لوحة المسيرة التنموية ()2022-2018
التحديات الستراتيجية

التحديات

 .1الفساد
واإلداري

المؤسساتي

مؤشر القياس

الواقع التنموي

المالي  -1مؤشر الفساد من
 167دولة

166

1

 -2مؤشر سهولة
االعمال من 190
دولة
من مؤشراتها:

165

2

 الحصول على االئتمان190

181

 .2تدني كفاءة األداء
المؤسساتي
 -قوة الحقوق القانونية

مرتكزات خطة التنمية

االمن

 -1ترسيخ
واالستقرار
والحكم الرشيد

 -2تنويع
وتنمية
الخاص

االهداف الستراتيجية 2022

 تحسن درجة النزاهةوالشفافية
 الحد من الفساد االداريوالمالي

االقتصاد
القطاع

( )1درجة

 12درجة
 مؤشر مدى شفافيةالشركات  10درجة

( )2درجة

 مؤشر تسجيل الملكية190

115

معدل
 -3تخفيض
الفقر والبطالة

زيادة نسبة مساهمة القطاع
الخاص

اعمار
 -4اعادة
المناطق المحررة
من
االرهاب

 .3تضخم
اإلداري
انتاجية
العاملة

الجهاز
وتدني
القوى

كمية االنتاج  /حجم
العمل المبذول

-

قيمة اإلنتاج  /ر ر
المال المستخدم

-

وسائل تحقيق االهداف

 .1تنمية قدرات العاملين في الجهات
الرقابية
 .2تطبيق نظم تدقيق ورقابة الكترونية
 .3تطبيق خدمات النافذة الواحدة
 .1توفير خدمات استشاارية وارشاادية
وخدمات تخطيط األعماال والتادري
والتشاااابيل للمؤسساااااات ال ااااا يرة
والمتوسطة .
 .2انشااااااو اااااندوأ لتاااااوفير ر سااااامال
سااار وضااامانات
ابتااادا،ي وتمويااال ،مي ض
بهاااااد
قاااااروط للقطااااااب الخاااااا
توساااايش نشااااطتي ال ااااناعية القا،مااااة.
ويمكاان ن يااتم ذلاال ايضااا ماان خاا ل
تأساااااير م ااااار تنماااااوي داعااااام
للقطاب االنتاجي تاتم ادارتاي مان قبال
القطاب الخا .
 .3وضااااااش نظااااااام تفضاااااايلي للحااااااوافز
(واالمتياااااازات) ال ،مقدضماااااة لم اااااار
القطاب الخا .
 .4اسااااتحدان برنااااامو خااااا لتااااوفير
بمااا فااي ذلاال
فاار للقطاااب الخااا
الشااااااااركات الكباااااااار والمؤسسااااااااات
ال اا يرة والمتوسااطة للمساااهمة فااي
إعادة هيكلة الشركات العامة .

-

مؤشر القياس

-

المشاريع والبرامج

تنفيذ دورات وورش وندوات في موضوعات
ترسخ ثقافة النزاهة والشفافية

 اكمااال تنفيااذ الماادينتين ال ااناعيتين فااي الب اارةوذي قااار خ ا ل الماادة  2019 -2018وانشاااو
ماادن ااناعية فااي ثا ن محافظااات خر (علا
األقل) خ ل المدة . 2022-2020
-

 انجاز عملية انشااو حادا،ق علاوم Science Parksوبواقااش حديقااة علااوم واحاادة فااي كاال
محافظة

-

 1تقرير الشفافية
 2تقرير ممارسة األعمال لعام  2018ال ادر عن البنل الدولي2017 /

1
اعداد
زينة مؤيد محمود  /رئيس ابحاث

اشراف
د .حسين علي داود /مدير عام دائرة تخطيط القطاعات

-

لوحة المسيرة التنموية ()2022-2018
التحديات الستراتيجية

مؤشر القياس

التحديات

مؤشر جاذبية االستثمار
( 100درجة) من
3
مؤشراتها:
 -1تردي مناخ االستثمار

 تدفق االستثمارات االجنبيةالمباشرة الواردة ال الدول
العربية
 تدفق االستثمارات االجنبيةالمباشرة ال ادرة من الدول
العربية
 ار دة االستثماراتاالجنبية المباشرة الواردة ال
الدول العربية
 ار دة االستثماراتاالجنبية المباشرة ال ادرة
من الدول العربية

