
   30/6/2020ولغاية  2/1من للفترة ات الجهاز المركزي لإلحصاء إنجاز 

   المخططة األنشطة الرئيسية: أوال
  اإلحصائية  التقارير -1

 تقريرعنوان ال ت
 المخطط

 
 الفعلي
 

نسبة 
 %االنجاز
 

 المالحظات

( كانون االوللشهر ) CPIاألرقام القياسية ألسعار المستهلك تقرير  1
 2019لسنة 

1 100 100 - 

( لسنة كانون االوللشهر) لمحافظة بغداد أسعار صرف الدوالرتقرير  2
2019 

1 100 100 - 

نشرة اسعار بعض المواد الغذائية االساسية في العراق شهر ) كانون  3
 2019االول( لسنة 

1 100 100 - 

تقرير االرقام القياسية للصناعات التحويلية للمنشآت الصناعية الكبيرة  4
 2019الثالث لسنة للفصل 

1 100 100 - 



( كانون الثانيلشهر ) CPI  األرقام القياسية ألسعار المستهلكتقرير  5
 2020لسنة 

1 100 100 - 

( لسنة كانون الثانيلشهر) لمحافظة بغداد أسعار صرف الدوالرتقرير  6
2020 

1 100 100 - 

كانون لشهر)نشرة اسعار بعض المواد الغذائية االساسية في العراق  7
 2020( لسنة الثاني

1 100 100 - 

( لسنة شباطلشهر ) CPIاألرقام القياسية ألسعار المستهلك تقرير  8
2020 

1 100 100 - 

 - 100 100 1 2020( لسنة شباطلشهر)  لمحافظة بغدادأسعار صرف الدوالر تقرير  9

( شباطلشهر)نشرة اسعار بعض المواد الغذائية االساسية في العراق  10
 2020لسنة 

1 100 100 - 

( لسنة آذارلشهر ) CPI األرقام القياسية ألسعار المستهلكتقرير  11
2020 

1 100 100 - 

 - 100 100 1 2020( لسنة آذارلشهر)  لمحافظة بغدادأسعار صرف الدوالر تقرير  12



( آذارلشهر)نشرة اسعار بعض المواد الغذائية االساسية في العراق  13
 2020لسنة 

1 100 100 - 

تقرير االرقام القياسية للصناعات التحويلية للمنشآت الصناعية الكبيرة  14
 2019للفصل الرابع لسنة 

1 100 100 - 

( لسنة نيسانلشهر ) CPIاألرقام القياسية ألسعار المستهلك تقرير  15
2020 

1 100 100 - 

 - 100 100 1 2020( لسنة نيسانلشهر)  لمحافظة بغدادأسعار صرف الدوالر تقرير  16

( نيسانلشهر)نشرة اسعار بعض المواد الغذائية االساسية في العراق  17
 2020لسنة 

1 100 100 - 

تقرير االرقام القياسية للصناعات التحويلية للمنشآت الصناعية الكبيرة  18
 )سنوي( 2019لسنة 

1 100 100 - 

 - 100 100 1 2020( لسنة آيار)لشهر  CPIاألرقام القياسية ألسعار المستهلك تقرير  19

 - 100 100 1 2020( لسنة آيارلشهر)  لمحافظة بغداد أسعار صرف الدوالرتقرير  20



( آيارلشهر)نشرة اسعار بعض المواد الغذائية االساسية في العراق  21
 2020لسنة 

1 100 100 - 

( لسنة حزيرانلشهر ) CPIاألرقام القياسية ألسعار المستهلك تقرير  22
2020 

1 100 100 - 

 - 100 100 1 2020( لسنة حزيرانلشهر)  لمحافظة بغداد أسعار صرف الدوالرتقرير  23

( حزيرانلشهر)نشرة اسعار بعض المواد الغذائية االساسية في العراق  24
 2020لسنة 

1 100 100 - 

 - 100 100 1 2019تقرير انتاج اشجار الفواكه الصيفية لسنة  25

 2019التقديرات المكتبية لإلنتاج الحيواني لسنة تقرير  26
  

 حاليًا التقرير في المطبعة 100 100 1

 - 100 100 1 2019تقرير انتاج الشلب وزهرة الشمس لسنة  27

 حاليًا التقرير في المطبعة 100 100 1 2019تقرير انتاج محاصيل القطن والذرة الصفراء والبطاطا لسنة  28

