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  خالصة التقرير
 مرآز نظم المعلومات الجغرافية

  . 2ألف آم) 39(وتقدر مساحتها بـ 18/3/2010تم إستالم أول وجبة للصور الفضائية األرشيفية في 
 

 قطاع التوثيق والمتابعة
داد بك        خ ات التع ن فعالي ارير ع ال تق ات بإرس ي المحافظ اء ف دير اإلحص ة م ق والمتابع اع التوثي ب قط ه اط ل مراحل

ار  ( توثيق فعاليات التعداد آافة ومن هذه المحافظات التي وردت ألينا  ضإلغرا ا  ،  )محافظة المثنى ، محافظة ذي ق أم
  .لم ترد بصورة آاملة ) محافظة ميسان ومحافظة بغداد ومحافظة آربالء ( 

رة      داخلية  آما خاطب قطاعات التعداد بمذآرة ة القطاع ضمن فت ًا باالنجازي ة محددة من    مطالب من آل   )  4 - 1(زمني
  . شهر

 
 والمعالجة مرآز اإلدخال

 .العمل بخصوص مرحلة التدقيق المكتبيآوادر االنتهاء من تدريب وتهيئة   -
 .االنتهاء من إعداد برامج اإلدخال والمعالجة والتقارير وبرامج المطابقة  -
الشمول والتصويب اآللي الخاص  مرحلة ثم االنتهاء من مرحلة الماسح الضوئي لسجالت العينة المختارة ومن  -

 .بالعد البعدي
  . العمل جاري على آتابة التقارير الخاصة بالعد البعدي واستخراجها بالصورة النهائية  -
  

 القطاع اإلداري
اع اإلداري د القط ليم( أع تالم والتس ة اإلس رقيم   )لجن فة سجالت الحصر والت تالم وخزن وأرش ة اس رًا يوضح آلي تقري

ي والماسح الضوئي ومرآز اإلدخال        ( دة من آافة المحافظات وتسليمها الى قطاع اإلدخال  الوار دقيق المكتب مكاتب الت
ة  إوإعادة  )والمعالجة ة المتبع ر أيضًا جداول بأعداد سجالت الحصر        و. ستالمها حسب األصول المخزني تضمن التقري

تلمة من آل         والترقيم الفارغة والصناديق الفارغة التي تم تسليمها الى ا ى أعداد الصناديق المس لمحافظات باإلضافة ال
 . محافظة وتاريخ االستالم

   

  الغرض من التقرير
عرضا إلنجازية تلك  حادي عشريتضمن التقرير الدوري ال ،إستمرارًا لمتابعة تنفيذ فعاليات الخطط الُمّعدة من قبل آل قطاع

ة لت  اعتمادالفعاليات وذلك من خالل  ى عرض            النسبة المئوي ات الخطة آمؤشر تفصيلي، إضافة إل ة من فعالي ذ آل فعالي نفي
  .اإلنجازية اإلجمالية والتفصيلية لكل قطاع من قطاعات التعداد العام للســكان
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  إنجازية العمل على مستوى القطاع
  إنجازية خطة العمل  القطاع  ت
  منجز  الفني  1
  منجز  الميداني  2
  منجز  الخرائط  3
  منجز لتدريبا  4
  منجز  فريق معالجة البيانات وإصدار التقارير  5
  منجز  فريق المتابعة والدعم الفني والشبكات  6
  منجز  القانوني  7
  منجز  المالي  8
  منجز  التوثيق والمتابعة  9
  منجز  اإلعالمي  10
  منجز  السيطرة النوعية  11
  منجز  اإلداري  12
  غير منجز  تهيئة الكوادر  13
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  قطاع العمل الفني

  إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي حسب الخطة الواردة من القطاع 

  المالحظات % نسبة إلنجاز  الفعالية ت
ى ضوء    -  90   تحديث دليل الوحدات اإلدارية  1 داني عل ل المي ع العم ن واق م

تالم ن   اس رقيم م سجالت الحصر والت
  .آل محافظة

داد   2 ية    إع توى األقض ى مس ات عل ار للمحافظ اإلط
دقيق   راض الت ات ألغ ر والبلوآ دد األس واحي وع والن

  . الالحق

100    

  
  