الواقع التنموي

مرتكزات خطة التنمية

االهداف الستراتيجية 2022

مؤشر القياس

%27,3

%19,2-

االمن
 .1ترسيخ
واالستقرار والحكم
الرشيد

-

زيادة نسبة مساهمة القطاع
الخاص

تحسين بي،ة األعمال و االستثمار

جذ  8مليار دوالر
من االستثمار االجنبي
ال العراأ سنويا
طيلة مدة الخطة

%1
-

%1,1
%0,7

 .2تنويع االقتصاد و
تنمية القطاع الخاص

-

االقتصادية
نسبة مساهمة الزراعة ال
GDP

وسائل تحقيق االهداف

المشاريع والبرامج

%2,3

 -2اختالل بنية اإلنتاج
نسبة مساهمة ال ناعة
التحويلية ال GDP

%0,8

نسبة مساهمة النفط ال
GDP

%60,6

 .3تخفيض
الفقر والبطالة

 .4اعادة
المناطق
من االرهاب

معدل

اعمار
المحررة

زيادة نسبة مساهمة القطاب
الزراعي ال GDP

زيادة نسبة مساهمة ال ناعات
التحويلية واالستخراجية غير
النفطية ال GDP

 .1اقامة م نش للمستلزمات الزراعية (مثل
االغطية الب ستيكية لت طية المزروعات
ومستلزمات الري الحدين بالرش والتنقيط).
 .2االست ح المتكامل ل راضي الزراعية
 .3مكافحة ظاهرة الت حر.

 -1توطين تكنولوجيا حديثة من جل تقليل
الضا،عات وتوفير الوقت والمال والذي
يؤدي ال تخفيط كل االنتاج ورفش
مستو منافسة المنتجات المستوردة.
 -2تش يل الخطوط االنتاجية من خ ل
االنفتاح عل االستثمار بأسالي عديدة
(شراكة ستثمار كامل ادارة الت نيش
لل ير)

 زيادة الطاقة االنتاجية للنفط  .1تطوير الموانئ الحالية وانشاو موانئجديدة تتوفر فيها كافة متطلبات البي،ة
الخام للو ول ال ()6,5
والس مة.
مليون برميل يوميا
 زيادة القدرة الت ديرية للنفط  .2انشاو وتطوير خطوط نقل النفط الخاموتطوير االسطول البحري الناقل.
الخام ال ( )5,25مليون
 .3إنشاو نابي لت دير النفط الخام عبر
برميل يوميا
موان و دول الجوار.

استحدان مجلر تطوير القطاب الخا
وضش نظمة وآليات فاعلة إلدارة مخاطر االستثمار
والتجارة والتمويل.
تعديل وتبسيط إجراوات وضوابط ح ول القطاب
الخا عل التمويل من الم ار التجارية والقطاعية
(قروط ميسرة تسهي ت م رفية ضمانات).
تقديم حوافز وتسهي ت مالية وضريبية ل ستثمارات
الجديدة واالبتكار وتحسين نوعية اإلنتاج وإدخال منتجات
جديدة وتسجيل مؤسسات القطاب الخا غير المنظم.
مراجعة وتبسيط االطار القانوني والتنظيمي المتعلق
وتعديل القوانين واألنظمة والتعليمات
بالقطاب الخا
و  /و إ دار خر جديدة بالتشاور بين الحكومة
والقطاب الخا .
تبسيط اإلجراوات وإزالة التعقيدات الروتينية التي تعيق
توفير بي،ة م ،مة لعمل مؤسسات األعمال.

الزراعة %2,2

ال ناعة التحويلية
%1,17

 .1تحوياال الشااركات العامااة ال ا شااركات مساااهمة بموج ا
المااااادة  35ماااان الف اااال التاسااااش ماااان قااااانون  22لساااانة
1997من جل عطاو دور لأليدي العاملة في تنشيط هاذ
الشركات وكذلل توفير رؤور االموال.
 .2كمااااال تنفيااااذ مشاااااريش الشااااركات العامااااة الممولااااة ماااان
الموازنة االستثمارية من يراداتها الذاتية
سااتثمارية ف اي مجااال ساات ل الثااروات
 .3عاارط فاار
ال ازية والمعدنية المتوفر في البلد.
 .4تحويل مشروب المجمعات ال فر ي ستثمارية من جال
كمال تمويل المشروب.
 .5نجااز قاانون المادن ال ااناعية واقارار مان جال سااتثمار
المدن ب ورة حيحة.