 لجنة التدقيق 95 95 1 2019حقول الدواجن لسنة تقرير مسح  29



 مستمر باإلنجاز 40 40 1  2019تقرير الموارد المائية لسنة  30

 حاليًا التقرير في المطبعة 100 100 1 2019تقرير اسعار الحقل للمنتجات الزراعية لسنة  31

تقرير انتاج المحاصيل الثانوية والخضراوات حسب المحافظات لسنة  32
2019 

 حاليًا التقرير في المطبعة 100 100 1

 حاليًا التقرير في المطبعة 100 100 1  2019تقرير انتاج المحاصيل والخضراوات لسنة  33

 - 70 70 1 2020تقرير انتاج اشجار الحمضيات لسنة  34

 التقرير في المطبعةحاليًا  100 100 1 2020تقرير التوقعات االولية لمحصولي الحنطة والشعير لسنة  35

 مستمر باإلنجاز 65 65 1 2020تقرير انتاج الحنطة والشعير  36

 - 100 100 1 2020المنشآت الصناعية الكبيرة الفصل االول لسنة  ءتقرير إحصا 37

المنشآت الصناعية الكبيرة السنوي التراكمي لسنة  ءتقرير إحصا 38
2019 

1 90 90 - 

 - 100 100 1 2019تقرير إحصاء نشاط سكك الحديد لسنة  39

 تم انجاز التقرير وفي مرحلة التدقيق داخل المديرية 60 60 1 2019تقرير نشاط النقل المائي لسنة  40



 من حيث الطباعة والنشرتم انجاز التقرير  100 100 1 2019لسنة تقرير إحصاء حوادث المرور المسجلة  41

 في مرحلة انتظار بيانات التقرير من الجهات المعنية 10 10 1  2019إحصاء نشاط االتصاالت والبريد لسنة  تقرير 42

 مسح السيارات التي تمتلكها أجهزة الدولة في القطاع الحكومي 43
  31/12/2018والعام والمختلط لغاية  

 تم انجاز التقرير وفي مرحلة اعداد التقرير  75 75 1
 2019وهو من ضمن خطة  

 مسح السيارات التي تمتلكها أجهزة الدولة في القطاع الحكومي 44
   31/12/2017والعام والمختلط لغاية  

 بالشكل النهائيتم انجاز التقرير  100 100 1
 2018وهو من ضمن خطة  

  2019إحصاء مشاريع األبنية واإلنشاءات في القطاع العام لسنة تقرير  45
 

تأخر بسبب ظروف الحظر وتوقف العمل الميداني  60 60 1
 2019الستمارات الفصل الرابع لسنة 

 2019سحب التقرير االولي إلجازات البناء السنوي  80 80 1 2019إحصاء إجازات البناء والترميم في القطاع الخاص لسنة تقرير  46

 2019سحب التقرير االولي لمقاوالت االبنية لسنة  80 80 1 2019إحصاء مقاوالت األبنية واإلنشاءات في القطاع العام لسنة تقرير  47

أسعار المواد اإلنشائية وأجور العاملين في القطاع الخاص تقرير نشرة  48
    2019لسنة 

1 100 100 - 

تم تهيئة فايل االسعار واجور العاملين + فايل  25 25 1 2020تقرير تقديرات احصاء ابنية القطاع الخاص لسنة  49
 االجازات

 لم تردنا بيانات من الوزارات بسبب الوباء 40 40 1 2020تقرير اهداف التنمية المستدامة  50



