجد

 مشاكل التشكٌل

أخرى

المجموع

الوزارات

0000066 وزارة الداخلٌة

0000011 وزارة الدفاع

0000011 وزارة الخارجٌة

0000022 وزارة التخطٌط

0000055 وزارة التعلٌم العالً

0000011 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

0010157 وزارة التربٌة

0000044 وزارة المالٌة

0000011 وزارة النفط

0000112 وزارة االعمار واالسكان

0000044 وزارة الصناعة والمعادن

0010089 وزارة الكهرباء

0000044 وزارة االتصاالت

0000033 وزارة التجارة

0000022 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

0000066 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

0000011 وزارة الصحة

0000011 وزارة العدل

0000011 وزارة الشباب والرٌاضة

0000011 وزارة الثقافة

0000011 وزارة السٌاحة واالثار

0000022 وزارة النقل

0000011 وزارة الزراعة

0000011 وزارة الموارد المائٌة

0000011 وزارة الهجرة والمهجرٌن

0000011 وزارة حقوق االنسان

0000011 وزارة البٌئة

002026670المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

0000011 المجمع العلمً

0000011 هٌئة النزاهة

0000011 هٌئة االعالم واالتصاالت

0000011 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

0000011 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

0000101 جهاز االمن الوطنً

0000011 مجلس الوزراء

0000011 هٌئة دعاوي الملكٌة

0000011 مجلس النواب

0000011 السلطة القضائٌة االتحادٌة

0000011 دٌوان الرقابة المالٌة

0000044 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
0000011

0000044 دٌوان الوقف الشٌعً

0000011 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
0000011

0000011 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

0000112 شبكة االعالم العراقً

0000011 بٌت الحكمة

0000011 هٌئة االوراق المالٌة

0000011 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
0100001

0000011 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

0000011 البنك المركزي

010022831المجموع

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

أخرى مشاكل
المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

٢٢٥



( 25 ) رقم جدول 

 بدرجة مؤثرة

جداً عالٌة
مؤثرة غٌرما لحد مؤثرةمؤثرةجداً مؤثرة

 لدى التوجد

 مشاكل التشكٌل

أخرى

المجموع

المحافظات مجالس

0000011 مجلس محافظة نٌنوى

0000011 مجلس محافظة كركوك

0000011 مجلس محافظة دٌالى

1000001 مجلس محافظة االنبار

1000001 مجلس محافظة بغداد

0000011 مجلس محافظة بابل

0000011 مجلس محافظة كربالء

0000011 مجلس محافظة واسط

0000011 مجلس محافظة صالح الدٌن

0000011 مجلس محافظة النجف

0000011 مجلس محافظة القادسٌة

0000011 مجلس محافظة المثنى

0000011 مجلس محافظة ذي قار

0000011 مجلس محافظة مٌسان

0000011 مجلس محافظة البصرة

200001315المجموع

المحافظات دواوٌن

0000011 دٌوان محافظة نٌنوى

0001001  دٌوان محافظة كركوك

0000011 دٌوان محافظة دٌالى

1000001 دٌوان محافظة االنبار

1000001 دٌوان محافظة بغداد

0100001 دٌوان محافظة بابل

0000011 دٌوان محافظة كربالء

0000011 دٌوان محافظة واسط

0000011 دٌوان محافظة صالح الدٌن

0000011 دٌوان محافظة النجف

0000011 دٌوان محافظة القادسٌة

0000011 دٌوان محافظة المثنى

0000011 دٌوان محافظة ذي قار

0000011 دٌوان محافظة مٌسان

0000011 دٌوان محافظة البصرة

210101115المجموع

42214118131المجموع الكلً

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

ً أثرت التً والمشاكل المعوقات المعلومات تكنولوجٌا/  االلكترونٌة الحوكمة فً العمل تقدم على سلبا

أخرى مشاكل

٢٢٦



( 26 ) رقم جدول

المجموعضعٌفمعتدلكبٌرالمجموعالتوجدكافٌة غٌركافٌة

الوزارات

15061326 وزارة الداخلٌة

01010101 وزارة الدفاع

00110000 وزارة الخارجٌة

02020202 وزارة التخطٌط

04150134 وزارة التعلٌم العالً

01010011 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

12470123 وزارة التربٌة

13042204 وزارة المالٌة

01010101 وزارة النفط

00220000 وزارة االعمار واالسكان

02240022 وزارة الصناعة والمعادن

03690123 وزارة الكهرباء

02240112 وزارة االتصاالت

11130202 وزارة التجارة

02020022 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

01560011 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

00110000 وزارة الصحة

01010011 وزارة العدل

01010011 وزارة الشباب والرٌاضة

01010011 وزارة الثقافة

00110000 وزارة السٌاحة واالثار

01120011 وزارة النقل

01010011 وزارة الزراعة

00110000 وزارة الموارد المائٌة

01010101 وزارة الهجرة والمهجرٌن

01010011 وزارة حقوق االنسان

00110000 وزارة البٌئة

43729703162241المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

00110000 المجمع العلمً

01010011 هٌئة النزاهة

10010101 هٌئة االعالم واالتصاالت

01010011 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

01010011 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

01010101 جهاز االمن الوطنً

01010101 مجلس الوزراء

01010011 هٌئة دعاوي الملكٌة

01010101 مجلس النواب

01010011 السلطة القضائٌة االتحادٌة

00110000 دٌوان الرقابة المالٌة

03140213 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على المصادر 

المشعة
01010101

04040224 دٌوان الوقف الشٌعً

10010101 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن والدٌانات 

االخرى
01010011

01010101 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

11020112 شبكة االعالم العراقً

01010011 بٌت الحكمة

01010011 هٌئة االوراق المالٌة

01010011 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

00110000 المفوضٌة العلٌا  المستقلة لالنتخابات

01010011 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

10011001 البنك المركزي

4234311121427المجموع

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

؟ المائٌة الموارد فً للتخصٌص واستدامة توفر مدى؟ التموٌل ومصادر المالٌة الموارد المشمولة الجهة