  االجتماعمحاضر 
  النتائج والتوصيات  الهدف من االجتماع  أسماء الحضور  التاريخت

/ الدآتور مهدي العالق   10/3 1
رئيس غرفة عمليات 

 .التعداد
المدير / الست نهى خضر

 .تنفيذي للتعدادالعام ال
 .رؤساء القطاعات

أعضاء اإلدارة التنفيذية 
 .للتعداد

أعضاء قطاع التوثيق 
  .  والمتابعة

مناقشة التوقيتات الزمنية المقترحة ألنشطة 
 .  2010التعداد العام للسكان 

ناقش رئيس غرفة العمليات  مستوى 
االنجازية لكل قطاع لمعرفة مستوى انجازية 

داني، القطاع القانوني، القطاع المي(العمل 
القطاع المالي، إقليم آردستان، قطاع 

التدريب، قطاع التوثيق والمتابعة، قطاع 
الخرائط، اللجنة األمنية، اإلدارة التنفيذية، 

، مرآز اإلدخال والمعالجة، قطاع ITخبير 
السيطرة النوعية، القطاع اإلداري، وتم 

استعراض مهام القطاعات والمشاآل التي 
آل قطاع وإيجاد الحلول الممكنة  واجهت

  . لها

  

 .المدير التنفيذي للتعداد  25/3 2
رؤساء قطاعات العمل في 

 التعداد 
  .منسق إقليم آردستان

مناقشة الخطة التفصيلية للتوقيتات الزمنية 
  .2010المعدلة 

اإلعداد والتحضير للتدقيق 
 .البعدي

إعداد خطط تفصيلية شاملة 
  .لكافة القطاعات

 .اإلدارة التنفيذية للتعداد  30/3 3
رئيس قطاع السيطرة 

  .النوعية

 .التدقيق البعدي
  

  

    .مناقشة إستمارة عد السكان  .غرفة عمليات التعداد  30/3 4

فريق التحليل الديمغرافي   14/3 5
  ).إجتماع دوري(

أهم ما توصلت إليه مجاميع  استعراض
العمل بخصوص الفرضيات التي سوف يتم 

إعداد اإلسقاطات السكانية  عند اعتمادها
  .والقطاعات األخرى

  

فريق التحليل الديمغرافي   22/3 6
  ).إجتماع دوري(

    .مناقشة أوراق عمل الفريق
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  قطاع العمل الميداني
  إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي حسب الخطة الواردة من القطاع

  نسبة إلنجاز  الفعالية  ت
  المالحظات  %

 يم والحصر في المناطق الحضرية والريفية في محافظة نينوىالحزم والترق
    100  الحضر/انجاز عملية الحصر والترقيم   1

ام   98  الريف /انجاز عملية الحصر والترقيم   2 ة أي دة ثالث ة لم د الفعالي تمدي
  .بسبب سوء األحوال الجوية

دورات   تحديد عدد العدادين وعدد االستمارا  3 ت وعدد ال
ة     35  ).تم إآمال خمسة محافظات(محلة على مستوى ال تحدثت تلبي ة اس ذه الفعالي ه

  لمتطلبات العمل
  

  محاضر اإلجتماع
  لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع 

  
  

  مرآز نظم المعلومات الجغرافية 
  إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي حسب الخطة الواردة من القطاع

  نسبة االنجاز  الفعالية ت
%  

  المالحظات

دود     1 ة للح ة الجغرافي ديث الطبق دقيق وتح ت
   80  والوحدات اإلدارية

ام     2 د المه ل وتحدي ل العم كيل هيك تش
  50 ؤولياتسوالم

   40 األعمال المدنية في المبنى استكمال 3

ارج    4 ل وخ ل داخ وادر العم دريب آ ة وت تهيئ
 5 العراق

ام    ة ع دريب لغاي اج الت ون منه ه  2010يك الن
  .التعداد يشمل جميع مراحل

 60  تهيئة بيئة تجريبية لبدء العمل الفعلي بها 5
ا في       دم توفره ك لع تأخير في تجهيز الخوادم وذل
ن        ا م م طلبه ذا ت ة ل ة العراقي واق المحلي األس

  .الخارج

ق    6 دقيق الالح ة بالت رائط الخاص ة الخ تهيئ
 75  للحصر

دقيق الالحق     ة الت تم تغيير التوقييت الزمني لفعالي
ل اإل  ن قب ن    م دأ م ث تب داد حي ة للتع دارة التنفيذي

15/4/2010.  