 تأخر بيانات النفط من البنك المركزي العراقي 70 70 1 2019التقرير السنوي للصادرات  51

 - 100 100 1 2019الرابع للصادرات لسنة تقرير الفصل  52

 وصول عدد من االستمارات من  10 10 1 2019( لسنة كمية ونوعية المياهتقرير اإلحصاءات البيئية للعراق )  53
 المحافظات لقطاعي المياه والمجاري 

 وصول عدد من االستمارات من  10 10 1  2019( لسنة قطاع المجاري تقرير اإلحصاءات البيئية للعراق ) 54
 المحافظات لقطاعي المياه والمجاري 

العام  ينللقطاع الماليلنشاط لتقرير المؤشرات المالية التحليلية  55
 2018لسنة والخاص 

1 100 100 - 

 - 100 100 1 2017للقطاع المختلط لسنة  تقرير المؤشرات المالية التحليلية 56

تقرير المؤشرات المالية التحليلية لنشاط الكهرباء للقطاع العام لسنة  57
2016 

1 100 100 - 

 - 100 100 1 2018لسنة  استخراج النفط تقرير المؤشرات المالية التحليلية لنشاط  58

 تقرير المؤشرات المالية التحليلية لنشاط الكهرباء للقطاع العام لسنة 59
2017 

1 100 100 - 

 - 100 100 1  2018الموازين السلعية لسنة  تقرير 60



التقديرات االولية الفصلية واالجمالية للناتج المحلي االجمالي لسنة  61
2019 

1 100 100 - 

 - 100 100 1 2020للفصل االول التقديرات االولية الفصلية للناتج المحلي االجمالي  62

للقطاع العام لسنة  الصناعيلنشاط لتقرير المؤشرات المالية التحليلية  63
2016 

 مستمر باإلنجاز 40 40 1

للقطاع العام لسنة  الماليلنشاط لتقرير المؤشرات المالية التحليلية  64
2019 

 مستمر باإلنجاز 20 20 1

 - 90 90 1 2019تقرير البيانات الشهرية للمؤشرات االقتصادية للنصف الثاني  65

 في العراق  الموازي والتدريب المهني والتطويري تقرير التعليم  66
2019 

 مستمر باإلنجاز 32 32 1

 مستمر باإلنجاز 21 21 1  2019تقرير دور الحضانة في القطاعين العام والخاص لسنة  67

 بسبب االوضاع الراهنة للبلدتأخر بنسبة االنجاز  21 21 1  2019تقرير وحدات الرعاية االجتماعية لسنة  68

 بسبب االوضاع الراهنة للبلدتأخر بنسبة االنجاز  20 20 1 2020 - 2019تقرير رياض األطفال في العراق للعام الدراسي  69

 بسبب االوضاع الراهنة للبلدتأخر بنسبة االنجاز  5 5 1 2020 - 2019للعام الدراسيفي العراق  االبتدائيتقرير التعليم  70



 بسبب االوضاع الراهنة للبلدتأخر بنسبة االنجاز  5 5 1 2020 - 2019 للعام الدراسيفي العراق  الثانوي تقرير التعليم  71

 - 2019 للعام الدراسيفي العراق تقرير معاهد الفنون الجميلة  72
2020 

 بسبب االوضاع الراهنة للبلدتأخر بنسبة االنجاز  5 5 1

   2020 - 2019للعام الدراسيفي العراق المهني تقرير التعليم  73
 

 بسبب االوضاع الراهنة للبلدتأخر بنسبة االنجاز  10 10 1

 بسبب االوضاع الراهنة للبلدتأخر بنسبة االنجاز  25 25 1 2019 -2018للعام الدراسيتقرير التعليم الجامعي في العراق  74

 بسبب االوضاع الراهنة للبلدتأخر بنسبة االنجاز  5 5 1 2020 - 2019تقرير الدراسات العليا في العراق للعام الدراسي  75