المتوفرة التموٌل مصادر موقف

٢٢٧



( 26 ) رقم جدول 

المجموعضعٌفمعتدلكبٌرالمجموعالتوجدكافٌة غٌركافٌة

المحافظات مجالس

01010101 مجلس محافظة نٌنوى

01010011 مجلس محافظة كركوك

00110000 مجلس محافظة دٌالى

01010011 مجلس محافظة االنبار

01010011 مجلس محافظة بغداد

01010011 مجلس محافظة بابل

01010011 مجلس محافظة كربالء

01010011 مجلس محافظة واسط

01010011 مجلس محافظة صالح الدٌن

01010011 مجلس محافظة النجف

00110000 مجلس محافظة القادسٌة

01010011 مجلس محافظة المثنى

01010011 مجلس محافظة ذي قار

10010101 مجلس محافظة مٌسان

01010011 مجلس محافظة البصرة

112215021113المجموع

المحافظات دواوٌن

01010101 دٌوان محافظة نٌنوى

00110000 دٌوان محافظة كركوك

00110000 دٌوان محافظة دٌالى

01010101 دٌوان محافظة االنبار

01010011 دٌوان محافظة بغداد

00110000 دٌوان محافظة بابل

01010011 دٌوان محافظة كربالء

01010011 دٌوان محافظة واسط

01010011 دٌوان محافظة صالح الدٌن

01010011 دٌوان محافظة النجف

00110000 دٌوان محافظة القادسٌة

00110000 دٌوان محافظة المثنى

01010011 دٌوان محافظة ذي قار

01010011 دٌوان محافظة مٌسان

01010011 دٌوان محافظة البصرة

01051502810المجموع

982401314325591المجموع الكلً

المؤسسً والتغٌٌر واالتصال وااللتزام االستراتٌجٌة 

المشمولة الجهة

المتوفرة التموٌل مصادر موقف

؟ المائٌة الموارد فً للتخصٌص واستدامة توفر مدى؟ التموٌل ومصادر المالٌة الموارد

٢٢٨



( 1-27 ) رقم جدول

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

الوزارات

321006141006 وزارة الداخلٌة

010001010001 وزارة الدفاع

100001100001 وزارة الخارجٌة

011002101002 وزارة التخطٌط

320005140005 وزارة التعلٌم العالً

010001010001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

411017320117 وزارة التربٌة

220004040004 وزارة المالٌة

010001010001 وزارة النفط

020002020002 وزارة االعمار واالسكان

031004022004 وزارة الصناعة والمعادن

630009441009 وزارة الكهرباء

121004100214 وزارة االتصاالت

021003012003 وزارة التجارة

020002020002 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

051006600006 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

010001001001 وزارة الصحة

100001001001 وزارة العدل

001001001001 وزارة الشباب والرٌاضة

001001001001 وزارة الثقافة

100001010001 وزارة السٌاحة واالثار

110002020002 وزارة النقل

010001010001 وزارة الزراعة

100001100001 وزارة الموارد المائٌة

001001010001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

010001001001 وزارة حقوق االنسان

100001100001 وزارة البٌئة

25341001702033123270المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

010001010001 المجمع العلمً

100001010001 هٌئة النزاهة

010001010001 هٌئة االعالم واالتصاالت

010001001001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

010001001001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

010001010001 جهاز االمن الوطنً

010001001001 مجلس الوزراء

100001100001 هٌئة دعاوي الملكٌة

100001010001 مجلس النواب

100001010001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

001001010001 دٌوان الرقابة المالٌة

130004121004 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
010001010001

310004220004 دٌوان الوقف الشٌعً

100001100001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن والدٌانات 

االخرى
001001001001

100001010001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

101002002002 شبكة االعالم العراقً

010001001001 بٌت الحكمة

100001010001 هٌئة االوراق المالٌة

100001010001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
000011000011

010001010001 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

100001100001 البنك المركزي

14133013161680131المجموع

بفرٌق العملالقٌادة

البشرٌة القدرات مؤشرات

(االساسٌة المهارات ) المتوفرة المهارات 

المشمولة الجهة 

٢٢٩



( 1-27 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

المحافظات مجالس 

001001001001  مجلس محافظة نٌنوى

100001010001  مجلس محافظة كركوك

001001010001  مجلس محافظة دٌالى

001001000101  مجلس محافظة االنبار

100001010001  مجلس محافظة بغداد

010001100001  مجلس محافظة بابل

000101000011 مجلس محافظة كربالء

001001010001  مجلس محافظة واسط

010001010001  مجلس محافظة صالح الدٌن

001001001001  مجلس محافظة النجف

100001100001  مجلس محافظة القادسٌة

001001000101  مجلس محافظة المثنى

010001001001  مجلس محافظة ذي قار

010001100001  مجلس محافظة مٌسان

100001010001  مجلس محافظة البصرة

44610153632115المجموع

المحافظات دواوٌن

001001000101 دٌوان محافظة نٌنوى

010001010001 دٌوان محافظة كركوك

001001010001 دٌوان محافظة دٌالى

010001000101 دٌوان محافظة االنبار

010001010001 دٌوان محافظة بغداد

100001100001 دٌوان محافظة بابل

010001100001 دٌوان محافظة كربالء

010001001001  دٌوان محافظة واسط

010001010001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

000101001001  دٌوان محافظة النجف

100001100001  دٌوان محافظة القادسٌة

010001001001  دٌوان محافظة المثنى

010001100001  دٌوان محافظة ذي قار

100001100001  دٌوان محافظة مٌسان

100001010001  دٌوان محافظة البصرة

48210155532015المجموع

4759212213134602674131المجموع الكلً

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

(االساسٌة المهارات ) المتوفرة المهارات 

بفرٌق العملالقٌادة

٢٣٠



( 2-27 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

الوزارات

240006031026 وزارة الداخلٌة

010001001001 وزارة الدفاع

010001001001 وزارة الخارجٌة

110002010012 وزارة التخطٌط

140005022015 وزارة التعلٌم العالً

010001001001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

520007210137 وزارة التربٌة

040004002114 وزارة المالٌة

010001010001 وزارة النفط

020002011002 وزارة االعمار واالسكان

022004012014 وزارة الصناعة والمعادن

171009015129 وزارة الكهرباء

022004020204 وزارة االتصاالت

030003021003 وزارة التجارة

 وزارة العمل والشؤون 

االجتماعٌة
020002011002

060006000066 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

010001000101 وزارة الصحة

010001000011 وزارة العدل

001001000101 وزارة الشباب والرٌاضة

001001000011 وزارة الثقافة

010001000011 وزارة السٌاحة واالثار

110002100012 وزارة النقل

100001010001 وزارة الزراعة

100001000011 وزارة الموارد المائٌة

100001001001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

001001010001 وزارة حقوق االنسان

100001100001 وزارة البٌئة

1547800704181972270المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

010001010001 المجمع العلمً

100001100001 هٌئة النزاهة

010001001001 هٌئة االعالم واالتصاالت

010001001001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

001001010001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

100001000011 جهاز االمن الوطنً

010001001001 مجلس الوزراء

100001000011 هٌئة دعاوي الملكٌة

010001000101 مجلس النواب

001001010001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

100001000011 دٌوان الرقابة المالٌة

211004011024 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
001001000101

130004022004 دٌوان الوقف الشٌعً

010001000011 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
001001001001

001001010001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

110002000112 شبكة االعالم العراقً

010001010001 بٌت الحكمة

010001001001 هٌئة االوراق المالٌة

100001010001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
000011000011

010001000011 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

010001100001 البنك المركزي

915601312983931المجموع

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

(االساسٌة المهارات ) المتوفرة المهارات 

الخدمات تسوٌق إدارةوالكتابً الشفوي االتصال

٢٣١



( 2-27 ) رقم جدول

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

المحافظات مجالس

010001010001 مجلس محافظة نٌنوى

010001000101 مجلس محافظة كركوك

010001000101 مجلس محافظة دٌالى

001001000101 مجلس محافظة االنبار

010001001001  مجلس محافظة بغداد

010001001001 مجلس محافظة بابل

001001000101 مجلس محافظة كربالء

010001000011  مجلس محافظة واسط

010001001001  مجلس محافظة صالح الدٌن

100001010001  مجلس محافظة النجف

100001000011  مجلس محافظة القادسٌة

001001000011  مجلس محافظة المثنى

001001000101  مجلس محافظة ذي قار

010001100001  مجلس محافظة مٌسان

010001010001  مجلس محافظة البصرة

29400151335315المجموع

المحافظات دواوٌن

010001001001 دٌوان محافظة نٌنوى

010001100001  دٌوان محافظة كركوك

010001000101  دٌوان محافظة دٌالى

001001000101 دٌوان محافظة االنبار

010001001001  دٌوان محافظة بغداد

100001010001  دٌوان محافظة بابل

010001001001 دٌوان محافظة كربالء

010001010001  دٌوان محافظة واسط

010001001001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

001001000011  دٌوان محافظة النجف

100001100001  دٌوان محافظة القادسٌة

001001000101  دٌوان محافظة المثنى

010001000101  دٌوان محافظة ذي قار

100001010001  دٌوان محافظة مٌسان

010001000101  دٌوان محافظة البصرة

39300152345115المجموع

29802101131933342035131المجموع الكلً

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

(االساسٌة المهارات ) المتوفرة المهارات 

الخدمات تسوٌق إدارةوالكتابً الشفوي االتصال

٢٣٢



( 3-27 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

الوزارات

132006123006 وزارة الداخلٌة

010001100001 وزارة الدفاع

010001001001 وزارة الخارجٌة

011002010102 وزارة التخطٌط

041005023005 وزارة التعلٌم العالً

010001010001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

231017320117 وزارة التربٌة

022004013004 وزارة المالٌة

010001010001 وزارة النفط

020002002002 وزارة االعمار واالسكان

003014012014 وزارة الصناعة والمعادن

134109122409 وزارة الكهرباء

012104010214 وزارة االتصاالت

021003012003 وزارة التجارة

011002011002 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

000246004206 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

001001000101 وزارة الصحة

000011000011 وزارة العدل

000011000011 وزارة الشباب والرٌاضة

001001001001 وزارة الثقافة

010001010001 وزارة السٌاحة واالثار

110002101002 وزارة النقل

010001010001 وزارة الزراعة

100001010001 وزارة الموارد المائٌة

001001010001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

010001010001 وزارة حقوق االنسان

010001010001 وزارة البٌئة

6312148707222511570المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

010001010001 المجمع العلمً

010001010001 هٌئة النزاهة

001001001001 هٌئة االعالم واالتصاالت

010001010001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

010001001001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

010001010001 جهاز االمن الوطنً

001001001001 مجلس الوزراء

010001010001 هٌئة دعاوي الملكٌة

001001001001 مجلس النواب

100001001001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

010001100001 دٌوان الرقابة المالٌة

130004130004 أمانة بغداد
 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
000101000011