ي  7 تخدمة ف وف المس رائط والكش ع الخ تجمي
ف   GIS   90  ترقيم والحصر في مرآز العمللا وى وري ة نين رائط محافظ تالم خ دم إس ع

  . محافظة بابل

دليل   8 تدقيق الخرائط المستلمة ومطابقتها مع ال
تال 90  النهائي للوحدات اإلدارية  دم إس ف  ع وى وري ة نين رائط محافظ م خ

  . محافظة بابل

 10  شراء وتجهيز الصور الفضائية الحديثة 9
يفية      ة للصور الفضائية األرش تم إستالم أول وجب

ي  ـ   18/3/2010ف احتها ب در مس ف ) 39(وتق أل
  . آم

  

  
  
  
  
  
  
  



    

                                                                       التعداد العام للسكان والمساآن
 

  12- 5                                                                                    لقطاع التوثيق والمتابعة الحادي عشرالدوري  التقرير
 

  حسب الخطة الواردة من القطاع التجريبيإنجازية القطاع بالنسبة للتعداد 
  نسبة االنجاز ةالفعالي  ت

%  
  المالحظات

يلية     1 الخرائط التفص ي ب داد التجريب ات التع ط بيان رب
رها    رائط ونش كل خ ى ش ائج عل تخراج النت ة وإس المحدث

   .ألكترونيًا

  ضمن السقف الزمني 20

  
  محاضر اإلجتماع

  لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع
  
  
  قطاع التدريب 
  العام حسب الخطة الواردة من القطاع إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي 

  نسبة االنجاز  الفعالية ت
%  

  القطاع المنفذ

  مرآز اإلدخال ومعالجة البيانات  100  )المجموعة الثالثة ( دورة التدقيق المكتبي   1

دريب مجموعة     2  oracle database 10GAdministrationت
  مرآز اإلدخال ومعالجة البيانات  100  )خارج العراق(

3  MCSE  100  مرآز اإلدخال ومعالجة البيانات  
4  CCNAI 100  مرآز اإلدخال ومعالجة البيانات  
5  Fiber Optic Setting   100  مرآز اإلدخال ومعالجة البيانات  

دريب مجموعة     6  NETWORK ADMINISTRATIONت
  مرآز اإلدخال ومعالجة البيانات  100  )خارج العراق(

  مرآز اإلدخال ومعالجة البيانات  100  آللي واإلدخال األبجديتدريب الكوادر على الترميز ا  7
  مرآز نظم المعلومات الجغرافية  20  )سي شارب ( دورة   8

  
  محاضر االجتماع

  النتائج والتوصيات  الهدف من االجتماع  أسماء الحضور التاريخت

اظم   3/3   دآتور آ ال
يس قطاع   / محمد رئ

  التدريب
اع  اء قط أعض

  التدريب  

فقرة إعداد وتسجيل محاضرات مناقشة 
ة     راص ليزري ى أق ة عل ) DC(تعليمي

ة   والتي تم تضمينها في استمارة المتابع
ـ  ي  ) ITABIC(ل اني ف اع الث ي االجتم ف

ي     وعات الت ذه الموض ان، وان ه عم
يتطلب تسجيلها على األقراص اليزرية 

ي  ديث    (ه تمارة التح لء اس ة م آيفي
كان  تمارة الس ى   ) واس الها ال تم إرس وي

ا      ال اتخاذه ي ح دريب ف اع الت قط
  .الصيغة النهائية

تكليف أعضاء قطاع التدريب بإعداد   -
در     ام لجان ت ات ومه يب تقرير بواجب

وتهيئة الكوادر في المحافظات وعلى 
توى       اء،  ( مس ة، قض محافظ

 ).ناحية
ة  - ى اإلدارة التنفيذي اب ال داد آت إع

دد ا  آلتزويدنا ب قضية  ألخر تحديث لع
ليتسنى تحديد عدد   واألسروالنواحي 

رفين    دد المش ة وع دورات التدريبي ال
اع   ة قط من خط دادين ض والع

 .التدريب
إعداد المادة تكليف السيدة رغد علي ب -

ـ    ة ب رات الخاص ة للفق ة (العلمي آلي
ى إدارة    ز عل ع الترآي دريب م الت
يق     ة، التنس دورات التدريبي ذ ال وتنفي
راف     دريب، االش اع الت ع قط م
ي    ة الت دورات التدريبي ة لل والمتابع

