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0B  
  المقدمة

ذلك النسب          جداول  السادسالدوري تضمن التقرير ي  ة وآ اق المثبت وات اإلنف البيانات المالية عن نسب المصروفات وفق قن
ا، إضافة  ة منه ىالمتبقي ة اإلعرض اإل إل ات  نجازي ن قطاع اع م ل قط ة والتفصيلية لك ام للساجمالي داد الع ـلتع ك ، كانـ وذل

ة من      إومن خالل  بل آل قطاعدة من قدى فعالية وتنفيذ الخطة المّعــمتابعة مل ستمرارًاإ ذ آل فعالي ة لتنفي عتماد النسبة المئوي
   .جمالية للقطاع ذاتهالخطة آمؤشر تفصيلي وآذلك النسبة اإل اتفعالي

  

  إنجازية العمل على مستوى القطاع  
  

  خطة العمل إنجازية  القطاع  ت

  منجز  الفني   1

  منجز  الميداني  2

  منجز  الخرائط  3

  منجز  التدريب   4

  منجز  ومعالجة البيانات اإلدخال   5

  منجز  المالي   6

  منجز  القانوني   7

  منجز  قواعد البيانات واستخراج التقارير والنشر االلكتروني   8

  منجز  التوثيق والمتابعة   9

  منجز  المتابعة والدعم الفني والشبكات   10

  منجز  اإلعالمي   11
  منجز  السيطرة النوعية   12
  منجز  اإلداري   13

  غير منجز  تهيئة الكوادر   14
  
  
  
  
  
  
  

  الفنيالعمل قطاع 
  

  العام حسب الخطة الواردة من القطاعالفعلي إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد 
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  نسبة اإلنجاز  الفعالية ت
  المالحظات  %

تثناء ثالث   -  90  تشكيل لجان التعداد في الوحدات اإلدارية 1 وى بإس ة نين ة ــة أقضيـمحافظ
 )الشيخان، فادن، مخمور(ي ــونواح

ي  - داد ف ان التع تثناء لج وك بإس آرآ
 االقضية والنواحي

  صالح الدين بإستثناء قضاء الدجيل -
  

  محاضر اإلجتماع
  لم يتم تزويدنا بمحاضر اجتماع

  
  
  
  
  
  
  
  

  قطاع العمل الميداني
  

  القطاع نجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة منإ  
  نسبة اإلنجاز  الفعالية  ت

  المالحظات  %

  الحزم والترقيم والحصر في المناطق الحضرية         
ى      1 العمل الميداني لتحديد حدود المحالت عل

  الطبيعة باستخدام الخرائط
100    

ة     2 ى الطبيع ة عل وارع واألزق رقيم الش ت
  وتسقيطها على الخرائط

100    

ى     3 د حدود البلوآات عل ى   تحدي ة وعل الطبيع
ى   ل عل اطق العم يم من رائط وتقس الخ

  المعاونين

100    

    100  ترقيم المباني على الطبيعة  4
ر بدء العمل في بعض المحافظات أُختَََ     90  ملء سجالت المباني والحصر  5

، النجف ، ديالى ، المثنى ، نينوى(
  )بغداد

  ضمن السقف الزمني  30  إعداد الخالصات  6
  

  .م تنفيذ الدورات الخاصة بهذا القطاع وسيتم ذآرها في قطاع التدريبت *    
  

  محاضر اإلجتماع
  جتماعإلم يتم تزويدنا بمحاضر 

  قطاع الخرائط
  إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد التجريبي حسب الخطة الواردة من القطاع

  

  نسبة اإلنجاز  ةالفعالي  ت
  المالحظات      %

ط   1 دة الرب ات قاع ات البيان دة البيان كانية بقاع س
 .خرائطالعلى مسقطة وإستخراج النتائج الجغرافية 

ألن العمل متعلق بقطاع اإلدخال ومعالجة    -  لم تتحقق
ى   (البيانات  الحاجة الى بيانات تفصيلية عل

 )مستوى األسر واألفراد
ي    - داد التجريب رائط التع تكمال خ دم إس ع

  .والمحافظات والمتعلقة بإقليم آردستان
  

  
  ازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاعإنج
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 الفعالية                            ت
  اإلنجاز نسبة  