040004121004 دٌوان الوقف الشٌعً

100001001001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
001001001001

010001010001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

001102002002 شبكة االعالم العراقً

001001001001 بٌت الحكمة

001001001001 هٌئة االوراق المالٌة

010001100001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
000011000011

000101001001 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

100001001001 البنك المركزي

41673131411140231المجموع

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

(االساسٌة المهارات ) المتوفرة المهارات 

المخاطر إدارةالمنطقً التحلٌل

٢٣٣



( 2-27 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

المحافظات مجالس 

000101000101  مجلس محافظة نٌنوى

001001001001  مجلس محافظة كركوك

000101000101  مجلس محافظة دٌالى

000101001001  مجلس محافظة االنبار

001001001001  مجلس محافظة بغداد

001001010001  مجلس محافظة بابل

000011001001 مجلس محافظة كربالء

000101000101  مجلس محافظة واسط

001001001001  مجلس محافظة صالح الدٌن

001001010001  مجلس محافظة النجف

010001010001  مجلس محافظة القادسٌة

000101000101  مجلس محافظة المثنى

010001001001  مجلس محافظة ذي قار

001001001001  مجلس محافظة مٌسان

000101010001  مجلس محافظة البصرة

02661150474015المجموع

المحافظات دواوٌن

000101000101 دٌوان محافظة نٌنوى

100001100001  دٌوان محافظة كركوك

000011000101 دٌوان محافظة دٌالى

010001001001 دٌوان محافظة االنبار

001001001001 دٌوان محافظة بغداد

010001010001 دٌوان محافظة بابل

001001010001 دٌوان محافظة كربالء

001001001001  دٌوان محافظة واسط

010001001001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

000101001001  دٌوان محافظة النجف

010001001001  دٌوان محافظة القادسٌة

010001000101  دٌوان محافظة المثنى

001001001001  دٌوان محافظة ذي قار

010001010001  دٌوان محافظة مٌسان

000101000101  دٌوان محافظة البصرة

16431151374015المجموع

1155381611131124053197131المجموع الكلً

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

(االساسٌة المهارات ) المتوفرة المهارات 

الخدمات تسوٌق إدارةوالكتابً الشفوي االتصال

٢٣٤



( 1-28 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

الوزارات

140106122106 وزارة الداخلٌة

010001010001 وزارة الدفاع

010001010001 وزارة الخارجٌة

010012010012 وزارة التخطٌط

041005041005 وزارة التعلٌم العالً

010001010001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

231017230117 وزارة التربٌة

031004040004 وزارة المالٌة

001001010001 وزارة النفط

011002011002 وزارة االعمار واالسكان

103004013004 وزارة الصناعة والمعادن

081009045009 وزارة الكهرباء

012104013004 وزارة االتصاالت

011103012003 وزارة التجارة

 وزارة العمل والشؤون 

االجتماعٌة
002002011002

032106014106 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

001001001001 وزارة الصحة

010001000101 وزارة العدل

000101001001 وزارة الشباب والرٌاضة

010001010001 وزارة الثقافة

010001010001 وزارة السٌاحة واالثار

020002110002 وزارة النقل

100001010001 وزارة الزراعة

010001010001 وزارة الموارد المائٌة

001001001001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

010001001001 وزارة حقوق االنسان

100001100001 وزارة البٌئة

639185270533264270المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

010001001001 المجمع العلمً

100001010001 هٌئة النزاهة

010001010001 هٌئة االعالم واالتصاالت

001001010001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

010001100001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

001001001001 جهاز االمن الوطنً

010001001001 مجلس الوزراء

010001010001 هٌئة دعاوي الملكٌة

100001010001 مجلس النواب

010001001001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

000011010001 دٌوان الرقابة المالٌة

211004031004 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
010001010001

121004121004 دٌوان الوقف الشٌعً

010001010001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
001001001001

001001001001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

011002100102 شبكة االعالم العراقً

010001001001 بٌت الحكمة

001001010001 هٌئة االوراق المالٌة

010001001001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
000011000011

000101001001 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

010001001001 البنك المركزي

51581231314121131المجموع

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

ومنهجٌتها االعمال مهارات

األعمال وحالة العمل خطةاألستراتٌجً التخطٌط

٢٣٥



( 1-28 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

المحافظات مجالس

010001010001 مجلس محافظة نٌنوى

010001001001 مجلس محافظة كركوك

000101000101 مجلس محافظة دٌالى

001001001001 مجلس محافظة االنبار

001001001001 مجلس محافظة بغداد

000101001001 مجلس محافظة بابل

000101000101 مجلس محافظة كربالء

001001001001  مجلس محافظة واسط

010001001001  مجلس محافظة صالح الدٌن

000101001001  مجلس محافظة النجف

010001000101  مجلس محافظة القادسٌة

001001000101  مجلس محافظة المثنى

010001001001  مجلس محافظة ذي قار

001001001001  مجلس محافظة مٌسان

010001010001  مجلس محافظة البصرة

06540150294015المجموع

المحافظات دواوٌن

001001000101 دٌوان محافظة نٌنوى

010001010001  دٌوان محافظة كركوك

000101000101 دٌوان محافظة دٌالى

001001000101 دٌوان محافظة االنبار

001001001001 دٌوان محافظة بغداد

100001100001 دٌوان محافظة بابل

001001010001 دٌوان محافظة كربالء

010001010001  دٌوان محافظة واسط

010001001001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

000011000101  دٌوان محافظة النجف

010001001001  دٌوان محافظة القادسٌة

010001000101  دٌوان محافظة المثنى

010001010001  دٌوان محافظة ذي قار

010001010001  دٌوان محافظة مٌسان

000101000101  دٌوان محافظة البصرة

17421151536015المجموع

12673512513195450153131المجموع الكلً

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

ومنهجٌتها االعمال مهارات

األعمال وحالة العمل خطةاألستراتٌجً التخطٌط

٢٣٦



( 2-28 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

الوزارات

132006111126 وزارة الداخلٌة

010001001001 وزارة الدفاع

010001010001 وزارة الخارجٌة

100012001012 وزارة التخطٌط

050005023005 وزارة التعلٌم العالً

010001001001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

312017221117 وزارة التربٌة

040004040004 وزارة المالٌة

010001000011 وزارة النفط

002002002002 وزارة االعمار واالسكان

022004101024 وزارة الصناعة والمعادن

342009063009 وزارة الكهرباء

013004031004 وزارة االتصاالت

012003011103 وزارة التجارة

002002011002 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

042006102036 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

001001000101 وزارة الصحة

001001010001 وزارة العدل

001001001001 وزارة الشباب والرٌاضة

010001000011 وزارة الثقافة

010001001001 وزارة السٌاحة واالثار

110002020002 وزارة النقل

010001100001 وزارة الزراعة

100001000011 وزارة الموارد المائٌة

001001000101 وزارة الهجرة والمهجرٌن

010001001001 وزارة حقوق االنسان

100001010001 وزارة البٌئة

11342302706252251270المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

010001010001 المجمع العلمً

010001010001 هٌئة النزاهة

010001010001 هٌئة االعالم واالتصاالت

001001010001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

100001010001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

010001010001 جهاز االمن الوطنً

001001010001 مجلس الوزراء

010001010001 هٌئة دعاوي الملكٌة

001001001001 مجلس النواب

010001000101 السلطة القضائٌة االتحادٌة

100001010001 دٌوان الرقابة المالٌة

130004130004 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
010001010001

130004111104 دٌوان الوقف الشٌعً

100001100001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
001001001001

010001010001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

010102011002 شبكة االعالم العراقً

010001010001 بٌت الحكمة

001001000101 هٌئة االوراق المالٌة

010001010001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
000011000011

010001001001 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

010001100001 البنك المركزي

5195113141853131المجموع

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

ومنهجٌتها االعمال مهارات

الموازنة إدارةاالعمال إدارة

٢٣٧



( 2-28 ) رقم جدول

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

المحافظات مجالس

001001001001 مجلس محافظة نٌنوى

001001001001 مجلس محافظة كركوك

001001000011  مجلس محافظة دٌالى

001001010001  مجلس محافظة االنبار

001001001001 مجلس محافظة بغداد

000101000101 مجلس محافظة بابل

000101000101 مجلس محافظة كربالء

001001001001  مجلس محافظة واسط

000101000101  مجلس محافظة صالح الدٌن

010001010001  مجلس محافظة النجف

010001010001  مجلس محافظة القادسٌة

000101000101  مجلس محافظة المثنى

001001000101  مجلس محافظة ذي قار

010001010001  مجلس محافظة مٌسان

010001000101  مجلس محافظة البصرة

04740150446115المجموع

المحافظات دواوٌن

001001001001 دٌوان محافظة نٌنوى

010001010001  دٌوان محافظة كركوك

001001000011  دٌوان محافظة دٌالى

000101001001  دٌوان محافظة االنبار

001001001001  دٌوان محافظة بغداد

100001100001  دٌوان محافظة بابل

100001010001 دٌوان محافظة كربالء

010001001001  دٌوان محافظة واسط

010001001001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

001001000011  دٌوان محافظة النجف

001001010001  دٌوان محافظة القادسٌة

000101010001  دٌوان محافظة المثنى

010001000101  دٌوان محافظة ذي قار

010001100001  دٌوان محافظة مٌسان

001001000101  دٌوان محافظة البصرة

25620152452215المجموع

186241731311251361616131المجموع الكلً

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

ومنهجٌتها االعمال مهارات

الموازنة إدارةاالعمال إدارة

٢٣٨



( 3-28 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

الوزارات

112116012126 وزارة الداخلٌة

010001001001 وزارة الدفاع

010001001001 وزارة الخارجٌة

010012001012 وزارة التخطٌط

050005022015 وزارة التعلٌم العالً

010001010001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

221117220217 وزارة التربٌة

040004040004 وزارة المالٌة

010001010001 وزارة النفط

011002011002 وزارة االعمار واالسكان

002114012014 وزارة الصناعة والمعادن

153009153009 وزارة الكهرباء

031004012104 وزارة االتصاالت

012003011103 وزارة التجارة

020002020002 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

060006001236 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

000101000101 وزارة الصحة

001001000101 وزارة العدل

000101000101 وزارة الشباب والرٌاضة

000011000011 وزارة الثقافة

010001001001 وزارة السٌاحة واالثار

110002110002 وزارة النقل

100001100001 وزارة الزراعة

100001000011 وزارة الموارد المائٌة

001001001001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

010001010001 وزارة حقوق االنسان

100001100001 وزارة البٌئة

83814557062419101170المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

010001010001 المجمع العلمً

010001010001 هٌئة النزاهة

010001010001 هٌئة االعالم واالتصاالت

001001010001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

100001010001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

010001010001 جهاز االمن الوطنً

001001010001 مجلس الوزراء

010001010001 هٌئة دعاوي الملكٌة

001001001001 مجلس النواب

010001000101 السلطة القضائٌة االتحادٌة

100001010001 دٌوان الرقابة المالٌة

130004130004 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
010001010001

130004111104 دٌوان الوقف الشٌعً

100001100001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
001001001001

010001010001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

010102011002 شبكة االعالم العراقً

010001010001 بٌت الحكمة

001001000101 هٌئة االوراق المالٌة

010001010001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
000011000011

010001001001 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

010001100001 البنك المركزي

5195113141853131المجموع

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

ومنهجٌتها االعمال مهارات

المشترٌات إدارةالمشارٌع إدارة

٢٣٩



( 3-28 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

المحافظات مجالس 

001001010001  مجلس محافظة نٌنوى

010001000101  مجلس محافظة كركوك

000101000101  مجلس محافظة دٌالى

001001001001  مجلس محافظة االنبار

001001001001  مجلس محافظة بغداد

000101000101  مجلس محافظة بابل

000101000101 مجلس محافظة كربالء

001001000011  مجلس محافظة واسط

001001010001  مجلس محافظة صالح الدٌن

010001010001  مجلس محافظة النجف

010001010001  مجلس محافظة القادسٌة

000101000101  مجلس محافظة المثنى

001001000101  مجلس محافظة ذي قار

100001000101  مجلس محافظة مٌسان

000101001001  مجلس محافظة البصرة

13650150437115المجموع

المحافظات دواوٌن

000101001001 دٌوان محافظة نٌنوى

010001001001  دٌوان محافظة كركوك

000101000101  دٌوان محافظة دٌالى

000101000101  دٌوان محافظة االنبار

001001001001  دٌوان محافظة بغداد

100001100001  دٌوان محافظة بابل

100001010001 دٌوان محافظة كربالء

010001010001  دٌوان محافظة واسط

001001001001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

000101000011  دٌوان محافظة النجف

010001010001  دٌوان محافظة القادسٌة

001001100001  دٌوان محافظة المثنى

001001001001  دٌوان محافظة ذي قار

100001010001  دٌوان محافظة مٌسان

000101000101  دٌوان محافظة البصرة

33450152453115المجموع

15593116101311246382015131المجموع الكلً

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

ومنهجٌتها االعمال مهارات

المشترٌات إدارةالمشارٌع إدارة

٢٤٠



( 4-28 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

الوزارات

130116 وزارة الداخلٌة

001001 وزارة الدفاع

010001 وزارة الخارجٌة

010012 وزارة التخطٌط

032005 وزارة التعلٌم العالً

001001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

221117 وزارة التربٌة

031004 وزارة المالٌة

001001 وزارة النفط

011002 وزارة االعمار واالسكان

012104 وزارة الصناعة والمعادن

044109 وزارة الكهرباء

020204 وزارة االتصاالت

003003 وزارة التجارة

001102 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

005106 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

001001 وزارة الصحة

000011 وزارة العدل