النفط %57,3

 3تقرير االستثمار في العالم لعام  /2017االونكتاد.

2
اعداد
زينة مؤيد محمود  /رئيس ابحاث

اشراف
د .حسين علي داود /مدير عام دائرة تخطيط القطاعات

-

لوحة المسيرة التنموية ()2022-2018
التحديات الستراتيجية

مؤشر القياس

التحديات

نسبة االيرادات النفطية ال
اجمالي االيرادات
 -4اختالل بنية
الموازنة العامة

مرتكزات خطة التنمية

الواقع التنموي
%85,9

 .1ترسيخ
واالستقرار
الرشيد

4

نسبة االيرادات غير النفطية
ال اجمالي االيرادات

%14,1

نسبة النفقات التش يلية ال
اجمالي النفقات

%74,7

حجم الدين العام

 71مليار دوالر

 .2تنويع
وتنمية
الخاص

االقتصاد
القطاع

5

معالجة العجز الحقيقي في
الموازنة العامة للدولة

-5ارتفاع الدين العام
نسبة الدين العام ال GDP

االقتصادية

االهداف الستراتيجية 2022

تنويع هيكل االيرادات العامة
وزيادة حصيلة االيرادات غير
االمن النفطية
والحكم (الضرائب المباشرة و
الضرائب غير المباشرة)

%66

 .3تخفيض
الفقر والبطالة

معدل

وسائل تحقيق االهداف

مؤشر القياس

 .1توساايش قاعاادة الضاارا ،وتنويااش م ااادرها
من خ ل استحدان ضرا ،جديادة والقضااو
عل قنوات التهر الضريبي.
 .2االسااااااتمرار بتقلااااااي نطاااااااأ االعفاااااااوات
الضريبية.
 .3تبناي تاادابير جديادة فااي تفعيال زيااادة تح اايل
الرسوم وال رامات وجباية مستحقات الدولة.
 .4تطور كفاوة الجهاز الضريبي.
 .5الرفااااش التاااادريجي لاااادعم اسااااعار الخاااادمات
االساسية في االقت اد.

 توظي االيرادات النفطية في تنفيذ المشااريشالتنمويااااة االقت ااااادية واالجتماعيااااة والتاااااي
تشاااااكل م اااااادر ل ياااااراد اكثااااار اساااااتقرارا
واستمرارا
 زيادة موارد الموازنة غير النفطية. االلتااازام بسياساااة االنضاااباط الماااالي ل نفااااأالعااام وتطبياااق مبااد الساااقو العليااا للنفقاااات
العامة.
 تحفيااز الم ااار القا،مااة عل ا التوسااش فاايتمويل عمليات االستثمار.

%15,9

%44,6

 .4اعادة اعمار
المناطق المحررة من
االرهاب

 -6محدودية دور القطاع
الخاص
نسبة مساهمة القطاب الخا
في تكوين ر ر المال الثابت

 -7اختالل الميزان
التجاري

4
5

نسبة التجارة الخارجية ال
GDP

 -يوفضر فر

%35

%50,25

تحقيق التوازن في ميزان
المدفوعات

 .1زياااادة حجااام ال اااادرات السااالعية لتحقياااق
التوازن االيجابي بالميزان التجاري.
 .2الحااد ماان ظاااهرة االسااتيراد الساالعي غياار
المبرر وضبط عملية االستيراد .
 .3تنظاايم عمليااة االسااتيراد والحااد ماان ظاااهرة
االنكشا االقت ادي.

.1االستمرار بتقلي نطاأ االعفاوات الضريبية.
.2تبني تدابير جديدة في تفعيل زيادة تح يل الرسوم
وال رامات وجباية مستحقات الدولة.
.3الرفش التدريجي لدعم اسعار الخدمات االساسية في
االقت اد.
.4زيادة الوعاو الضريبي

التحااااول الاااا تطبيااااق
موازناااااااااة البااااااااارامو
واالداو ب ااااااااااااااااااورة
تدريجية.