 المالحظات%       

1  
  

    100>توزيع الخرائط في المحافظات

    100  إستالم أعمال الوزارات الساندة  2
ا مع دليل تدقيق أعمال الوزارات الساندة ومطابقته  3

    100  الوحدات اإلدارية

  
  محاضر اإلجتماع

  لم يتم تزويدنا بمحاضر اجتماع
  

  قطاع التدريب
  إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع

  

  نسبة االنجاز  الفعالية                          ت
  القطاع المنفذ  %

ة   1 يطية المحلي دورة التنش دربين ال داد الم  إلع
  قطاع العمل الميداني  100  في المحافظات )حلي الم اإلشراف( 

 قطاع العمل الميداني  100  الدورة التنشيطية لمدراء المحالت ومعاونيهم  2
من   3 ة ض وادر العامل دريب الك اعالت ل (  قط تناق

  قطاع المتابعة والدعم الفني والشبكات  100  )البيانات
  دخال ومعالجة البياناتاإلقطاع   100  الكادر االضافي للترميز االلي تدريب  4
  قطاع التدريب  MS‐Project(  100( دورة إدارة المشاريع  5

  

  محاضر اإلجتماع
  النتائج والتوصيات                    الهدف من االجتماع       أسماء الحضور  التاريخ

  رئيس  القطاع   2/9
 أعضاء القطاع 

  

اق ة   االتف ى مفاتح عل
ات  ة القطاع آاف
ام  داد الع اِرآة بالتع المش
د  رض تحدي كان لغ للس
ة  اتهم التدريبي احتياج
ر  ادة النظ وإع
ى   بالتوقيتات الزمنية عل
ذي  ل ال وء التأجي ض

  حصل بعملية التعداد

د  - دورات      التأآي ن ال دد م ذ ع تمرار بتنفي ى االس عل
ة  يطية (التدريبي دورات التنش ة ) ال الخاص

ر  ات الحص داد    بعملي ة بغ ي محافظ رقيم ف والت
ل   ن تأجي رغم م ى ال راق عل ات الع ة محافظ وبقي

  .التعداد للعام القادم
يم       - دريب بتقي اع الت ام قط ى قي اق عل االتف

ـداد     ة بغــ ي محافظ د ف ي تعق دورات الت ي (ال الت
مل  ية  7تش ر  ) أقض راف مباش ذ بأش ا تنف ألنه

ام     ي تق دورات الت ا ال اع أم اء القط ل أعض ن قب م
ي الم زي   ف رف المرآ ان المش ات فبإمك حافظ

تمارات    تخدام اإلس يم بإس راء التقي اون إج والمع
د   ارًا للجه ك اختص رض وذل ذا الغ دة له المع

  .والتكاليف
  
  

  قطاع اإلدخال ومعالجة البيانات
  

  إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد التجريبي حسب الخطة الواردة من القطاع
  

  اإلنجاز نسبة  ةالفعالي  ت
  حظاتالمال  %
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    100           الشمول العام لسجالت السكان والمساآن  1
    100           مرحلة الترميز االلي للسكان والمساآن  2

  

  جازيته بالنسبة للتعداد التجريبيأآمل القطاع آافة إن*   
  

  إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع
نسبة اإلنجاز          ةالفعالي  ت

  المالحظات  %                   

ة             100)         اجراء المقابلة واالختبار(التعاقد   1 من لجن اع ض ن القط ة م رت مجموع باش
ار    راء اإلختب ود، إج ابالت  العق مق
دقيق      ة الت راض عملي ك ألغ دمين وذل للمتق

ا ال اني يليه ر المب تمارات حص ي إلس مكتب
  الشروع بأعمال مراحل القطاع

  .ذآرها في قطاع التدريبتم تم تنفيذ الدورات الخاصة بهذا القطاع و* 
  

  محاضر اإلجتماع
  النتائج والتوصيات                 الهدف من االجتماع  أسماء الحضور  التاريخ   
مهند صبيحالسيد   10/ 6