001001 وزارة الشباب والرٌاضة

000011 وزارة الثقافة

010001 وزارة السٌاحة واالثار

011002 وزارة النقل

010001 وزارة الزراعة

001001 وزارة الموارد المائٌة

001001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

001001 وزارة حقوق االنسان

100001 وزارة البٌئة

424298570المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

010001 المجمع العلمً

100001 هٌئة النزاهة

010001 هٌئة االعالم واالتصاالت

010001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

010001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

010001 جهاز االمن الوطنً

001001 مجلس الوزراء

100001 هٌئة دعاوي الملكٌة

001001 مجلس النواب

010001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

010001 دٌوان الرقابة المالٌة

112004 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على المصادر 

المشعة
000101

211004 دٌوان الوقف الشٌعً

000101 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن والدٌانات 

االخرى
001001

001001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

011002 شبكة االعالم العراقً

001001 بٌت الحكمة

000101 هٌئة االوراق المالٌة

000101 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

000011 المفوضٌة العلٌا  المستقلة لالنتخابات

010001 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

000101 البنك المركزي

51195131المجموع

البشرٌة القدرات مؤشرات

التغٌٌر إدارةالمشمولة الجهة 

ومنهجٌتها االعمال مهارات

٢٤١



( 4-28 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

المحافظات مجالس 

001001  مجلس محافظة نٌنوى

001001 مجلس محافظة كركوك

000101 مجلس محافظة دٌالى

001001 مجلس محافظة االنبار

001001 مجلس محافظة بغداد

000101 مجلس محافظة بابل

000101 مجلس محافظة كربالء

000011 مجلس محافظة واسط

001001 مجلس محافظة صالح الدٌن

001001 مجلس محافظة النجف

010001 مجلس محافظة القادسٌة

001001 مجلس محافظة المثنى

001001 مجلس محافظة ذي قار

001001 مجلس محافظة مٌسان

010001 مجلس محافظة البصرة

0293115المجموع

المحافظات دواوٌن

001001 دٌوان محافظة نٌنوى

001001  دٌوان محافظة كركوك

000101 دٌوان محافظة دٌالى

000101 دٌوان محافظة االنبار

001001 دٌوان محافظة بغداد

010001 دٌوان محافظة بابل

001001 دٌوان محافظة كربالء

000101 دٌوان محافظة واسط

001001 دٌوان محافظة صالح الدٌن

000011 دٌوان محافظة النجف

001001 دٌوان محافظة القادسٌة

001001 دٌوان محافظة المثنى

001001 دٌوان محافظة ذي قار

010001 دٌوان محافظة مٌسان

000101 دٌوان محافظة البصرة

0284115المجموع

93955208131المجموع الكلً

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

ومنهجٌتها االعمال مهارات

التغٌٌر إدارة

٢٤٢



( 5-28 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

الوزارات

211206022116 وزارة الداخلٌة

010001010001 وزارة الدفاع

010001010001 وزارة الخارجٌة

011002011002 وزارة التخطٌط

131005121105 وزارة التعلٌم العالً

010001010001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

220217112217 وزارة التربٌة

031004040004 وزارة المالٌة

010001010001 وزارة النفط

011002011002 وزارة االعمار واالسكان

011204012104 وزارة الصناعة والمعادن

051309142209 وزارة الكهرباء

012104022004 وزارة االتصاالت

011103020103 وزارة التجارة

 وزارة العمل والشؤون 

االجتماعٌة
011002011002

 وزارة البلدٌات واالشغال 

العامة
000066001056

001001001001 وزارة الصحة

000011000011 وزارة العدل

001001001001 وزارة الشباب والرٌاضة

001001001001 وزارة الثقافة

010001010001 وزارة السٌاحة واالثار

011002011002 وزارة النقل

010001010001 وزارة الزراعة

010001010001 وزارة الموارد المائٌة

000101001001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

010001010001 وزارة حقوق االنسان

001001001001 وزارة البٌئة

5291612870330218870المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

010001010001 المجمع العلمً

001001010001 هٌئة النزاهة

010001010001 هٌئة االعالم واالتصاالت

001001001001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

010001001001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

010001001001 جهاز االمن الوطنً

010001010001 مجلس الوزراء

010001010001 هٌئة دعاوي الملكٌة

010001010001 مجلس النواب

010001010001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

010001010001 دٌوان الرقابة المالٌة

121004112004 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
001001001001

022004022004 دٌوان الوقف الشٌعً

100001100001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
001001001001

001001001001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

001012000202 شبكة االعالم العراقً

010001010001 بٌت الحكمة

001001001001 هٌئة االوراق المالٌة

100001010001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
000011000011

001001000101 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

001001010001 البنك المركزي

314120231214113131المجموع

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

األنظمة وتحلٌل معمارٌة تصمٌم مهارات

وتصمٌمها المعلومات معمارٌةاألعمال نماذج تصمٌم

٢٤٣



( 5-28 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

المحافظات مجالس 

001001001001  مجلس محافظة نٌنوى

001001001001  مجلس محافظة كركوك

000101000101  مجلس محافظة دٌالى

001001000011  مجلس محافظة االنبار

001001001001  مجلس محافظة بغداد

000101000101  مجلس محافظة بابل

000101000011 مجلس محافظة كربالء

010001000101  مجلس محافظة واسط

000101010001  مجلس محافظة صالح الدٌن

001001001001  مجلس محافظة النجف

010001010001  مجلس محافظة القادسٌة

000011000011  مجلس محافظة المثنى

001001001001  مجلس محافظة ذي قار

010001010001  مجلس محافظة مٌسان

010001010001  مجلس محافظة البصرة

04641150453315المجموع

المحافظات دواوٌن

000101000101 دٌوان محافظة نٌنوى

001001001001  دٌوان محافظة كركوك

000101000101 دٌوان محافظة دٌالى

001001000101 دٌوان محافظة االنبار

001001001001 دٌوان محافظة بغداد

100001100001 دٌوان محافظة بابل

010001001001 دٌوان محافظة كربالء

010001000101  دٌوان محافظة واسط

010001001001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

000011000011  دٌوان محافظة النجف

001001001001  دٌوان محافظة القادسٌة

100001001001  دٌوان محافظة المثنى

010001010001  دٌوان محافظة ذي قار

100001010001  دٌوان محافظة مٌسان

001001000101  دٌوان محافظة البصرة

34521151265115المجموع

1151391812131650431913131المجموع الكلً

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

األنظمة وتحلٌل معمارٌة تصمٌم مهارات

وتصمٌمها المعلومات معمارٌةاألعمال نماذج تصمٌم

٢٤٤



( 6-28 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

الوزارات

032016113016 وزارة الداخلٌة

010001010001 وزارة الدفاع

010001010001 وزارة الخارجٌة

110002101002 وزارة التخطٌط

021205003115 وزارة التعلٌم العالً

010001010001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

211127103127 وزارة التربٌة

031004022004 وزارة المالٌة

010001010001 وزارة النفط

011002002002 وزارة االعمار واالسكان

010124003014 وزارة الصناعة والمعادن

133209023229 وزارة الكهرباء

022004011204 وزارة االتصاالت

020103002103 وزارة التجارة

020002001102 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

010146006006 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

001001000101 وزارة الصحة

000011000011 وزارة العدل

001001000101 وزارة الشباب والرٌاضة

001001000101 وزارة الثقافة

010001010001 وزارة السٌاحة واالثار

101002101002 وزارة النقل

010001010001 وزارة الزراعة

010001010001 وزارة الموارد المائٌة

000101001001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

010001001001 وزارة حقوق االنسان

001001001001 وزارة البٌئة

53016910704133411870المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

010001010001 المجمع العلمً

001001001001 هٌئة النزاهة

001001001001 هٌئة االعالم واالتصاالت

001001000101 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

001001001001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

001001000011 جهاز االمن الوطنً

010001001001 مجلس الوزراء

010001010001 هٌئة دعاوي الملكٌة

010001001001 مجلس النواب

010001001001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

010001000011 دٌوان الرقابة المالٌة

031004021104 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
010001001001

121004013004 دٌوان الوقف الشٌعً

100001001001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
001001001001

010001001001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

101002002002 شبكة االعالم العراقً

100001001001 بٌت الحكمة

000101001001 هٌئة االوراق المالٌة

100001010001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
000011000011

000011000011 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

010001000101 البنك المركزي

5149123106183431المجموع

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

األنظمة وتحلٌل معمارٌة تصمٌم مهارات

األنظمة تكاملوالخدمات التطبٌقات تصمٌم

٢٤٥



( 6-28 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

المحافظات مجالس

010001001001 مجلس محافظة نٌنوى

001001001001 مجلس محافظة كركوك

000101000011 مجلس محافظة دٌالى

000011000011 مجلس محافظة االنبار

001001001001 مجلس محافظة بغداد

001001000101 مجلس محافظة بابل

000011000011 مجلس محافظة كربالء

001001001001  مجلس محافظة واسط

001001000101  مجلس محافظة صالح الدٌن

001001000101  مجلس محافظة النجف

010001010001  مجلس محافظة القادسٌة

000011000011  مجلس محافظة المثنى

001001001001  مجلس محافظة ذي قار

001001001001  مجلس محافظة مٌسان

010001000101  مجلس محافظة البصرة

03813150164415المجموع

المحافظات دواوٌن

001001001001 دٌوان محافظة نٌنوى

001001000101  دٌوان محافظة كركوك

000101000101 دٌوان محافظة دٌالى

000011000011 دٌوان محافظة االنبار

010001001001 دٌوان محافظة بغداد

100001010001 دٌوان محافظة بابل

000101001001 دٌوان محافظة كربالء

001001001001  دٌوان محافظة واسط

010001001001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

000011000011  دٌوان محافظة النجف

001001001001  دٌوان محافظة القادسٌة

000011000011  دٌوان محافظة المثنى

010001010001  دٌوان محافظة ذي قار

010001010001  دٌوان محافظة مٌسان

000101000101  دٌوان محافظة البصرة

14433150363315المجموع

1151371418131423642119131المجموع الكلً

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

األنظمة وتحلٌل معمارٌة تصمٌم مهارات

األنظمة تكاملوالخدمات التطبٌقات تصمٌم

٢٤٦



( 7-28 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

الوزارات

131016 وزارة الداخلٌة

010001 وزارة الدفاع

010001 وزارة الخارجٌة

101002 وزارة التخطٌط

030115 وزارة التعلٌم العالً

010001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

230117 وزارة التربٌة

130004 وزارة المالٌة

010001 وزارة النفط

011002 وزارة االعمار واالسكان

013004 وزارة الصناعة والمعادن

044109 وزارة الكهرباء

202004 وزارة االتصاالت

020103 وزارة التجارة

020002 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

012306 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

010001 وزارة الصحة

000011 وزارة العدل

100001 وزارة الشباب والرٌاضة

001001 وزارة الثقافة

010001 وزارة السٌاحة واالثار

101002 وزارة النقل

010001 وزارة الزراعة

100001 وزارة الموارد المائٌة

001001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

100001 وزارة حقوق االنسان

001001 وزارة البٌئة

1130187470المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

010001 المجمع العلمً

010001 هٌئة النزاهة

100001 هٌئة االعالم واالتصاالت

001001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

010001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

000101 جهاز االمن الوطنً

010001 مجلس الوزراء

010001 هٌئة دعاوي الملكٌة

010001 مجلس النواب

001001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

100001 دٌوان الرقابة المالٌة

130004 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على المصادر 

المشعة
100001

112004 دٌوان الوقف الشٌعً

100001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن والدٌانات 

االخرى
001001

001001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

101002 شبكة االعالم العراقً

010001 بٌت الحكمة

001001 هٌئة االوراق المالٌة

100001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

000011 المفوضٌة العلٌا  المستقلة لالنتخابات

000011 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

010001 البنك المركزي

81281231المجموع

البشرٌة القدرات مؤشرات

والخدمات التطبٌقات تنصٌبالمشمولة الجهة 

األنظمة وتحلٌل معمارٌة تصمٌم مهارات

٢٤٧



( 7-28 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

المحافظات مجالس

000101 مجلس محافظة نٌنوى

010001 مجلس محافظة كركوك

000101 مجلس محافظة دٌالى

001001 مجلس محافظة االنبار

010001 مجلس محافظة بغداد

000101 مجلس محافظة بابل

000011 مجلس محافظة كربالء

010001 مجلس محافظة واسط

010001 مجلس محافظة صالح الدٌن

100001 مجلس محافظة النجف

100001 مجلس محافظة القادسٌة

000011 مجلس محافظة المثنى

001001 مجلس محافظة ذي قار

010001 مجلس محافظة مٌسان

000101 مجلس محافظة البصرة

2524215المجموع

المحافظات دواوٌن

001001 دٌوان محافظة نٌنوى

010001  دٌوان محافظة كركوك

000101 دٌوان محافظة دٌالى

000101 دٌوان محافظة االنبار

010001 دٌوان محافظة بغداد

010001 دٌوان محافظة بابل

010001 دٌوان محافظة كربالء

010001 دٌوان محافظة واسط

010001 دٌوان محافظة صالح الدٌن

000101 دٌوان محافظة النجف

001001 دٌوان محافظة القادسٌة

000101 دٌوان محافظة المثنى

100001 دٌوان محافظة ذي قار

010001 دٌوان محافظة مٌسان

000101 دٌوان محافظة البصرة

1725015المجموع

225430178131المجموع الكلً

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

األنظمة وتحلٌل معمارٌة تصمٌم مهارات

والخدمات التطبٌقات تنصٌب

٢٤٨



(8-28 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

الوزارات

122106111216 وزارة الداخلٌة

010001010001 وزارة الدفاع

010001010001 وزارة الخارجٌة

010012100102 وزارة التخطٌط

112105022105 وزارة التعلٌم العالً

010001010001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

201317112217 وزارة التربٌة

121004022004 وزارة المالٌة

010001100001 وزارة النفط

011002002002 وزارة االعمار واالسكان

002204101204 وزارة الصناعة والمعادن

024309032409 وزارة الكهرباء

031004013004 وزارة االتصاالت

003003003003 وزارة التجارة

 وزارة العمل والشؤون 

االجتماعٌة
001102011002