ات ي المحافظ د ف ف )تعق ، وتكلي
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ادة  داد الم د بإع ة محم يدة فاطم الس
ـ  ة ل دريب وتحلي  (التدريبي يم الت ل تقي

االستمارات والنماذج وإعداد التقرير 
ان     ات لج ام وواجب ائي، مه النه

 ).  التدريب في المحافظات
ا   - يق فيم دورة والتنس د إدارة ال تحدي

ة    تية الالزم ب اللوجس يخص الجوان
  .النعقاد الدورة

اع     - اء قط ن أعض دد م ف ع تكلي
تمارات   ر باس ادة النظ دريب بإع الت

ة التقييم وتحديثها على أن تشمل ثالث  
استمارات  (أنواع من االستمارات    

دربين،      ل المت ن قب أل م يم تم تقي
ل إدارة   ن قب أل م يم تم تمارة تقي اس
ل       يم تمأل من قب تمارة تقي الدورة، اس
ة     دريب وتهيئ ة ت ن لجن رفين م المش

  ).الكوادر
  

  التقارير فريق معالجة البيانات وإصدار
  الخطة الواردة  إنجازية الفريق بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب

  

  المالحظات  % نسبة االنجاز  الفعالية ت

التدقيق المكتبي للسجالت ومطابقتها مع  1
  األطر

ر    90 ي المق ًا    ضمن السقف الزمن ، ويجري العمل حالي
  ).نينوى ، بغداد(على محافظة 

 اإلدخال االلكتروني ألغلفة السجالت 2
  ومطابقتها مع األطر

ة من اإل    25 ه توقفت هذه المرحل ي ألن دخال االلكترون
ح  ة الماس ل مرحل ن قب ر أدق م اد اط م اعتم ت
ة  ذه المرحل ل ه د من قب الضوئي حسب جدول ُأع
ح        ة الماس ي تخص مرحل ات الت ل البيان وي آ يح
ن  توفاة م ر المس ى األط د عل م يعتم مول ول والش

دان  ر     (المي جالت حص ي لس دقيق المكتب ار الت إط
ى مستوى   المباني واألسر والحيازات الزراعية ع ل

رد من     ) السجل م ي ك الن أغلب المحافظات ل ا  وذل ه
ى      دقيق إل رفي الت ا أدى بمش د مم م ُتع ر أو ل  األط

  .إعداد األطر خالل مرحلة التدقيق

  
دراسة استخدام بصمة اإلبهام وموائمتها 

  استمارة السكان مع
راء        40 داد والخب ذي للتع دير التنفي ان الم ى عم د إل ُأف

ارير لوضع   إضافة إلى رئيس فريق ا لمعالجة والتق
  .صيغة المناقصة بهذا الخصوص

  
ة    ال والمعالج رامج اإلدخ داد ب إع
اص   ة الخ رامج المطابق ارير وب والتق

  بالعينة

100    

جالت    ة لس وئي والمعالج ح الض المس
  العينات المختارة

100    

د     المعالجة والتصويب اآللي الخاص بالع
  البعدي

100    

  

بناية  إستكمال نصب وتجهيز مبنى
  اإلدخال والمعالجة وجاهزيته للعمل؛

التهيئة لوضع الصبات والعارضة  −
 ألغراض أمنية

عمليات شراء األثاث المتعلق  −

  
  
100  
  
50  

  
  
  
  

  .ضمن السقف الزمني
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    بالبناية

  
ة للسكان    المباشرة بكتابة التقارير النهائي

ددها  اني وع ى ) 17، 270(والمب عل
  التوالي

اني    تم استيفاء هذه التق  100 ارير الخاصة بالسكان والمب
  .الجانب العراقيمن 

  

ة للسكان    المباشرة بكتابة التقارير النهائي
ددها   اني وع ى ) 32،347(والمب عل

  التوالي

اني من       100 تم استيفاء التقارير الخاصة بالسكان والمب
يغة   ب المصري بالص ي (الجان زي –العرب ) انكلي

ة والت     وادر المعالج ل آ ن قب ها م م فحص ارير وت ق
ة  ارير الخاص تخراج التق ة الس ا مالئم ين إنه وتب
يم    ة لتقي كيل لجن تم تش اني وسوف ي كان والمب بالس
ى    البرامج المستلمة من الجانب المصري إضافة إل