 علي لفتهالسيد 
  عبد الرحمن جبارالسيد 
  عباس عبد الكاظمالسيد 

مناقشة الفقرتين المتعلقة 
المرسلة  ITبقطاعات الـ 

ل د  ن قب بانه  . م ؤي ش ل
  عبر البريد االلكتروني

دورات  - يم ال ص تقي ي تخ ى الت رة االول الفق
  .التي اقيمت في مصر

ب    - ات الجان ص احتياج ي تخ ة الت رة الثاني الفق
ة المقبل   ي المرحل ي ف ق  العراق ن فري ة م

CAPMAS  واد دريب والم ص الت ا يخ فيم
  .والبرامجيات

  
  

  الندوات والورش
  

  النتائج والتوصيات                  موضوع الورشة   أسماء الحضور  التاريخ 
،  محمد الحيدريالسيد   18/10 

رؤساء فرق االسناد 
المشرفين ، لمرآزيا

 المرآزيين في
  الخبراء،المحافظات

  المكتبي التهيئة للتدقيق 
 لسجالت الحصر  
  

ي        - ا ف م تطبيقه ي ت اهيم الت د المف ى توحي اق عل االتف
دقيق   ة الت ى آلي دريب عل نهج الت داد م دان إلع المي

  المكتبي للسجالت
اهيم       - ى مف دة عل وادر الجدي دريب الك يتم ت س

  موحدة لتقليل االخطاء

  

  المتابعة والدعم الفني والشبكاتقطاع 
  

  عداد التجريبي حسب الخطة الواردة من القطاعإنجازية القطاع بالنسبة للت
  نسبة اإلنجاز  الفعالية ت

  المالحظات  %

  إدارة البيئة التجريبية لشبكة  1
 االدخال والمعالجة

و    ة تخل ذه الفعالي ه
ا  ة النه ن االنجازي م

  يومية ومستمرة

ل     - ة بمراح ات الخاص ع البيان ظ جمي م حف ت
ا   ات  آم ة البيان ال ومعالج اع االدخ ل قط عم

 تأمين الدعم الفني له طيلة فترة عمله تم
ه  - ا في ي بم دعم الفن زال ال ا ي ات م ظ البيان حف

ات و   د البيان اع قواع تمرًا لقط تخراج إمس س
ل   ن المؤم ارير، وم اع  أالتق ي القط ن ينه
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اء أ ادمين وبإنته بوعين الق الل االس ه خ عمال
دعم   بكات وال اع الش ل قط ي عم ه ينته عمل

  .يالفني بالنسبة للتعداد التجريب
        

  

  
  نجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاعإ

  نسبة اإلنجاز  الفعالية             ت
  المالحظات  %

ة  1 ذ   تهيئ اء وتنفي بكة وإنش ش
وبرامجيات مرآز نظم    ومعدات

  المعلومات الجغرافية

بناءًا على %  10الى  70تراجعت نسبة االنجاز من  10
ل ال الت ات عم ي متطلب رات ف م  GIS ـغيي ، وت

ادة المناقصة     ى إع استحصال موافقة السيد الوزير عل
ل        دة من قب بعد إعداد طلب إستدراج العروض الجدي
اللجنة المكلفة بإعدادها حيث تم عقد ثالث اجتماعات  

اريخ   ذا الغرض بت رين  22و  21و 15له هر تش لش
  .2009األول 

ة  2 اء  تهيئ داوإنش بكة ومع ت ش
ة   ال والمعالج ات اإلدخ  وبرامجي

  )الكرادة(

هناك تأخير ولم يطرأ تغير على االنجازية  علمًا بأنه  75
ة         دائرة القانوني ى ال ل ال ة التحلي ر لجن ع تقري م رف ت

  .اجابة أيولم تصل  6/8/2009بتاريخ 
  

  .تم تنفيذ الدورات الخاصة بهذا القطاع وسيتم ذآرها في قطاع التدريب* 
  

  تماعمحاضر اإلج
     ت

  التاريخ
الهدف من   أسماء الحضور

  النتائج والتوصيات                  االجتماع

  السيد عماد ناجي   3/9    1
  السيد صاحب احمد 
  السيدة اشراق صباح

  السيد خالد شاآر 
  االنسة اسيل مهدي

) 4(المناقصة رقم 
الخاصة بشبكة نظم 

المعلومات 
  GISالجغرافية الـ

 GIS جهزة المطلوبة للمناقصة الخاصة بالـ   مناقشة مواصفات اال
 .ل الحالية والتغييرات المستقبليةومدى مالئمتها لمتطلبات العم