003306002406 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

001001001001 وزارة الصحة

000011000101 وزارة العدل

001001010001 وزارة الشباب والرٌاضة

010001010001 وزارة الثقافة

010001010001 وزارة السٌاحة واالثار

110002101002 وزارة النقل

010001010001 وزارة الزراعة

010001010001 وزارة الموارد المائٌة

001001000101 وزارة الهجرة والمهجرٌن

001001000101 وزارة حقوق االنسان

001001000011 وزارة البٌئة

62126143706192319370المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

001001001001 المجمع العلمً

010001001001 هٌئة النزاهة

001001001001 هٌئة االعالم واالتصاالت

001001001001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

001001001001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

000011000101 جهاز االمن الوطنً

010001100001 مجلس الوزراء

001001010001 هٌئة دعاوي الملكٌة

100001010001 مجلس النواب

010001001001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

010001010001 دٌوان الرقابة المالٌة

112004121004 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
010001010001

013004012104 دٌوان الوقف الشٌعً

010001010001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
001001001001

010001001001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

011002100102 شبكة االعالم العراقً

010001010001 بٌت الحكمة

001001000101 هٌئة االوراق المالٌة

100001000101 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
000011000011

000101000011 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

001001100001 البنك المركزي

31114123149115231المجموع

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

األساسٌة المعلومات تكنولوجٌا مهارات

البرمجة لغاتوالتكنولوجٌا األنظمة تطوٌر وأدوات منهجٌة

٢٤٩



(8-28 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

المحافظات مجالس 

010001001001  مجلس محافظة نٌنوى

001001000101  مجلس محافظة كركوك

001001001001  مجلس محافظة دٌالى

000101000011  مجلس محافظة االنبار

001001001001  مجلس محافظة بغداد

000101001001  مجلس محافظة بابل

000101000011 مجلس محافظة كربالء

010001000011  مجلس محافظة واسط

010001001001  مجلس محافظة صالح الدٌن

000101000101  مجلس محافظة النجف

010001010001  مجلس محافظة القادسٌة

000101000101  مجلس محافظة المثنى

001001000101  مجلس محافظة ذي قار

010001010001  مجلس محافظة مٌسان

000101000101  مجلس محافظة البصرة

05460150255315المجموع

المحافظات دواوٌن

001001001001 دٌوان محافظة نٌنوى

010001001001  دٌوان محافظة كركوك

001001001001 دٌوان محافظة دٌالى

001001000101 دٌوان محافظة االنبار

001001001001 دٌوان محافظة بغداد

010001010001 دٌوان محافظة بابل

000101000101 دٌوان محافظة كربالء

010001000011  دٌوان محافظة واسط

001001001001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

001001000101  دٌوان محافظة النجف

010001010001  دٌوان محافظة القادسٌة

000011000101  دٌوان محافظة المثنى

010001010001  دٌوان محافظة ذي قار

010001010001  دٌوان محافظة مٌسان

000101000101  دٌوان محافظة البصرة

06621150455115المجموع

94350236131103444349131المجموع الكلً

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

األساسٌة المعلومات تكنولوجٌا مهارات

البرمجة لغاتوالتكنولوجٌا األنظمة تطوٌر وأدوات منهجٌة

٢٥٠



(9-28 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

الوزارات

220116042006 وزارة الداخلٌة

010001010001 وزارة الدفاع

010001010001 وزارة الخارجٌة

100102100102 وزارة التخطٌط

023005041005 وزارة التعلٌم العالً

010001010001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

321017320027 وزارة التربٌة

040004130004 وزارة المالٌة

010001100001 وزارة النفط

002002011002 وزارة االعمار واالسكان

002204011204 وزارة الصناعة والمعادن

063009162009 وزارة الكهرباء

201104211004 وزارة االتصاالت

012003002103 وزارة التجارة

 وزارة العمل والشؤون 

االجتماعٌة
110002110002

014016033006 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

001001010001 وزارة الصحة

000101001001 وزارة العدل

001001000101 وزارة الشباب والرٌاضة

000011010001 وزارة الثقافة

100001100001 وزارة السٌاحة واالثار

110002110002 وزارة النقل

010001010001 وزارة الزراعة

100001010001 وزارة الموارد المائٌة

001001001001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

001001001001 وزارة حقوق االنسان

100001100001 وزارة البٌئة

13252264701334165270المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

010001000101 المجمع العلمً

001001010001 هٌئة النزاهة

001001010001 هٌئة االعالم واالتصاالت

001001001001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

001001000101 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

000101010001 جهاز االمن الوطنً

010001010001 مجلس الوزراء

100001010001 هٌئة دعاوي الملكٌة

010001100001 مجلس النواب

010001001001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

100001010001 دٌوان الرقابة المالٌة

130004121004 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
010001010001

004004103004 دٌوان الوقف الشٌعً

100001100001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
001001001001

010001001001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

100102011002 شبكة االعالم العراقً

001001010001 بٌت الحكمة

010001100001 هٌئة االوراق المالٌة

100001010001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
000011010001

000011010001 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

001001100001 البنك المركزي

61011223161492031المجموع

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

األساسٌة المعلومات تكنولوجٌا مهارات

الشبكاتالتخزٌن إدارة

٢٥١



(9-28 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

المحافظات مجالس 

010001001001  مجلس محافظة نٌنوى

000101001001  مجلس محافظة كركوك

010001001001  مجلس محافظة دٌالى

000101000011  مجلس محافظة االنبار

000101000101  مجلس محافظة بغداد

000011000101  مجلس محافظة بابل

000101000101 مجلس محافظة كربالء

010001010001  مجلس محافظة واسط

001001001001  مجلس محافظة صالح الدٌن

000101000101  مجلس محافظة النجف

010001100001  مجلس محافظة القادسٌة

001001001001  مجلس محافظة المثنى

001001001001  مجلس محافظة ذي قار

001001010001  مجلس محافظة مٌسان

001001001001  مجلس محافظة البصرة

04551151274115المجموع

المحافظات دواوٌن

000101000101 دٌوان محافظة نٌنوى

001001010001  دٌوان محافظة كركوك

010001010001 دٌوان محافظة دٌالى

010001000101 دٌوان محافظة االنبار

001001001001 دٌوان محافظة بغداد

010001010001 دٌوان محافظة بابل

000101010001 دٌوان محافظة كربالء

010001010001  دٌوان محافظة واسط

010001010001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

001001010001  دٌوان محافظة النجف

010001010001  دٌوان محافظة القادسٌة

000101001001  دٌوان محافظة المثنى

001001010001  دٌوان محافظة ذي قار

010001001001  دٌوان محافظة مٌسان

000101001001  دٌوان محافظة البصرة

07440150942015المجموع

194642177131205936133131المجموع الكلً

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

األساسٌة المعلومات تكنولوجٌا مهارات

الشبكاتالتخزٌن إدارة

٢٥٢



(10-28 ) رقم جدول

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

الوزارات

302106141006 وزارة الداخلٌة

001001010001 وزارة الدفاع

010001010001 وزارة الخارجٌة

110002101002 وزارة التخطٌط

023005031105 وزارة التعلٌم العالً

010001010001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

321107302207 وزارة التربٌة

130004121004 وزارة المالٌة

001001010001 وزارة النفط

020002011002 وزارة االعمار واالسكان

002114110204 وزارة الصناعة والمعادن

063009152109 وزارة الكهرباء

202004121004 وزارة االتصاالت

003003011103 وزارة التجارة

 وزارة العمل والشؤون 

االجتماعٌة
010012110002

003216015006 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

010001010001 وزارة الصحة

000011000101 وزارة العدل

000101001001 وزارة الشباب والرٌاضة

001001001001 وزارة الثقافة

001001010001 وزارة السٌاحة واالثار

101002110002 وزارة النقل

001001001001 وزارة الزراعة

001001001001 وزارة الموارد المائٌة

001001010001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

001001000101 وزارة حقوق االنسان

100001001001 وزارة البٌئة

12202864701129219070المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

000101001001 المجمع العلمً

010001010001 هٌئة النزاهة

010001010001 هٌئة االعالم واالتصاالت

010001010001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

010001001001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

000101001001 جهاز االمن الوطنً

010001100001 مجلس الوزراء

010001000011 هٌئة دعاوي الملكٌة

010001100001 مجلس النواب

001001000101 السلطة القضائٌة االتحادٌة

010001100001 دٌوان الرقابة المالٌة

040004121004 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
001001001001

103004012104 دٌوان الوقف الشٌعً

001001100001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
001001001001

001001010001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

002002011002 شبكة االعالم العراقً

010001001001 بٌت الحكمة

010001001001 هٌئة االوراق المالٌة

010001010001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
010001010001

001001001001 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

000101010001 البنك المركزي

116113031511122131المجموع

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

األساسٌة المعلومات تكنولوجٌا مهارات

للتكنولوجٌا التحتٌة البنٌةالوٌب خدمات

٢٥٣



(10-28 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

المحافظات مجالس 

010001001001  مجلس محافظة نٌنوى

001001000101  مجلس محافظة كركوك

001001010001  مجلس محافظة دٌالى

000011000011  مجلس محافظة االنبار

001001001001  مجلس محافظة بغداد

000101001001  مجلس محافظة بابل

000101000101 مجلس محافظة كربالء

100001010001  مجلس محافظة واسط

010001000101  مجلس محافظة صالح الدٌن

000101000101  مجلس محافظة النجف

100001100001  مجلس محافظة القادسٌة

001001000101  مجلس محافظة المثنى

001001001001  مجلس محافظة ذي قار

010001001001  مجلس محافظة مٌسان

001001000101  مجلس محافظة البصرة

23631151256115المجموع

المحافظات دواوٌن

000101001001 دٌوان محافظة نٌنوى

010001000101  دٌوان محافظة كركوك

001001010001 دٌوان محافظة دٌالى

000101001001 دٌوان محافظة االنبار

001001010001 دٌوان محافظة بغداد

100001001001 دٌوان محافظة بابل

010001010001 دٌوان محافظة كربالء

100001010001  دٌوان محافظة واسط

010001010001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

001001000101  دٌوان محافظة النجف

010001010001  دٌوان محافظة القادسٌة

000011000101  دٌوان محافظة المثنى

010001010001  دٌوان محافظة ذي قار

001001001001  دٌوان محافظة مٌسان

010001010001  دٌوان محافظة البصرة

26421150843015المجموع

174549146131175042202131المجموع الكلً

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

األساسٌة المعلومات تكنولوجٌا مهارات

للتكنولوجٌا التحتٌة البنٌةالوٌب خدمات

٢٥٤



(11-28 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

الوزارات

041106140106 وزارة الداخلٌة

010001001001 وزارة الدفاع

010001010001 وزارة الخارجٌة

011002020002 وزارة التخطٌط

031105022105 وزارة التعلٌم العالً

010001010001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

230207211307 وزارة التربٌة

021104130004 وزارة المالٌة

000101010001 وزارة النفط

011002011002 وزارة االعمار واالسكان

101204003014 وزارة الصناعة والمعادن

061209034119 وزارة الكهرباء

121004120104 وزارة االتصاالت

011103002103 وزارة التجارة

001102011002 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

014106003306 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

001001000101 وزارة الصحة

000011000011 وزارة العدل

000101001001 وزارة الشباب والرٌاضة

000011010001 وزارة الثقافة

010001001001 وزارة السٌاحة واالثار

110002101002 وزارة النقل

010001001001 وزارة الزراعة

010001010001 وزارة الموارد المائٌة

001001001001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

001001000101 وزارة حقوق االنسان

001001001001 وزارة البٌئة

53118142706242413370المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

010001001001 المجمع العلمً

010001001001 هٌئة النزاهة

010001010001 هٌئة االعالم واالتصاالت

001001001001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

010001010001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

001001000101 جهاز االمن الوطنً

001001010001 مجلس الوزراء

010001000011 هٌئة دعاوي الملكٌة

100001010001 مجلس النواب

001001001001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

001001000011 دٌوان الرقابة المالٌة

130004130004 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
010001010001

031004003014 دٌوان الوقف الشٌعً

100001100001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
001001001001

010001010001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

010102011002 شبكة االعالم العراقً

010001001001 بٌت الحكمة

000101001001 هٌئة االوراق المالٌة

100001010001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
000011000011

001001000011 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

100001001001 البنك المركزي

51582131211121531المجموع

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

األساسٌة المعلومات تكنولوجٌا مهارات

الرقمً المحتوى إدارةالموجودات إدارة

٢٥٥



(11-28 ) رقم جدول

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

المحافظات مجالس 

001001010001  مجلس محافظة نٌنوى

000101000101  مجلس محافظة كركوك

010001000101  مجلس محافظة دٌالى

000011000011  مجلس محافظة االنبار

001001000101  مجلس محافظة بغداد

001001000011  مجلس محافظة بابل

000101000101 مجلس محافظة كربالء

001001010001  مجلس محافظة واسط

000101010001  مجلس محافظة صالح الدٌن

000101000011  مجلس محافظة النجف

010001010001  مجلس محافظة القادسٌة

001001000101  مجلس محافظة المثنى

001001001001  مجلس محافظة ذي قار

010001001001  مجلس محافظة مٌسان

001001001001  مجلس محافظة البصرة

03741150435315المجموع

المحافظات دواوٌن

001001000101 دٌوان محافظة نٌنوى

001001000101  دٌوان محافظة كركوك

010001000101  دٌوان محافظة دٌالى

010001000101  دٌوان محافظة االنبار

001001010001  دٌوان محافظة بغداد

001001001001  دٌوان محافظة بابل

001001010001 دٌوان محافظة كربالء