  . تشكيل فريق يقوم بإعداد واجهات التقارير
  

  فريق المتابعة والدعم الفني والشبكات
  عام حسب الخطة الواردة إنجازية الفريق بالنسبة للتعداد الفعلي ال

  المالحظات  % نسبة االنجاز  الفعالية ت
  :غرفة الخوادم  

 منظومة الحريق -
- Security door   
  منظومة آاميرا المراقبة -

  

  
100  
100  
100  

  

  Fiber Optic Setting    100   
        
ة    -  متابعة التوقيتات الزمنية الخاصة بالشرآة   زة الحماي ول أجه م وص وادم  Upsت والخ

وع  ات ن وادم والطابع ة الخ الي(وحافظ ) ت
ول    ار وص ات وبانتظ ات والبرامجي والقاص

بات لي  زة الحاس ب  أجه روع بالنص تم الش
بكة  ائي للش ن   ، النه ة م ة خالي ذه الفعالي ه

ة  ااالنجازي ي    ألنه تمرة، وه ة ومس يومي
ز الشبكة       ال نصب وتجهي ى أعم اإلشراف عل
ة      ال الصيانة الدوري ة أعم باإلضافة إلى متابع

  .للقاعة المعدة
  

  محاضر اإلجتماع
  لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع
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  القطاع اإلداري
  .إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع

ارية يتمثل الجدول التالي متابعة اإلنجازات المتحققة من خالل ما يتم توفيره من مستلزمات أو تهيئة آافة األمور اإلد
 .قطاعاتها اختالفالالزمة لتسيير فعاليات المشروع المختلفة على 

 المالحظات العدد   الفعاليةاللجنة/الشعبة

 )3-2-1(لألشهر  11 دورات/ورش عمل/اجتماعات العالقات
   122 جوالت نقل داخل وخارج بغداد  النقل
   110 قوائم  وإعدادومخاطبات وآتب شكر  إداريأمر  الذاتية
   1550 آتب صادرة وآتب واردة وبريد المحافظات األرشيف
 )3-2-1(لألشهر  1219 مخزنية إعادةوسندات  وإخراج إدخالمستند  المخازن

 المشتريات

دقيق      35 )جولة(  لجنة مشتريات اللوازم األساسية واألثاث راء أو ت من ش ة تتض ل جول آ
 أسعار عدة مواد

   12 لجنة مشتريات الحاسبات
   1 مطبوعاتلجنة مشتريات ال

   23 لجنة تحديد األسعار

 الصيانة
   2 لجنة صيانة وتصليح السيارات 

   0 لجنة صيانة المولدات
   147 لجنة الصيانة للمباني

االستالم 
 والتسليم

ن  تلمة م رقيم المس ر والت جالت الحص ناديق س ص
المحافظات 

 )نينوى بغداد،(محافظتيباستثناء  4600

  
  

  القطاع القانوني
  إنجازية القطاع القانوني 

الرقم   صور فضائية تجهيز عقد عقود وهي) 3(توقيع خالل شهر آذار  تم /   ugromapمع شرآة    8/3/2010في   )20(ب
ان، رع لبن ى  ف افة ال دباإلض ي       عق دودة ف دمات االتصاالت المح عد لخ رآة الس ع ش ت م ة االنترن ز خدم د تجهي د عق تجدي

) 15(القانونية الخاصة بالتعداد  االستشاراتبلغ عدد  .لك عقد تجديد عقد إيجار دار سكن إلغراض التعدادوآذ 29/3/2010
  .آتب) 5(والكتب الرسمية  قانونية استشارة

  
  محاضر اإلجتماع 

  النتائج والتوصيات  الهدف من االجتماع  أسماء الحضور  التاريخت
 .رئيس القطاع القانوني -  16-8/3

لشرآة ض المدير المفو -
Fugromap.  

ات  تكمال متطلب راماس  إب
  ).20(وتوقيع العقد المرقم 
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  القطاع المالي
  المصروفات وفق قنوات اإلنفاق المثبتة خالل شهر آانون الثاني

 المجموع  آذار  شباط  آانون الثاني الفعالية

 6079 5349 5996 83  )دينار عراقيمليون (المصروفات 

 934 305 858 76 )نار عراقيديمليون (السلف الممنوحة 
 169 369 100 69 )دينار عراقيمليون (الرواتب المصروفة للمتعاقدين 

 86 53 73 13  )عدد(سندات الصرف 
 4 3 1 3  )عدد(سندات القيد 

  