  السيدة اشراق صباح  5/10   2
  السيد نصير صبري
  السيد حمزة عدنان
 االنسة اسيل مهدي
  االنسة اميرة نجم
  السيد خالد شاآر

وضع الخطوط 
العامة إلعداد شبكة 

مرآز نظم 
ات المعلوم

  الجغرافية

  تم االتفاق على تجزئة العمل الى  فريقين؛
 ؛ويتولى) الجغرافية فريق نظم المعلومات( الفريق االول

ة     - ات وانظم ن برامجي ه م ات عمل ع متطلب د جمي تحدي
 الخ....واجهزة ملحقة بالحاسبات 

بكة         - ى الش ل عل ة العم ط آللي ديم مخط ى تق افة ال باالض
 )تعدادمراحل عمل المرآز اآللية في ال(

 البرامجيات المستخدمة في آل مرحلة -
 تحديد االحتياجات لغرض التوسعات المستقبلية -

  ؛ويتولى) فريق الدعم الفني والشبكات( الفريق الثاني
ات      - م المعلوم ق نظ ن فري ة م فات المقدم ة المواص دراس

ا العمل     ي يتطلبه الجغرافية وتقديم مواصفات االجهزة الت
ة وا   يتم العمل     والتي تتالئم مع االنظم ي س ات الت لبرامجي

 عليها
تحديد التدريب الالزم إلدارة الشبكة والدعم الفني للمرآز  -

 .باالضافة الى صيانة الحاسبات
  ؛التوصيات 

ي         ينة ف ارية رص ة استش ع جه يق م افة او التنس رورة استض ض
مجال نظم المعلومات الجغرافية لالطالع على مواصفات العرض 

أ    رأي بش داء ال ائي وإب ع   النه ة م ات واالنظم ة البرامجي ن مالئم
  .الحاسبات والشبكة المقترحة
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السيد عماد ناجي  21/10  3
 السيد عادل يوسف
 السيد آمال محمد

  السيد نصير صبري
  السيد حمزة عدنان

  السيدة اشراق صباح

إعداد شبكة مرآز 
نظم المعلومات 

  الجغرافية

ي  اع االول ف ر االجتم ة محض م مناقش ا 2009/ 15/10ت ءًا وبن
ات    م المعلوم ق نظ زام فري رورة الت ى ض اق عل م االتف ه ت علي
ر     ي محض ددة ف م والمح ة به ام الخاص از المه ة بإنج الجغرافي

دريب     اتهم من الت وع  (االجتماع االول باالضافة الى ذآر إحتياج ن
  )التدريب وعدد المتدربين

السيد عماد ناجي  22/10  4
 السيد عادل يوسف
  السيد نصير صبري
  السيد حمزة عدنان

  السيدة اشراق صباح
  االنسة اسيل مهدي
  السيد خالد شاآر

إعداد شبكة مرآز 
نظم المعلومات 

  الجغرافية

  . GISتم تقديم ومناقشة المسودة االولية لمتطلبات واحتياجات الـ 
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 قطاع قواعد البيانات وإستخراج التقارير والنشر االلكتروني
  

 داد التجريبي حسب الخطة الواردة من القطاعإنجازية القطاع بالنسبة للتع
  

  اإلنجازنسبة   الفعاليةت
  المالحظات  %

  المباني  حصرستمارة إ   1
   

ات  - 85 تالم المحافظ م إس يم   ( ت ل، إقل ف ، الموص النج
 )آردستان ، بغداد

الغ   - ارير والب تخراج التق م اس ات ت ن البيان د م د التأآ بع
 تقرير) 19(عددها 

م  - ارير ت تخراج تق ددها    إس الغ ع دة والب ر ) 16(جدي تقري
ي         ا ف دريب عليه م الت ي ت ارير الت ن التق ًا ع ف آلي تختل

ر  ة مص يغة الحديث ق الص ى وف زي( عل ي، انكلي ) عرب
ل ج    ا زال العم ا    وم ت منه ث آتب ا حي ارير 9اري فيه ، تق

اريخ   اني بت ات المب ة بيان ن معالج اء م م االنته وت
12/9/2009.  