001001010001  دٌوان محافظة واسط

100001010001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

000101000011  دٌوان محافظة النجف

001001001001  دٌوان محافظة القادسٌة

000101000101  دٌوان محافظة المثنى

010001010001  دٌوان محافظة ذي قار

010001001001  دٌوان محافظة مٌسان

100001001001  دٌوان محافظة البصرة

24720150545115المجموع

125340224131844432412131المجموع الكلً

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

األساسٌة المعلومات تكنولوجٌا مهارات

الرقمً المحتوى إدارةالموجودات إدارة

٢٥٦



(2-29 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

الوزارات

150006141006 وزارة الداخلٌة

010001010001 وزارة الدفاع

010001000011 وزارة الخارجٌة

110002011002 وزارة التخطٌط

041005031105 وزارة التعلٌم العالً

010001010001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

421007201137 وزارة التربٌة

130004120104 وزارة المالٌة

100001000011 وزارة النفط

002002011002 وزارة االعمار واالسكان

020204011204 وزارة الصناعة والمعادن

144009024219 وزارة الكهرباء

211004021014 وزارة االتصاالت

003003021003 وزارة التجارة

110002010012 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

024006051006 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

001001001001 وزارة الصحة

000101000011 وزارة العدل

001001001001 وزارة الشباب والرٌاضة

001001001001 وزارة الثقافة

100001000011 وزارة السٌاحة واالثار

110002110002 وزارة النقل

100001010001 وزارة الزراعة

010001000011 وزارة الموارد المائٌة

001001001001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

001001100001 وزارة حقوق االنسان

010001010001 وزارة البٌئة

15312130706291771170المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

001001001001 المجمع العلمً

010001010001 هٌئة النزاهة

001001010001 هٌئة االعالم واالتصاالت

001001001001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

010001010001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

010001000011 جهاز االمن الوطنً

001001010001 مجلس الوزراء

010001001001 هٌئة دعاوي الملكٌة

100001010001 مجلس النواب

001001001001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

100001001001 دٌوان الرقابة المالٌة

121004130004 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
010001001001

040004120014 دٌوان الوقف الشٌعً

100001010001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
001001001001

010001010001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

101002001012 شبكة االعالم العراقً

010001001001 بٌت الحكمة

010001010001 هٌئة االوراق المالٌة

010001010001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
010001000011

000101000101 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

100001010001 البنك المركزي

6168103121591431المجموع

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

المعلومات تقنٌة مهارات

المعامالت معالجةوالشبكات األنظمة إدارة

٢٥٧



(2-29 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

المحافظات مجالس 

010001001001  مجلس محافظة نٌنوى

001001001001  مجلس محافظة كركوك

010001010001  مجلس محافظة دٌالى

000011000011  مجلس محافظة االنبار

001001001001  مجلس محافظة بغداد

000101000101  مجلس محافظة بابل

000011000101 مجلس محافظة كربالء

010001001001  مجلس محافظة واسط

001001001001  مجلس محافظة صالح الدٌن

000101001001  مجلس محافظة النجف

100001010001  مجلس محافظة القادسٌة

000101000011  مجلس محافظة المثنى

001001001001  مجلس محافظة ذي قار

010001010001  مجلس محافظة مٌسان

000101001001  مجلس محافظة البصرة

14442150382215المجموع

المحافظات دواوٌن

000101000011 دٌوان محافظة نٌنوى

010001010001  دٌوان محافظة كركوك

010001010001 دٌوان محافظة دٌالى

001001000101 دٌوان محافظة االنبار

010001100001 دٌوان محافظة بغداد

100001100001 دٌوان محافظة بابل

010001001001 دٌوان محافظة كربالء

010001001001  دٌوان محافظة واسط

010001001001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

010001010001  دٌوان محافظة النجف

100001010001  دٌوان محافظة القادسٌة

001001000011  دٌوان محافظة المثنى

010001001001  دٌوان محافظة ذي قار

001001001001  دٌوان محافظة مٌسان

001001001001  دٌوان محافظة البصرة

28410152461215المجموع

245937921311051401119131المجموع الكلً

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

المعلومات تقنٌة مهارات

المعامالت معالجةوالشبكات األنظمة إدارة

٢٥٨



(1-29 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

الوزارات

112026330006 وزارة الداخلٌة

010001100001 وزارة الدفاع

010001010001 وزارة الخارجٌة

101002100102 وزارة التخطٌط

032005041005 وزارة التعلٌم العالً

010001010001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

103127430007 وزارة التربٌة

031004031004 وزارة المالٌة

100001010001 وزارة النفط

002002002002 وزارة االعمار واالسكان

012104003104 وزارة الصناعة والمعادن

034119041319 وزارة الكهرباء

112004210104 وزارة االتصاالت

002103012003 وزارة التجارة

002002020002 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

003306000066 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

001001000101 وزارة الصحة

000101000101 وزارة العدل

010001001001 وزارة الشباب والرٌاضة

010001001001 وزارة الثقافة

010001100001 وزارة السٌاحة واالثار

101002020002 وزارة النقل

010001100001 وزارة الزراعة

010001001001 وزارة الموارد المائٌة

000101000101 وزارة الهجرة والمهجرٌن

010001000101 وزارة حقوق االنسان

001001010001 وزارة البٌئة

62129957013271310770المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

001001001001 المجمع العلمً

001001010001 هٌئة النزاهة

001001001001 هٌئة االعالم واالتصاالت

001001010001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

010001010001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

000011010001 جهاز االمن الوطنً

010001010001 مجلس الوزراء

010001100001 هٌئة دعاوي الملكٌة

010001100001 مجلس النواب

001001010001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

001001100001 دٌوان الرقابة المالٌة

211004220004 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
010001010001

121004310004 دٌوان الوقف الشٌعً

010001010001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
001001001001

010001010001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

010102002002 شبكة االعالم العراقً

010001010001 بٌت الحكمة

001001001001 هٌئة االوراق المالٌة

010001010001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
010001010001

000101010001 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

001001100001 البنك المركزي

31411213191660031المجموع

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

المعلومات تقنٌة مهارات

السرٌةالبرمجٌات هندسة

٢٥٩



(1-29 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

المحافظات مجالس 

001001010001  مجلس محافظة نٌنوى

001001000101  مجلس محافظة كركوك

000101001001  مجلس محافظة دٌالى

000011001001  مجلس محافظة االنبار

001001001001  مجلس محافظة بغداد

000011000101  مجلس محافظة بابل

000011000011 مجلس محافظة كربالء

010001100001  مجلس محافظة واسط

000101001001  مجلس محافظة صالح الدٌن

000101010001  مجلس محافظة النجف

000011100001  مجلس محافظة القادسٌة

000101000101  مجلس محافظة المثنى

001001001001  مجلس محافظة ذي قار

100001100001  مجلس محافظة مٌسان

000101001001  مجلس محافظة البصرة

11454153263115المجموع

المحافظات دواوٌن

001001001001 دٌوان محافظة نٌنوى

000101010001  دٌوان محافظة كركوك

000101001001 دٌوان محافظة دٌالى

000101001001 دٌوان محافظة االنبار

010001100001 دٌوان محافظة بغداد

010001100001 دٌوان محافظة بابل

001001010001 دٌوان محافظة كربالء

010001100001  دٌوان محافظة واسط

001001010001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

010001010001  دٌوان محافظة النجف

001001100001  دٌوان محافظة القادسٌة

010001010001  دٌوان محافظة المثنى

010001010001  دٌوان محافظة ذي قار

001001010001  دٌوان محافظة مٌسان

001001001001  دٌوان محافظة البصرة

06630154740015المجموع

1042501910131295229138131المجموع الكلً

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

المعلومات تقنٌة مهارات

السرٌةالبرمجٌات هندسة

٢٦٠



(3-29 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

الوزارات

211026141006 وزارة الداخلٌة

010001010001 وزارة الدفاع

010001010001 وزارة الخارجٌة

110002020002 وزارة التخطٌط

031105022105 وزارة التعلٌم العالً

010001010001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

311027204017 وزارة التربٌة

121004220004 وزارة المالٌة

010001010001 وزارة النفط

002002011002 وزارة االعمار واالسكان

101114101114 وزارة الصناعة والمعادن

034119143109 وزارة الكهرباء

012014022004 وزارة االتصاالت

021003012003 وزارة التجارة

010102011002 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

042006011406 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

010001001001 وزارة الصحة

000101000011 وزارة العدل

001001000101 وزارة الشباب والرٌاضة

000011001001 وزارة الثقافة

010001010001 وزارة السٌاحة واالثار

110002110002 وزارة النقل

010001010001 وزارة الزراعة

010001010001 وزارة الموارد المائٌة

001001010001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

010001010001 وزارة حقوق االنسان

010001010001 وزارة البٌئة

930185870831208370المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

010001010001 المجمع العلمً

100001001001 هٌئة النزاهة

010001010001 هٌئة االعالم واالتصاالت

010001001001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

010001010001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

001001010001 جهاز االمن الوطنً

010001010001 مجلس الوزراء

000011100001 هٌئة دعاوي الملكٌة

001001010001 مجلس النواب

010001001001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

010001010001 دٌوان الرقابة المالٌة

040004031004 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
001001000101

121004120104 دٌوان الوقف الشٌعً

010001100001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
001001001001

001001001001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

101002002002 شبكة االعالم العراقً

010001001001 بٌت الحكمة

010001100001 هٌئة االوراق المالٌة

010001100001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
000011000011

000011000101 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

010001001001 البنك المركزي

31870331512103131المجموع

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

المعلومات تقنٌة مهارات

المعلومات وتبادل إدارةالمستخدم واجهة

٢٦١



المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

المحافظات مجالس 

010001010001  مجلس محافظة نٌنوى

000101000011  مجلس محافظة كركوك

000101000101  مجلس محافظة دٌالى

000011000011  مجلس محافظة االنبار

001001001001  مجلس محافظة بغداد

000101000101  مجلس محافظة بابل

000101000101 مجلس محافظة كربالء

010001010001  مجلس محافظة واسط

010001001001  مجلس محافظة صالح الدٌن

000011000011  مجلس محافظة النجف

010001000011  مجلس محافظة القادسٌة

000011000011  مجلس محافظة المثنى

001001001001  مجلس محافظة ذي قار

010001100001  مجلس محافظة مٌسان

001001001001  مجلس محافظة البصرة

05343151243515المجموع

المحافظات دواوٌن

001001001001 دٌوان محافظة نٌنوى

010001001001  دٌوان محافظة كركوك

000101000101  دٌوان محافظة دٌالى

000101000101 دٌوان محافظة االنبار

010001010001  دٌوان محافظة بغداد

100001100001  دٌوان محافظة بابل

001001000101 دٌوان محافظة كربالء

010001010001  دٌوان محافظة واسط

001001001001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

001001001001  دٌوان محافظة النجف

010001000011  دٌوان محافظة القادسٌة

000011000101  دٌوان محافظة المثنى

010001010001  دٌوان محافظة ذي قار

001001001001  دٌوان محافظة مٌسان

010001001001  دٌوان محافظة البصرة

16521151364115المجموع

13593311151311548401810131المجموع الكلً

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

المعلومات تقنٌة مهارات

المعلومات وتبادل إدارةالمستخدم واجهة

(3-29 ) رقم جدول 

٢٦٢



(4-29 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

الوزارات

121116042006 وزارة الداخلٌة

001001001001 وزارة الدفاع

010001010001 وزارة الخارجٌة

020002101002 وزارة التخطٌط

113005031105 وزارة التعلٌم العالً

100001010001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

502007133007 وزارة التربٌة

021104121004 وزارة المالٌة

010001010001 وزارة النفط

002002011002 وزارة االعمار واالسكان

011024013004 وزارة الصناعة والمعادن

043209062109 وزارة الكهرباء

120104202004 وزارة االتصاالت

011103030003 وزارة التجارة

 وزارة العمل والشؤون 

االجتماعٌة
010102002002

000606001506 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

010001001001 وزارة الصحة

000011000011 وزارة العدل

000101000101 وزارة الشباب والرٌاضة

001001001001 وزارة الثقافة

010001010001 وزارة السٌاحة واالثار

101002101002 وزارة النقل

010001010001 وزارة الزراعة

010001001001 وزارة الموارد المائٌة

001001001001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

001001001001 وزارة حقوق االنسان

100001100001 وزارة البٌئة

11221914470728268170المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

010001010001 المجمع العلمً

001001100001 هٌئة النزاهة

001001010001 هٌئة االعالم واالتصاالت

010001001001 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

010001001001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

000101010001 جهاز االمن الوطنً

100001010001 مجلس الوزراء

001001000011 هٌئة دعاوي الملكٌة

010001010001 مجلس النواب

010001001001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

010001010001 دٌوان الرقابة المالٌة

130004130004 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على 

المصادر المشعة
000011001001

040004022004 دٌوان الوقف الشٌعً

100001010001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن 

والدٌانات االخرى
001001001001

001001010001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

001102010102 شبكة االعالم العراقً

010001100001 بٌت الحكمة

010001010001 هٌئة االوراق المالٌة

100001001001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 المفوضٌة العلٌا  المستقلة 