%40

زيادة نسبة مساهمة القطاع
الخاص
التش يل خ ل مدة الخطة .

 انتاج نفط  4,9مليون برميل  /يوم -ت دير نفط  4مليون برميل  /يوم

-

فاااي النااااتو

نسبة مساهمة القطاب الخا
ال GDP

 زياااادة مسااااهمة القطااااب الخااااالمحلي اإلجمالي.
 اشرال القطاب الخا المحلي واالجنبي فيعمليات التش يل المشترل في انشطة النقل
البحري.

%84,1

المشاريع والبرامج

%50

-

 .1اعداد حقيبة مشاريش تنموية يتم تمويلها خارج
التخ ي ات االستثمارية في الموازنة العامة للدولة.
 .2تش يل الخطوط االنتاجية من خ ل االنفتاح عل
ستثمار كامل
االستثمار بأسالي عديدة ( شراكة
ادارة الت نيش لل ير(
 .1طاارح مشاااريش السااكل السااتراتيجية ل سااتثمار الخااا
المحلي واالجنبي عل وفق نظام (.)BOT
لتنفيااذ و دارة
 .2بناااو شااراكات فاعلااة مااش القطاااب الخااا
وتش يل خطوط السكل المشتركة مش دول الجاوار كوسايلة
لبنااااو قنااااة جافاااة لتجارةالترانزيااات ونقااال المساااافرين باااين
شرأ اسيا واوربا.
 .3تقاااديم التساااهي ت والمحفااازات المالياااة اماااام االساااتثمار
الخا في نشاط السياحة واالثار.

-

موازنة العراأ االتحادية لعام .2017
محافظ البنل المركزي العراقي.

3
اعداد
زينة مؤيد محمود  /رئيس ابحاث

اشراف
د .حسين علي داود /مدير عام دائرة تخطيط القطاعات

-

لوحة المسيرة التنموية ()2022-2018
التحديات
الستراتيجية

التحديات

مؤشر القياس

الواقع التنموي
2017-2015

مرتكزات خطة التنمية

االهداف الستراتيجية 2022

االمن
 .1ترسيخ
واالستقرار والحكم
الرشيد

تخفي
نسبة الفقر متعدد االبعاد

مستويات الفقر

%22,5

 .1ارتفاب مستويات الفقر
متعدد االبعاد

 .2تنويع
وتنمية
الخاص

االقتصاد
القطاع

االجتماعية

معدل البطالة

 .2زيادة مساحة الف،ات
الهشة من السكان
(المعاقين المسنين
االرامل االيتام)
 .3ارتفاب مستويات
االمية والتسر .

نسبة الف،ات الهشة

نسبة االلتحاأ

%10,8

%50

 نسبة االلتحاأ فيالمرحلة االبتدا،ية
% 95

 .3تخفيض
الفقر والبطالة

معدل

 .4اعادة اعمار
المناطق
المحررة من
االرهاب

خفط معدل البطالة

وسائل تحقيق االهداف

 إنشاو مشاريش ذات نشطة متكاملة(إنتاجية وخدمية)
 برنامو حاضنات األعمال لتوفيرالتدري والتمويل والخدمات لدعم
المشاريش ال يرة للفقراو
 إنشاو وتأهيل وتجهيز مراكز وبيوت حية و عيادات متنقلة في
المناطق الفقيرة.
 تدري القاب ت في المناطق الفقيرة.في
الحة للشر
 تأمين مياالمناطق الفقيرة والنا،ية.
 بناو وتأهيل و يانة المدارر فيالمناطق الفقيرة سعة المدرسة ()9
فو .
 .1ربط مخرجات التعليم بمعطيات
سوأ العمل.
 .2تبني برامو تأهيلية وتدريبية للتثقي
بالعمل المنظم في القطاب الخا .
و
 .3توجيي الموارد االقت ادية
االنشطة ذات االسلو كثي العمل
-

.1
 زيادة نسبة االلتحااأ فايالمرحلااااة االبتدا،يااااة الاااا
.2
.%99

 نسبة االلتحاأفي المرحلة
المتوسطة %56

 زيااادة نساابة االلتحاااأ فاايالمرحلاااة المتوساااطة الااا
. %70

 نسبة االلتحاأ فياالعدادية % 29

 زيااادة نساابة االلتحاااأ فااي.5
االعدادية ال .%45

.3
.4

 .4عجز الخدمات ال حية
عن تلبية االحتياجات
الحقيقة للسكان.