  
  شكل بياني يوضح مقدار المصروفات والسلف الممنوحة والرواتب المصروفة :  1شكل 

  )آانون الثاني و شباط( رنة باألشهر السابقةمقا 3/ 31ولغاية  1/3للفترة من 
  
  

  القطاع اإلعالمي
  إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع

  

  نسبة االنجاز  الفعالية ت
  المالحظات  %

  100  نشر ثالثة أخبار عن التعداد 1
  100 واحد   إخبارينشر تقرير  2

    100  ةتلفزيوني خمسة لقاءات إجراء 3
  

  محاضر االجتماع
  .لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع
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  قطاع السيطرة النوعية 
  . بخصوص إعداد خطة تفصيلية لقطاع السيطرة النوعية 31/3و  14/3تم عقد اجتماعين بتاريخ 

  محاضر اإلجتماع

  النتائج والتوصيات  الهدف من االجتماع  أسماء الحضور  التاريخ
دا  14/3 اذيعب ن م / هللا حس

يطرة   اع الس يس قط رئ
 .النوعية

يطرة   اع الس اء قط أعض
  .النوعية

اع     اء قط ف أعض م تكلي ت
السيطرة النوعية بمتابعة أعمال 

  .قطاعات التعداد األخرى

ي المحافظات  دراء اإلحصاء ف ادة م االتصال بالس
ن     ض م يب بع ة تنس ة إمكاني رض معرف لغ

ى ق     م ال د معه رى التعاق ذين ج دين ال اع المتقاع ط
ذ   اتهم، إلغراض تنفي ي محافظ ة ف يطرة النوعي الس
  .مهام السيطرة النوعية في محافظاتهم بعد تدريبهم

اذي  31/3 ن م داهللا حس / عب
يطرة   اع الس يس قط رئ

 .النوعية
يطرة   اع الس اء قط أعض

  .النوعية

ة   - تعراض الخط م اس ت
دي  دقيق البع التفصيلية للت
ل   ن قب دت م ي اع والت

 .اآلنسة أسيل ناظم
دقيق  مناقش - ة الت ة خط

يس    ل رئ ن قب دي م البع
اع دوره  ، والقط ذي ب ال

ب    ة الجوان ح آاف وض
بخطة   التفصيلية المتعلقة 

م    دي واه دقيق البع الت
ي    ة الت الصعوبات المتوقع
ن   و م ل عض ه آ تواج

 .أعضاء القطاع
-   

ة   - يطرة النوعي اع الس ال قط ع أعم م توزي ت
 .حسب مهام آل عضو

داد الخط    - اظم بأع يل ن ة أس ف اآلنس ة تكلي
ائي لكي  دي بشكل نه دقيق البع التفصيلية للت

 .يتم العمل بها من قبل أعضاء القطاع
اتهم   - داد احتياج اع بإع اء القط ف أعض تكلي

ي تخص     حسب المكلف به من المواضيع الت
عمله إلقامة دورة متخصصة لكل قطاع من   

لوضع   قبل المرآز القومي للتطوير اإلداري 
املة لجودة العمل والمشاآ     اييس ش ي مق ل الت

تؤثر عليه وهذه الدورة تشمل أيضا موظفي    
   .قطاع السيطرة النوعية في المحافظات

  
  قطاع التوثيق والمتابعة

  إنجازية القطاع
 نسبة االنجاز  الفعالية ت

%  
  المالحظات

دوري     1 ر ال دار التقري م إص رت  العاش
من    ات ض ل القطاع ة عم إلنجازي
مشروع التعداد العام للسكان والمساآن 

ا ي   2009م لع الغتين العرب ب
  .واالنكليزي

داد،      100 ات التع ة عملي يس غرف يد رئ ى الس خة إل ال نس إرس
اء    و داد ورؤس ة للتع ن اإلدارة التنفيذي ل م ى آ خ إل نس

م  ي وت ر االلكترون ة والنش ات آاف ى ميعتالقطاع ا إل مه
رق   مديريات اإلحصاء في المحافظات ناد ورؤساء ف  اإلس

  .المرآزي
تم  2 ة المس ل المتابع ة عم رة إلنجازي

  .قطاعات التعداد
100    

ة      ق آاف اع توثي اء القط ولى أعض ت
ام      من نظ داد ض طة التع ات وأنش فعالي

  .األرشفة

100    

  
  
   
  
  