لالنتخابات
000011000011

010001000011 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

010001100001 البنك المركزي

4176223141581331المجموع

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

المعلومات تقنٌة مهارات

التشغٌلٌة األنظمة خدماتالصور تصمٌم

٢٦٣



(4-29 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌةالمجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

المحافظات مجالس 

001001010001  مجلس محافظة نٌنوى

000011000011  مجلس محافظة كركوك

010001010001  مجلس محافظة دٌالى

000011000011  مجلس محافظة االنبار

010001001001  مجلس محافظة بغداد

000101000101  مجلس محافظة بابل

000101000101 مجلس محافظة كربالء

100001100001  مجلس محافظة واسط

010001010001  مجلس محافظة صالح الدٌن

001001000011  مجلس محافظة النجف

100001010001  مجلس محافظة القادسٌة

001001000011  مجلس محافظة المثنى

000101001001  مجلس محافظة ذي قار

100001010001  مجلس محافظة مٌسان

001001000101  مجلس محافظة البصرة

33432151523415المجموع

المحافظات دواوٌن

000101010001 دٌوان محافظة نٌنوى

000101001001  دٌوان محافظة كركوك

100001100001 دٌوان محافظة دٌالى

010001010001 دٌوان محافظة االنبار

010001001001 دٌوان محافظة بغداد

100001010001 دٌوان محافظة بابل

000101001001 دٌوان محافظة كربالء

100001100001  دٌوان محافظة واسط

010001001001  دٌوان محافظة صالح الدٌن

001001000101  دٌوان محافظة النجف

100001010001  دٌوان محافظة القادسٌة

000101001001  دٌوان محافظة المثنى

010001010001  دٌوان محافظة ذي قار

001001010001  دٌوان محافظة مٌسان

010001001001  دٌوان محافظة البصرة

45240152661015المجموع

224731238131145442138131المجموع الكلً

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

المعلومات تقنٌة مهارات

التشغٌلٌة األنظمة خدماتالصور تصمٌم

٢٦٤



(5-29 ) رقم جدول 

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة
الوزارات

032106 وزارة الداخلٌة

010001 وزارة الدفاع

010001 وزارة الخارجٌة

110002 وزارة التخطٌط

030025 وزارة التعلٌم العالً

010001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

212117 وزارة التربٌة

130004 وزارة المالٌة

010001 وزارة النفط

011002 وزارة االعمار واالسكان

011024 وزارة الصناعة والمعادن

071109 وزارة الكهرباء

202004 وزارة االتصاالت

003003 وزارة التجارة

010012 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

002406 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

001001 وزارة الصحة

000011 وزارة العدل
000101 وزارة الشباب والرٌاضة

001001 وزارة الثقافة

100001 وزارة السٌاحة واالثار

110002 وزارة النقل

010001 وزارة الزراعة

010001 وزارة الموارد المائٌة

010001 وزارة الهجرة والمهجرٌن

001001 وزارة حقوق االنسان

100001 وزارة البٌئة
929178770المجموع
بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

000101 المجمع العلمً

010001 هٌئة النزاهة

010001 هٌئة االعالم واالتصاالت
000101 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

000011 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

001001 جهاز االمن الوطنً

010001 مجلس الوزراء

001001 هٌئة دعاوي الملكٌة

100001 مجلس النواب

001001 السلطة القضائٌة االتحادٌة

100001 دٌوان الرقابة المالٌة

021104 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على المصادر 

المشعة
001001

031004 دٌوان الوقف الشٌعً

010001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن والدٌانات 

االخرى
001001

001001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

011002 شبكة االعالم العراقً

010001 بٌت الحكمة

100001 هٌئة االوراق المالٌة

010001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

010001 المفوضٌة العلٌا  المستقلة لالنتخابات

000011 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

010001 البنك المركزي
31493231المجموع

البشرٌة القدرات مؤشرات

الشبكات خدماتالمشمولة الجهة 
المعلومات تقنٌة مهارات

٢٦٥



(5-29 ) رقم جدول

المجموعالتتوفرضعٌفةمتوسطةجٌدةعالٌة

المحافظات مجالس

001001 مجلس محافظة نٌنوى

000011 مجلس محافظة كركوك

000011 مجلس محافظة دٌالى

000011 مجلس محافظة االنبار

000101 مجلس محافظة بغداد

000101 مجلس محافظة بابل

000101 مجلس محافظة كربالء

100001 مجلس محافظة واسط

001001 مجلس محافظة صالح الدٌن

000011 مجلس محافظة النجف

000101 مجلس محافظة القادسٌة

000011 مجلس محافظة المثنى

000101 مجلس محافظة ذي قار

010001 مجلس محافظة مٌسان

000101 مجلس محافظة البصرة

1126515المجموع

المحافظات دواوٌن

001001 دٌوان محافظة نٌنوى

010001  دٌوان محافظة كركوك

000011 دٌوان محافظة دٌالى

000011 دٌوان محافظة االنبار

010001 دٌوان محافظة بغداد

001001 دٌوان محافظة بابل

010001 دٌوان محافظة كربالء

100001 دٌوان محافظة واسط

001001 دٌوان محافظة صالح الدٌن

010001 دٌوان محافظة النجف

000101 دٌوان محافظة القادسٌة

000101 دٌوان محافظة المثنى

010001 دٌوان محافظة ذي قار

000101 دٌوان محافظة مٌسان

000101 دٌوان محافظة البصرة

1534215المجموع

1449312116131المجموع الكلً

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

المعلومات تقنٌة مهارات

الشبكات خدمات

٢٦٦



(30) رقم جدول 

المجموعخطة توجد الضعٌفمتوسطجٌدعالً

الوزارات

021036 وزارة الداخلٌة

010001 وزارة الدفاع

010001 وزارة الخارجٌة

001012 وزارة التخطٌط

011125 وزارة التعلٌم العالً

010001 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

131117 وزارة التربٌة

112004 وزارة المالٌة

001001 وزارة النفط

010102 وزارة االعمار واالسكان

100124 وزارة الصناعة والمعادن

112329 وزارة الكهرباء

022004 وزارة االتصاالت

002013 وزارة التجارة

000022 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

006006 وزارة البلدٌات واالشغال العامة

000101 وزارة الصحة

000101 وزارة العدل

001001 وزارة الشباب والرٌاضة

000101 وزارة الثقافة

001001 وزارة السٌاحة واالثار

101002 وزارة النقل

010001 وزارة الزراعة

000101 وزارة الموارد المائٌة

000101 وزارة الهجرة والمهجرٌن

001001 وزارة حقوق االنسان

000101 وزارة البٌئة

51523131470المجموع

بوزارة المرتبطة غٌر الجهات

010001 المجمع العلمً

000101 هٌئة النزاهة

001001 هٌئة االعالم واالتصاالت

000101 مؤسسة السجناء السٌاسٌن

001001 الهٌئة العلٌا لمحو االمٌة

010001 جهاز االمن الوطنً

001001 مجلس الوزراء

010001 هٌئة دعاوي الملكٌة

100001 مجلس النواب

000101 السلطة القضائٌة االتحادٌة

000101 دٌوان الرقابة المالٌة

022004 أمانة بغداد

 الهٌئة العراقٌة للسٌطرة على المصادر 

المشعة
010001

004004 دٌوان الوقف الشٌعً

001001 دٌوان الوقف السنً

 دٌوان االوقاف المسٌحٌن والدٌانات 

االخرى
001001

001001 مؤسسة الشهداء السٌاسٌٌن

010102 شبكة االعالم العراقً

001001 بٌت الحكمة

001001 هٌئة االوراق المالٌة

001001 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

000011 المفوضٌة العلٌا  المستقلة لالنتخابات

000101 الهٌئة العلٌا للحج والعمرة

001001 البنك المركزي

17166131المجموع

البشرٌة القدرات مؤشرات

المشمولة الجهة 

المعلومات تقنٌة مهارات

للعمل المطلوبة المهارات لتطوٌر التدرٌب خطة تلبٌة مستوى

٢٦٧



(30) رقم جدول 

المجموعخطة توجد الضعٌفمتوسطجٌدعالً

المحافظات مجالس 

001001  مجلس محافظة نٌنوى

010001 مجلس محافظة كركوك

000011 مجلس محافظة دٌالى

000011 مجلس محافظة االنبار

010001 مجلس محافظة بغداد

000011 مجلس محافظة بابل

000101 مجلس محافظة كربالء

000011 مجلس محافظة واسط

001001 مجلس محافظة صالح الدٌن

000101 مجلس محافظة النجف

000011 مجلس محافظة القادسٌة

000101 مجلس محافظة المثنى

001001 مجلس محافظة ذي قار

100001 مجلس محافظة مٌسان

000011 مجلس محافظة البصرة

1233615المجموع

المحافظات دواوٌن

000101 دٌوان محافظة نٌنوى

000101  دٌوان محافظة كركوك

000011 دٌوان محافظة دٌالى

000011 دٌوان محافظة االنبار

010001 دٌوان محافظة بغداد

010001 دٌوان محافظة بابل

000011 دٌوان محافظة كربالء

000101 دٌوان محافظة واسط

010001 دٌوان محافظة صالح الدٌن

010001 دٌوان محافظة النجف

000011 دٌوان محافظة القادسٌة

000101 دٌوان محافظة المثنى

001001 دٌوان محافظة ذي قار

100001 دٌوان محافظة مٌسان
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ٌخم١١ُ خب٘ض٠خٙب فٟ ٚصاساث ِٚؤسسبث اٌذٌٚت اٌّؼٍِٛبث ٚاالحظبالث ٠ٙذف ٘زا اٌّسر اٌٝ اٌٛلٛف ػٍٝ ِسخٜٛ حغب١مبث حىٌٕٛٛخ١ب 

 ٌٍدٙت            خ١ّغ اٌخشى١الث االداس٠ت اٌّسر ػٍٝ اْ ٠ضُ اعبسفٟ اٌؼشاق ٌخؼض٠ض اٌسىُ اٌشش١ذ اٌسٛوّت االٌىخش١ٔٚت ٌٍخسٛي ٔسٛ 

 . ٌٍٛطٛي اٌٝ ِدخّغ اٌّسر ( ٌٙب ئ١ست) اٌخشى١الث اٌش

 (:1حؼ١ٍّبث اسخّبسة سلُ )

 A    .لبً اٌدٙبص اٌّشوضٞ ٌالزظبء  اٌخبطت ببٌدٙبث اٌّشٌّٛت ببٌّسر ٠ٚىخب٘ٛ حسٍسً االسخّبساث :  حسٍسً االسخّبسة ِٓ 

 اٚ اٌّسبفظت اٚ ِدٍس اٌّسبفظت .  اسُ اٌٛصاسة اٚ اٌدٙت غ١ش اٌّشحبغت بٛصاسة ٠ؼٕٟاسُ اٌدٙت : حؼش٠ف 

B  ُلبً ػضٛ اٚ اٌّسبفظت اٚ ِدٍس اٌّسبفظت   غ١ش اٌّشحبغت بٛصاسةاٌدٙت  اٌٛصاسة اٚاسُ  ٠ىخب فٟ ٘زا اٌسمًاٌدٙت : . اس ِٓ

 اسحببط اٌدٙت .

C   : ٌإلزظبءحشِض ِٓ لبً اٌدٙبص اٌّشوضٞ . سِض اٌٛصاسة . 