  إستمارة حصر السكان   2
  

م  -  65 يبت رامج  تنص افة  إب دقيقها وإض كان وت تمارة الس س
ا والب ة به ات الخاص ل رمجي ن عم تفادة م االس

application server .   
ات   - تالم المحافظ م اس ار( ت داد، ذي ق ف،  ،بغ النج

الى  ل، دي ن   ) الموص ا م ى تنقيته اري عل ل ج والعم
  .األخطاء

يم آ  - ات إقل تالم محافظ م اس ن  ت ا م م تنقيته تان وت ردس
ة      األخط ذلك تهيئ دقيقها وآ اري لت ل ج ة والعم اء آاف

ارير النهائي ـالتق ـة بالسكـة الخاصــــــ ـان وفـــــ ق ـــ
  .)، انكليزيعربي(ة ـــالصيغة الحديث

  
  محاضر اإلجتماع

  لم يتم تزويدنا بمحاضر اجتماع *
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>القطاع المالي <
  

  

  إنجازية القطاع
  

  ؛اآلتي لجدولابأهم فعاليات القطاع وآما هو موضح في  أسبوعيموقف  من خالل رفع أسبوعيايتم متابعة أعمال القطاع 
  

  

 الفصل الثالث  الفصل الثانيالفصل األولالفعالية
*  

 المجموع  تشرين األول

 1049.4 9290.8 5701.4 2598.4 18640  )مليون دينار عراقي( المصروفات

مليون دينار ( السلف الممنوحة
 789.1 5651.7 2011.5 50.2 8502.5 )عراقي

   الرواتب المصروفة للمتعاقدين
 128.9 179.4 256.8 1506.6 2071.7)مليون دينار عراقي(

 1096 254 346 87 1783  )عدد( سندات الصرف

 12 21 24 11 68 )عدد( سندات القيد

 5 ‐ ‐ 3 2  )عدد( الكشوفات المالية
  .الثالث هو لتوقف أعمال التعداد لما يزيد عن الشهرإن سبب اإلنخفاض الحاصل في المصروفات والسلف في الفصل  *
  
  

  

  
  

  شكل بياني يوضح مقدار المصروفات والسلف الممنوحة والرواتب المصروفة :  1شكل 
  السابقة الفصول ومقارنة ب  30/10/2009ولغاية  9/ 1من  للفترة 

  

   منها؛النسب المتبقية وفق قنوات اإلنفاق المثبتة وآذلك نسب المصروفات ويوضح الجدول التالي 
  

 من الميزانيةنسبة المتبقي  نسبة المصروف سم الحسابإ           
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 57.9 42.2 *المنتسبين تمكافأ

 87.7 12.3 المتعاقدين  أجور

 93.7 6.3 المحاضرات  أجور

 99.9 0.1  مخصصات الخطورة 

 67.4 32.6 ضافية اإل األعمال

 - -  **السلف الممنوحة  

 - - **المنتسبينير ت لغآمكاف

  .لم يتم تحديد جهة المناقلة من قبل القطاع المالي    *       
  .لم يتم تحديد النسب من قبل القطاع المالي **       

  
  % 14)  : عدا السلف ( التعداد نسبة المصروف من ميزانية 

  % 86:   )لسلف بضمنها ا( المتبقي من ميزانية التعداد نسبة 
  

  اعمحاضر اإلجتم
  .لم يتم تزويدنا بمحاضر اجتماع    

  

  القطاع القانوني
  إنجازية القطاع 

  .إنترنت تم إبرام عقد تجهيز خدمة  -
 .استشارة قانونية) 28(شرين األول ستشارات القانونية الخاصة بالتعداد خالل شهري أيلول وتاإلبلغ عدد  -

  
  محاضر اإلجتماع

  

  لنتائج والتوصياتا  الهدف من االجتماع  أسماء الحضور  التاريخ
  التنفيذي للتعداد  مالمدير العا -  8/9