 بسبب االوضاع الراهنة للبلدتأخر بنسبة االنجاز  30 30 1  2019 -2018تقرير خريجو التعليم العالي  للعام الدراسي  76

 

 

 

 



  المسوحات اإلحصائية-2

 اسم المسح ت
 المخطط

 
 الفعلي
 

نسبة 
 االنجاز%

 
 المالحظات

تم ادخال البيانات وتصديرها من قبل االنظمة والبرامج  70 70 1 2019لسنة أبراج االنترنت ومقاهي االنترنت مسح  1
وتحويلها الى شعبة التحليل االحصائي لتحليل 

وهو ضمن  )المسح ينفذ ألول مرة( البيانات النهائية
 2019خطة 

لألسر  تواالتصاالمسح االستخدام والنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات  2
 2019واألفراد لسنة 

 بالشكل النهائيانجاز التقرير تم  100 100 1
 2019وهو ضمن خطة 

لم يتم التنفيذ وذلك لتأخير الحصول على الميزانية  - - 1 2020مسح شركات السفر والسياحة  3
 وكذلك بسبب تدهور وضع البلد بجائحة كورونا

  2019لألسرة في العراق لسنة  المسح االجتماعي واالقتصادي 4
  3إحساس 

 توقف المسح بسبب بدء العمل بفعاليات التعداد 15 15 1

 االستمرار بالعمل بالمرحلة الثانية للمسح 90 90 1 مسح الجاليات العراقية / المرحلة الثانية 5

 مناقشة وإعداد صياغة أسئلة  60 60 1 مسح القوى العاملة 6
 للمسحاالستمارة األولية 



 أنشطة أخرى  -3 
 المالحظات نسبة االنجاز% المنفذ المخطط الفعالية أو النشاطاسم  ت

 العمل مستمر به 75 75 1 2020التعداد العام للسكان  1

 - مستمر مستمر مستمر تزويد الطلبة والباحثين بالبيانات اإلحصائية المطلوبة 2

 
 
     اإلحصائيةالتدريب والبحوث نشاط مركز  -4

  لمسوحات)داخل خطة العمل(وا وراتالد -أ

 عنوان الدراسة ت
 

 المخطط
 

 
 الفعلي
 

 المالحظات االنجاز نسبة

 لم يتم تنفيذ الخطة التدريبية بسبب الوضع االمني      
 2و  1وكذلك الظرف المالي لشهر  ) المظاهرات( 

 (6 – 3وكذلك جائحة كورونا لشهر )
 

 



  العمل( )داخل خطة الحلقات النقاشية -ب

 المخطط النشاط ت
  

 المنفذ
 

 نسبة االنجاز
 

 المالحظات

 لم يتم تنفيذ الخطة التدريبية بسبب الوضع االمني      
 2و  1) المظاهرات(  وكذلك الظرف المالي لشهر 

 (6 – 3وكذلك جائحة كورونا لشهر )

 
 

 ( للعام الحالي والمدورة من العام السابق )البحوث والدراسات -ج 

  عنوان الدراسة والبحث  ت
نسبة انجاز 

 مخطط

نسبة انجاز 
 فعلي

  المالحظات تاريخ االنجاز

مع حالة تطبيقية في الجهاز المركزي  اإلداري  اإلصالحمداخل  1
 لإلحصاء

 اجازة امومةالباحثة في  31/12/2019 83 100

 2017تقييم عمل الجهاز من خالل مسح رضى المستخدمين لسنة  2
 باستخدام أسلوب مقياس ليكرت

 احيل الباحث الى التقاعد 1/12/2019 90 100

 احيل الباحث الى التقاعد 30/12/2019 70 100 تجربة العراق في مماثالت القوة الشرائية )ورقة نقاشية( 3