E ًٚحذسج ضّٓ اٌشئ١ست  ١تاٌّؤسس بىبفت حشى١الحٙببٙزٖ االسخّبسة ٌٍدٙت اٌّشٌّٛت ٠زوش اسُ اٌخشى١ً اٌخببغ  : . اسُ اٌخشى١

 .ػٓ ِشوض اٌدٙتاسخمالي ِبٌٟ ٚاداسٞ  ٙب٠ىْٛ ٌ ٚ٘زٖ اٌخشى١الث(  Eاٌؼّٛد )  حسٍسً

( ٚزسب  Eفٟ اٌؼّٛد )  وب٢حٟ( اِب اٌخشى١الث اٌخببؼت فخىخب  Bِثبي : اسخّبسة ٚصاسة اٌخخغ١ظ ٠ىخب اسُ اٌٛصاسة فٟ اٌسمً ) 

  : اٌخسٍسً اٌّذسج فٟ االسخّبسة ٟٚ٘

  اٌخببؼت ٌّشوض اٌٛصاسة .اٌؼبِت اٌّذ٠ش٠بث  -: ِشوض ٚصاسة اٌخخغ١ظ .1

 وً اٌّذ٠ش٠بث اٌؼبِت اٌخببؼت ٌٍدٙبص اٌّشوضٞ ٌالزظبء  -: اٌدٙبص اٌّشوضٞ ٌالزظبء .2

 وً اٌّذ٠ش٠بث اٌؼبِت اٌخببؼت ٌدٙبص اٌخم١١س -: اٌدٙبص اٌّشوضٞ ٌٍخم١١س ٚاٌس١غشة إٌٛػ١ت .3

    اٌٛعٕٟ ٌٍخغ٠ٛش ٚحم١ٕت اٌّؼٍِٛبث اٌّشوض .4

 داخً اٌّشبؼبث اٌّخظظت .اٌّؤسسٟ اٌخبص ببالسخّبسة )اٌدٙت( افم١ًب ٚزسب اٌفمشاث اٌؼّٛد٠ت ٌالسخّبسة حّأل زمٛي اٌخشى١ً   

 G.  ِذٜ حٛفش خذِبث اٌىخش١ٔٚت:  

 .ّىٕٕت اٌىخش١ًٔٚب ِحىْٛ  ٟ٘ االسخّبسة اٌخٟ ٚ: االسخّبسة االٌىخش١ٔٚت  -1

 اٌّٛاعٓ ٚوبالحٟ :ٕ٘بن ٔٛػبْ ِٓ االسخّبساث االٌىخش١ٔٚت ٌغشع أدبص خذِت 

 .  اٌدٛاصاث ٚاخبصاث اٌسٛقِثً ِٓ اٌّٛلغ االٌىخشٟٚٔ ٍِٚئٙب ٠ذ٠ًٚب ٚحشسً ٠ذ٠ًٚب  سسبٙباسخّبسة ٠ّىٓ   -

  .اسخّبسة ٚصاسة اٌخؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ حٛص٠غ اٌخش٠د١ٓ ِثًاسخّبسة ٠ّىٓ ٍِئٙب ضّٓ اٌّٛلغ االٌىخشٟٚٔ ٚحشسً اٌىخش١ًٔٚب    -

 ( فٟ اٌّشبغ االٚي ِببششة .1اسخّبسة اٌىخش١ٔٚت ٠ىخب اٌشلُ )فٟ زبٌت حٛفش اٚ ٚخٛد 

ٟ٘ حؼ١ٍّبث ػٓ و١ف١ت اٌسظٛي ػٍٝ اٌخذِبث ِٓ اٌّؤسسبث اٌّؼ١ٕت ٚحىْٛ ػٍٝ االغٍب ضّٓ اٌّٛلغ  :سل١ّت  حؼ١ٍّبث -2

اٌخذِت ِثً حؼ١ٍّبث طٕذٚق االسىبْ فٟ اٌّٛلغ اٌشسّٟ ٌٛصاسة اٌسظٛي ػٍٝ خس١ًٙ ٌٍدٙت اٚ اٌخشى١ً اٌّؤسسٟ ٌاالٌىخشٟٚٔ 

 االسىبْ 

  .  ( فٟ اٌّشبغ اٌثب٠2ٟٔىخب اٌشلُ )فٟ زبٌت ٚخٛد حؼ١ٍّبث سل١ّت 

حم١١ُ خب٘ض٠ت ِؤسسبث اٌذٌٚت ٌٍخسٛي ٔسٛ اٌسٛوّت  ِسر

2115ٌىخش١ٔٚت ٌسٕت ألا  



ٌٍسظٛي ػٍٝ اٌخذِت ٚحىْٛ اٌخذِت غ١ش ِّىٕٕت خذِبث ٚسل١ت : ٟ٘ اٌخذِبث اٌخٟ حٕفز ػٓ عش٠ك عٍب شخظٟ ٌٍّٛاع١ٕٓ  -3

ٛسل١ت اٌخذِبث ٘زٖ اٌزبٌت حٛفش ٚفٟ  اخبصة بٕبء ..اٌخ( . ،شٙبدة اٌدٕس١ت  ،)سٕذ ػمبس ، ٠ٛ٘ت االزٛاي اٌّذ١ٔت  ثاًلاٌىخش١ًٔٚب ِ

 . اٌثبٌث( فٟ اٌّشبغ ٠3ؤشش اٌشلُ )

 .(  Gفٟ اٌسمً )  ٠ّٚىٓ االخببت ػٍٝ اوثش ِٓ اخخ١بس  

 . حمذَ ِٓ لبً اٌدٙت اٌّؼ١ٕتٌٍّٛاع١ٕٓ ِالزظت : حخشن اٌّشبؼبث فبسغت فٟ زبٌت ػذَ ٚخٛد خذِبث 

H  . ب١بٔبثً٘ حخٛفش شبىت: 

سج اٌّبٕٝ باٌّٛخٛدة ضّٓ اٌّبٕٝ اٚ خٚاٌخٛادَ ٍِٚسمبحٙب وبفت أٛاع اٌشبىبث ٚاٌخٟ حشبظ اٌسبسببث شبىت ب١بٔبث : ٚحشًّ 

 بخٍه اٌشبىت ضّٓ اٌشلؼت اٌدغشاف١ت اٚ ابؼذ ِٕٙب .

I  ً٘ .وبدس الداسة  ) ِذ٠ش٠ت ػبِت ، دائشة ، لسُ ، شؼبت ...اٌخ( ٠ؼًّ ف١ٗ  اٞ :حشى١ً إلداسة حىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبث ٚاالحظبالث  ٠خٛفش

 بفبػ١ٍت اٚغ١ش فبػً  ٌٗ دٚس فٟ دػُ ٚاحخبر اٌمشاسحىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبث ٚاالحظبالث 

 ( اخخ١بس ٚازذ.3( اٚ )2( اٚ)٠1خُ اخخ١بس اِب ) أ٠ٞىخب سلُ االخخ١بس اٌّٛخٛد فٟ اٌخشى١ً اٌّؤسسٟ فٟ اٌّشبغ اٌّخظض 

J  ً٘ .حّخت اػّبي اٌخشى١ًألأظّت اٌىخش١ٔٚت  حٛخذ : 

ٟ٘ ػ١ٍّت االسخفبدة ِٓ اٌسبسب ا٢ٌٟ فٟ أدبص اٌّٙبَ اٌخٟ وبٔج حٕدض بشىً ٠ذٚٞ سٛاء وبٔج حٍه االػّبي ِؼمذة فٟ األحّخت : 

 ...اٌخ اٌشٚاحب ٚاٌّخبصْ ، أظّت اٌّٛاسد اٌبشش٠ت ِثً اٌخغٛط االٔخبخ١ت ٌٍّؼبًِ اٚ بس١غت 

( فٟ اٌّشبغ اٌثبٟٔ 2ل١ذ اٌخٕف١ز ٠ىخب اٌشلُ )أظّت ٚخٛد ( فٟ اٌّشبغ االٚي ٚفٟ زبٌت 1فٟ زبٌت ٚخٛد أظّت ػبٍِت ٠ىخب اٌشلُ )

اوثش ِٓ اخخ١بس ٚفٟ زبٌت ػذَ ٚخٛد ٠ّىٓ وخببت ِؼًب ٚ( فٟ فٟ اٌّشبغ اٌثبٟٔ 2( فٟ اٌّشبغ االٚي ٚ)1اٌسبٌخ١ٓ ٠ىخب )ٚخٛد ٚفٟ 

 ( فٟ اٌّشبغ اٌثبٌث .3اٚ حٛفش ٘زٖ االٔظّت االٌىخش١ٔٚت ٠ىخب اٌشلُ )

K  ًسٛاء ٌخغ٠ٛش ِشبس٠غ حىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبث ٚاالحظبالث ٚحشغ١ٍٙب ٚاسخذاِخٙب  ً٘ ٟ٘ وبف١ت اَ غ١ش وبف١ت: . حٛفش ِظبدس اٌخ٠ّٛ

 .د١ٌٚت ...اٌخ ّبثظضّٓ اٌّٛاصٔت االحسبد٠ت اٚ ِٕوبٔج 

L  َاٌسىِٟٛ اٌبشٔبِحاٌسٛوّت االٌىخش١ٔٚت ضّٓ  بفمشة. ِذٜ االٌخضا : 

حغب١ك اٌسٛوّت االٌىخش١ٔٚت  ةفمشِٓ ضّٕٙب فٟ ضٛء اٌبشٔبِح اٌسىِٟٛ ِسٛس اإلطالذ اإلداسٞ ٚاٌّبٌٟ ٌٍّؤسسبث اٌسى١ِٛت       
 فٟ ِخخٍف اٌّسخ٠ٛبث اإلداس٠ت .

اِب  االٚيفٟ اٌّشبغ  ( 1)( ٠ثبج سلُ 2112 – 2115)  ٌألػٛاَفٟ زبٌت ٚخٛد ٔشبط / بشٔبِح / ِششٚع/ ضّٓ خغت اٌدٙت اٌّؼ١ٕت   

( ٠خُ اخخ١بس سلُ  2112 – 2115وّببدسة أضبف١ت فٟ خغت اٌدٙت اٌّؼ١ٕت ٌألػٛاَ )فٟ زبٌت ٚخٛد ) ٔشبط / بشٔبِح / ِششٚع ( 

( ِؼًب ٚحثبج فٟ اٌّشبؼبث 2( ٚاٌشلُ ) ٠1خُ اخخ١بس اٌشلُ )ٚفٟ زبٌت ٚخٛد خغت ِغ ِببدسة أضبف١ت  اٌثبٟٔ( ٠ٚثبج فٟ اٌّشبغ  2)

   .( فٟ اٌّشبغ اٌثبٌث 3اِب فٟ زبٌت ػذَ ٚخٛد خغت اٚ ِببدسة اضبف١ت اٚ اٞ اٌخضاَ ٠ىخب اٌشلُ ) اٌّخظظت

 ( . Lِالزظت : ٠ّىٓ االخببت ػٍٝ اوثش ِٓ اخخ١بس فٟ اٌسمً ) 

M  .ٌٜٛشلّٕت اٌب١بٔبث خشاءاثاال ِسخ:   

، اٌّٛاد اٌّشئ١ت..اٌخ( اٌٝ شىً  اٌظٛح١تىخش١ٔٚت ) وخب ، ِخغٛعبث ، اٌّٛاد االٌاٌّٛاد غ١ش ٟ٘ ػ١ٍّت حس٠ًٛ  :سلّٕت اٌب١بٔبث

ٍِفبث سل١ّت ٠ّىٓ اٌخؼبًِ ِؼٙب ِٓ خالي حىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبث ػٓ عش٠ك اسخخذاَ اٌّبسسبث اٌضٛئ١ت اٚ اٞ ِؼذاث اٚ اخٙضة 

 اخشٜ ، ٚحس٠ًٛ اٌٛثبئك ِٓ اٌشىً اٌٛسلٟ ) اٌخم١ٍذٞ ( اٌٝ اٌشىً االٌىخشٟٚٔ ٚاسحببعٙب بٕظُ االسشفت االٌىخش١ٔٚت .

  ( حىْٛ االخببت ػٍٝ اخخ١بس ٚازذH-I-K-M(اِب فٟ االػّذة  ) G-J-Lِالزظت : ِّىٓ االخببت ػٍٝ اوثش ِٓ اخخ١بس فٟ االػّذة )    
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