  رئيس القطاع القانوني -
  رئيس القطاع المالي -

وابط   ة ض ة ومناقش دراس
ات   ى عملي رف عل الص

  الحصر والترقيم

ي   ات الت م األسس والتوجه تضمين أه
  ستعتمد في إعداد تلك الضوابط

  أعضاء القطاع القانوني -  12/10
العضو الفني من /صباحإشراق  السيدة -

  دائرة تكنولوجيا المعلومات

د   دراسة المواصفات الفنية لعق
  تجهيز خدمة االنترنت

تم إبرام العقد وتوقيعه مع شرآة اسعد   
  لخدمات االتصاالت المحدودة

  اإلعالميقطاع ال
  

  إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع

 الفعالية ت
 نسبة اإلنجاز

 المالحظات % 

  100  نشر تقرير إذاعي عن أهمية التعداد السكاني في إذاعة دجلة  1
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  100 إصدار بيان صحفي عن أسباب تأجيل التعداد عبر وسائل إعالم مختلفة 2

  100نشر مقال افتتاحي في جريدة التآخي عن تأجيل التعداد  3

ة     4 تعداد محافظ ن اس ر ع ر تقري ن      نش دد م ي ع رقيم ف ر والت ات الحص راء عملي ل إلج باب
 الصحف 

100  

  100  نشر تقرير موسع عن جاهزية الجهاز المرآزي لإلحصاء إلجراء التعداد السكاني   5

ات       6 تعدادات إلجراء عملي نشر تقرير موسع في الصحف ووسائل اإلعالم المختلفة عن االس
  الحصر والترقيم  

100  

  100  ر تعريفي عن الحصر والترقيم وتوزيعه على جميع المحافظات طبع وتوزيع بوست  7

ـم في   تصنيع وبث مشاهد تمثيلية للتعريف عن عمليــات الحصر والترقي  8 فضائية  )  15( ــــ
  عراقية 

100  

  100  إذاعة عراقية مسموعة)  15( بث مسامع تمثيلية عن الحصر والترقيم في   9

  100   4/10/2009عالي الوزير عن الحصر والترقيم بتاريخ عقد مؤتمر صحفي بحضور م  10

  100  دعوة عدد من القنوات الفضائية العراقية والعربية لتغطية فعاليات الحصر والترقيم ميدانيا   11

  100  القيام بجوالت ميدانية في المحافظات وتوثيق العمل الميداني بالصور الفوتوغرافية   12

  
  محاضر اإلجتماع

 
 
  

  م يتم تزويدنا بمحاضر اجتماعل
  
  
  
  
  

  قطاع السيطرة النوعية
  إنجازية القطاع 

  .إنجازية من قبل القطاع  تم إنجاز الخطة خالل شهر مايس إَال انه لم يتم إرسال أي
  

  محاضر اإلجتماع
  .لم يتم تزويدنا بمحاضر اجتماع

  
  

  اإلداريالقطاع 
  

  إنجازية القطاع
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يف متابعة إنجازية  الفعاليات الخاصة بهذا القطاع الى نوعين ، يتمثل نري فقد تم تصلخصوصية العمل في القطاع اإلدا
  وآما هو واضح في الجدول اآلتي؛المتحققة ، الصنف األول بجدول متابعة نسب اإلنجازية  

  

  نسبة االنجاز  الفعالية  ت
  المالحظات            %

    100  استئجار وتأثيث المباني  1

   100  التجربة القبليةتهيئة مستلزمات   2

   100  تهيئة مستلزمات العد التجريبي   3
   100  تهيئة مستلزمات التدريب لعملية الحصر للعد الفعلي  4

    100  تهيئة مستلزمات الحصر والترقيم للعد الفعلي  5
  

  

ات أو تهيئة آافة االمور المتحققة من خالل ما يتم توفيره من مستلزمعدد اإلنجازيات فيما يتمثل الجدول الثاني بمتابعة 
  .لتسيير  فعاليات المشروع  المختلفة على إختالف قطاعاتها اإلدارية الالزمة 

  