في  اإلداري المسائلة وأثرها في ظاهرة الفساد  أسسطرق ترسيخ  4
 العراق 

 نقاشية( حلقة)بأنتظار  أنجزت 1/11/2019 100 100

 األساليبدراسة واقع الصرف الصحي في العراق مع اعتماد  5
 اإلحصائية

 نقاشية( حلقة)بأنتظار  أنجزت 18/10/2019 100 100

 أنجزت في مرحلة التعديل على مالحظات  31/12/2019 97 100 محافظة الديوانيةتقدير حجم الطاقة الكهربائية الضائعة في  6
 لجنة تقويم الدراسات والبحوث

 أنجزت في مرحلة التعديل على المالحظات  31/12/2019 97 100 في عملية التنمية المستدامة  اإلحصائيةالمؤشرات  7
 (ورقة نقاشية) 

 - 31/12/2019 96 100 مهارات وقدرات الموظفيندور الدورات التدريبية في تنمية  8

 بأنتظار حلقة نقاشية )الباحث دراسات عليا( أنجزت 1/5/2019 100 100 التعرفة الجديدة لخدمة الكهرباء بالعراق ومقارنتها ببعض دول الجوار 9

لسنة  اإلنتاجتصنيف المنشآت الصناعية الصغيرة حسب عوامل  10
2018 

100 75 15/11/2019 - 

على التنمية االقتصادية في  وأثرهاويلية حتحليل نشاط الصناعة الت 11
 (2017-1990العراق )

 انجزت في مرحلة تقدير الدراسة من قبل اللجنة 1/8/2019 97 100

12 The effect of sex preference upon fertility on Iraq 
2018 

 تتم الموافقةتم تقديم طلب بتمديد الدراسة ولم  1/9/2019 30 100

  بانتظار حلقة نقاشيةأنجزت  1/4/2019 100 100 في المنطقة العربية  وأبعادهامفاهيم الحكومة المفتوحة  13



الصرف والفائدة  أسعاربين  األجلتحليل العالقة التوازنية طويلة  14
 والتضخم في االقتصاد العراقي 

 بانتظار حلقة نقاشيةأنجزت  10/9/2019 100 100

 بانتظار حلقة نقاشيةأنجزت  30/10/2019 100 100 2008المشاكل والمعوقات التي تواجه نظام الحسابات القومية لسنة  15

 انجزت في مرحلة التعديل على المالحظات 30/9/2019 97 100 على النمو االقتصادي في العراق  وأثرهاالستثماري  اإلنفاقهيكل  16

 األوسطالشرق  تاقتصاديالتحليل نمو  Turil wallاستخدام قانون  17
 المصدرة للنفط

 بانتظار حلقة نقاشيةأنجزت  1/8/2019 100 100

 - 30/11/2019 60 100 االقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية)عن العراق(  إدارة 18

 مقارنة بين طريقة العزوم والمربعات الصغرى لتقدير الدالة المعولية 19
 لتوزيع ويبل لمراقبة من النوع الثاني باستخدام المحاكاة 

 أنجزت في مرحلة التعديل على المالحظات  30/8/2019 97 100
 

 أنجزت في مرحلة اعتماد الدراسة  30/8/2019 100 100 ب في التعليم والعوامل المؤثرة عليه ر ظاهرة الرسوب والتس 20
 

21 Acceplance of mobile learing ameng lmloye in 
ministry  

 أنجزت في مرحلة التعديل على المالحظات  25/4/2019 97 100
 

 - 31/12/2019 50 100 اتجاهات تطور سوق العمل في االقتصاد العراقي  22

تكنولوجيا  وإجراءاتالسلبية المترتبة عن عدم تطبيق سياسات  اآلثار 23
 المعلومات وسياسة النسخ االحتياطي 

 نقاشيةال أنجزت نهائيًا بانتظار الحلقة 1/6/2019 100 100



 اإلطار –حسابات الطاقة وفق نظام الحسابات البيئية االقتصادية  24
 المركزي 

100 10 31/12/2019 - 

 - 1/8/2019 70 100 والفقر المادي  اإلبعاددراسة مقارنة بين الفقر متعدد  25

 - 1/11/2019 70 100 في العراق  لألسرةاالجتماعية واالقتصادية  لألوضاعالتباين المكاني  26