 المالحظات العدد الفعالية اللجنة/الشعبة

  30/9ولغاية  1/1منذ  50  دورات/ورش عمل/اجتماعات العالقات

 30/8ولغاية  1/1منذ  2029 جوالت نقل داخل بغداد وخارج بغداد النقل

 30/9ولغاية  1/1منذ  763  امر اداري و مخاطبات و آتب شكر واعداد قوائم الذاتية

 30/9ولغاية  1/1منذ  13269 آتب صادرة و واردة وبريد المحافظات االرشيف

  4262 مستند ادخال واخراج وسندات اعادة مخزنية المخازن

 المشتريات

 - لجنة مشتريات اللوازم االساسية واالثاث
ولة تتضمن شراء او آل ج

  .تدقيق اسعار عدة مواد
  وهي تمثل الفترة 

 30/9ولغاية  1/1منذ 

 46 لجنة مشتريات الحاسبات

 21 لجنة مشتريات المطبوعات

  52 لجنة تحديد االسعار 

 الصيانة

 14 لجنة صيانة وتصليح السيارات

 30/9ولغاية  1/1منذ   9 لجنة صيانة المولدات

 2194 الصيانة للمبانيلجنة 

  االستالم والتسليم

  )لكافة محافظات العراق( الوثائق ومستلزمات القرطاسية 
 

243923 
استالم المواد من المخزن  

 وتسليمها الى المحافظات وتتمثل بجداول الحصر ، وجداول السكان، وآراس ( المواد 
النشاط اإلقتصادي ، وآراس الحائزيين الزراعيين، وسجل 

لكافة محافظات ) سكن، وسجل الفنادق، والقرطاسيةال
  العراق

365237 
 

  

  محاضر اإلجتماع
  جتماعإلم يتم تزويدنا بمحاضر 
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  قطاع التوثيق والمتابعة
  إنجازية القطاع

  

  الفعالية  ت
نسبة 
  اإلنجاز

%  
  المالحظات

دوري      1 ر ال دار التقري م إص امست من     الخ ات ض ل القطاع ة عم إلنجازي
ام   مشروع التعداد ى نسخة   سال رإو،  2009العام للسكان والمساآن لع  إل

ن اإلدارة        ل م ى آ رى إل خ أخ داد ونس ات التع ة عملي يس غرف يد رئ الس
ي رؤساء القطاعات آافة التنفيذية للتعداد و ا    والنشر االلكترون م إعمامه وت

ة  ، آما تم إطالق تقرير في المحافظات اإلحصاءمديريات الى  عن إنجازي
 2009ضمن مشروع التعداد العام للسكان والمساآن لعام عمل القطاعات 
  باللغة اإلنكليزية

100    

    100  المتابعة المستمرة إلنجازية عمل قطاعات التعداد  2
ام    3 داد ضمن نظ طة التع ات وأنش ة فعالي ق آاف اع توثي ولى أعضاء القط  ت

  االرشفة
100    

اريع   4 ي إدارة المش ة ف ي دورة تدريبي ارآة القطاع ف ) MS‐project( مش
  .متميزة بجدارة هاوإجتاز

على المرتبة األولى  هتم حصول  100
  .والثانية ضمن نتائج اإلختبار

  
  

  محاضر اإلجتماع
  

  النتائج والتوصيات  الهدف من االجتماع  سماء الحضورأ  التاريخ
اع   -  10/ 27 يس قط رئ

 التوثيق والمتابعة
  أعضاء القطاع -

ة  ن  مناقش اع م زه القط ا أنج م
ا از  نش ة بإنج ة متمثل طات رئيس

هرية     ة الش ارير الدوري ديم التق وتق
رى     ات األخ ازات القطاع ن إنج ع
ل     ت عم ي واجه كاالت الت واإلش
ة    ات المكون ن القطاع اع م ل قط آ

  للتعداد 

ل   - ن قب د م م التأآي يد ت ى   الس اع عل يس القط رئ
ال   اإل از أعم اط إلنج ة والنش نفس الروحي تمرار ب س

اع  ام القط ادر  ومه اآرًا الك زه   ش ا أنج ى م ن عل م
  .مهام

د  - اطات     التأآي ازات ونش ق إنج رورة توثي ى ض عل
رى   ات االخ ادإوبالقطاع ة   عتم الت المكتوب المراس

ي      ة ف ات المدرج ن المعلوم د م ن التأآ ًال ع فض
ات   ارير القطاع واءتق ي    ًاس الت أو ف ر المراس عب

ي       ة ف ت أي معلوم دم تثبي ة وع ة الميداني المتابع
د   د التأآ ر إال بع حتها التقري ن ص يس  و م اقش رئ ن

ة تطبي   اء إمكاني ع األعض اع م ـالقط امج ـــ ق برن
ـإدارة المش ة  )  MS‐project( اريع ــــ ي متابع ف

دة      ة الجدي ات الزمني ق التوقيت ات وف ال القطاع أعم
  التي أقرتها اإلدارة التنفيذية

رإ - ن    ستفس ة م ل موظف ن آ اع م يس القط يد رئ الس
ا   الهن والقطاع ن أعم اع ع ات القط ت موظف

ا    ة أعماله ات بمتابع ام   المكلف ع المه م توزي دًا وت مؤآ
ك       ع تل ة م لة الوظيفي ة الص رورة إدام ى ض عل

  القطاعات 
اع     - يس القط يد رئ ب الس اع   نس ن القط قة م منس

   االدارة التنفيذية لتمثيل القطاع لدى
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  محضر إجتماع اللجنة العليا للتعداد 
  

 النتائج والتوصيات ن االجتماعالهدف م أسماء الحضور التاريخ

ر     - 15/10 يد وزي الي الس مع
يط ة / التخط يس الهيئ رئ

  العليا للتعداد
ا او   - ة العلي اء الهيئ اعض

 من اناب عنهم 
  االدارة التنفيذية للتعداد -

ر    ى آخ الع عل االط
ام  داد الع تطورات التع

 للسكان والمساآن

رقم    - وزراء الم س ال رار مجل ى ق ة عل د معالي اآ
نة) 304( ل     2009 لس ه تأجي م في ذي ت ال

ة إلداء     حة زمني ر فس ا وف ام مم دة ع داد لم التع
رقيم    ر والت ة الحص منها عملي ن ض ال وم االعم

  وهي رآن اساسي في عملية التعداد 
ى     - داد ال ات التع ة عملي يس غرف يد رئ ار الس اش

رقم    وزراء الم س ال رار مجل ذي ) 304(ق ال
ل      ى تأجي يتين االول ين اساس ى نقطت ز عل رآ

دا ر التع إجراءات الحص تمرار ب ع االس د م
ائية      ر االحص داد االط ل واع رقيم والتأهي والت

رين االول    هر تش ي ش داد ف ذ التع  2010وتنفي
ة      كيل اللجن و تش ة ه ية الثاني ة االساس والنقط
يم    ة إقل ة وحكوم ة االتحادي ين الحكوم ا ب العلي

 آردستان 
ي      - ه ف ى ان يادته ال ار س ت   6/10اش انطلق

رق   ر والت ات الحص رض ان  عملي ي يفت يم والت
بة        اني بالنس رين الث هر تش ف ش ي منتص ز ف تنج
يم     ات واقل ع المحافظ يق م م التنس ر وت للحض
رقيم    از الت ى انج اق عل ل اتف تان وحص آردس

  2009والحصر في الريف قبل نهاية عام 
ل        - تمرار العم ى اس د عل رائط فأآ بة للخ ا بالنس ام

دم         ن لق رائط ولك ن الخ دد م از ع م انج د ت وق
ور ا ام   الص ها لع د بعض ث يمت ائية حي لفض

اك   2005 تان وهن يم آردس ي اقل ة ف خاص
أن       اق ب بح اتف رة فأص ورات آبي رات وتط تغيي
اري        ل ج دة والعم ائية جدي ور فض راء ص تم ش ي

 بالتنسيق مع شرآة متخصصة بهذا المجال
ة      - ديث لعملي اك تح يكون هن ه س يادته بأن د س أآ

ن   امن م هر الث ي الش رقيم ف ر والت  2010الحص
تم دها       وي ي موع د ف ة الع ذ عملي ك تنفي د ذل بع

 2010المقرر في تشرين االول عام 
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