 - 20/10/2019 35 100   الغذائية األسرةتصنيف مستوى نفقات  27

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  خارج الخطة األنشطة: ثانيا
 )خارج خطة العمل( التقارير والمسوحات -1

 المالحظات االنجاز نسبة  المنفذ المعروض اسم النشاط ت

1 

 (واسطلمحافظة ) التهيئة الستخراج مؤشرات المسح  85 85 1     مسح مشروع تنمية القرى الريفية في العراق 
 تنظيف بيانات استمارات %30وبنسبة 

 %100وبنسبة  المسح لمحافظة )صالح الدين( 
 استخراج مؤشرات المسح لكل من المحافظات

 )القادسية، كربالء، ميسان( 

 في مرحلة كتابة وتدقيق التقرير  97 97 1  2019لسنة  NYSالمسح الوطني للفتوة والشباب في العراق  2

 حاليًا التقرير في المطبعة 100 100 1 2019لسنة  مسح شركات التحويل المالي والصرافة 3

 في مرحلة التدقيقحاليًا التقرير  95 95 1  2019مسح اإلنفاق السياحي لسنة  4

 تأجيل المسح بسبب نهاية السنة المالية  15 15 1 2019االستثمار األجنبي لسنة مسح  5

 - 100 100 1 2017 -1993تقرير سلسلة صافي التراكم الرأسمالي للسنوات  6



 - 100 100 1 2019تقرير مؤشرات االنذار المبكر للفصل الثالث  7

 - 100 100 1 2019تقرير مؤشرات االنذار المبكر للفصل الرابع  8

9 
تقرير المؤشرات االحصائية عن الوضع االقتصادي واالجتماعي في 

 (2018 -2015العراق للسنوات )
1 100 100 - 

 - 50 50 1 2020تقرير واقع النوع االجتماعي لسنة  10

 التدقيق داخل المديريةتم انجاز التقرير وفي مرحلة  60 60 1 2019نشاط الشركة العامة للنقل البري لسنة إحصاء تقرير  11

12 

لسنة تقرير نشاط شركات النقل الجوي في القطاع العام والحكومي 
2019 

تم استالم بعض البيانات من وزارة النقل وفي مرحلة  40 40 1
انتظار استالم بيانات اقليم كردستان وسلطة الطيران 

 المدني

 في مرحلة انتظار بيانات اقليم كردستان 40 40 1 2019تقرير إحصاء سيارات القطاع الخاص لسنة  13

 

 

 



 

 )خارج خطة العمل(  البحوث والدراسات -2

 المنفذ المعروض اسم النشاط ت
نسبة 

 االنجاز 
 المالحظات

تحليل واقع والية احتساب الرقم القياسي السعار المستهلك في العراق معوقات  1
 100 1 1 وحلول

 بأنتظار حلقة نقاشيةأنجزت 

 أنجزت 100 1 1 الفقر ومستويات المعيشة في العراق في ظل تداعيات أزمة كورونا دراسة حالة 2

تقدير الفقر في العراق في ظل تداعيات االزمة المركبة )كورونا وانخفاض اسعار  3
 100 1 1 النفط(

 أنجزت

 
 
 
 
 



 
 ـ أنشطة أخرى )خارج خطة العمل(  3

 
 
 
 
 
 
 

 أو الفعالية النشاطاسم  ت

 %10وبنسبة  2020التنمية المستدامة في المحافظات لسنة  ألهدافاحتساب المؤشرات المركبة  1

 كورونا على االمن الغذائي عن بعد مع منظمة الفاو المشاركة في ورشة حول تأثير جائحة 2

 اكمال ادخال بيانات الخاصة بتوزيع شقق واطئة الكلفة لمحافظة كركوك 3