نسبة طبي 1000 /
نسمة

.1

8,5
نسبة طبي 1000 /
نسمة

.2

المشاريع والبرامج

مؤشر القياس

نسبة %25
خ ل مدة الخطة

يااااااااااوفضر القطاااااااااااب
 ٪50ماان
الخااا
فاااااار التشاااااا يل.
مسااااهما باااذلل فاااي
تخفاااااايط البطالااااااة
بمعااادل  0.5نقطااااة
ساااانويا خاااا ل ماااادة
الخطة

جهة

 .1إعتماد نظام تخطيط مو ضحد للقو العاملة بأشرا
) الهي،ة العامة للقو العاملة (.
 .2تبني نظاما الكترونيا للتخطيط الستراتيجي للقو العاملة
تكون إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات
االتحادية معنيضة بتطبيقي النظام االلكتروني وبدعم من الهي،ة
االتحادية للموارد البشرية الحكومية.

-

توفير االبنية والمستلزمات ال زمة
الستيعا االعداد المستهدفة من الت ميذ
والطلبة.
تطااوير التاادري العلمااي فااي التعلاايم المهنااي
مااان خاااا ل انشااااو ( )50وتجهيااااز ()515
بناو ()3000
ورشة لمختل االخت ا ات.
زيااااااادة األجهاااااازة والمعاااااادات والتقنيااااااات مدرسة
لتر ين المخرجات العلمية.
تنوياش الم اادر والمراجاش العلمياة األجنبيااة
الحديثة.
موا،مة بنية المختبرات والمراكز البحثية
للموا فات العالمية.
تطوير وتحادين مراكاز الرعاياة ال احية
األولية.
10طبي /
رفااش مسااتو مخرجااات التعلاايم للم كااات
 1000نسمة
الطبية وال حية.

-

بناو ( )3000مدرسة
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لوحة المسيرة التنموية ()2022-2018
التحديات
الستراتيجية

التحديات

مؤشر القياس

الواقع التنموي
2017-2015

 .1التلوث البيئي
نسبة السكان الذين
يعيشون في سكن
عشوا،ي

 .3إدارة بيئية غير متكاملة
347000

البيئية
والموارد
الطبيعية

االهداف الستراتيجية 2022

 .1انشاو وحدات سكنية
لمتطلبات
مناسبة
تامين عودة العوا،ل
جراو
النازحة
 .1ترسيخ االمن
العمليات االرهابية
واالستقرار
والعمليات العسكرية
والحكم الرشيد
والعشوا،يات
والمتجاوزين.

%8

 .2التوسع العشوائي في
العمران

مرتكزات خطة التنمية

وسائل تحقيق االهداف

 .1تفعياااااااال القااااااااوانين والتشااااااااريعات لمعالجااااااااة
التجاوزات والعشوا،يات .
 .2حن المحافظاات بالمسااهمة الفاعلاة فاي تمويال
جاازو ماان المجمعااات السااكنية قيااد االنشاااو او
المتوقفاااة مااان تخ ي ااااتها المالياااة المر ااادة
لبرامو تنمية االقاليم .
 .3تشجيش الشركات الخا ة الكبر العاملة في
البلد للمساهمة في تمويل وتنفيذ المجمعات
السكنية من خ ل انشاو دور واط،ة الكلفة بدل
العشوا،يات والمتجاوزين.
 .4تساااهيل تقاااديم ضااامانات حكومياااة الساااتثمارات انشاو ()100
ال وحدة سكنية
القطاب الخا في مجال التطوير العقاري.
 .1انشاو قاعدة بيانات عن المنااطق العشاوا،ية فاي
المناطق الحضرية والريفية وتحديادها وتمثيلهاا
عل الخرا،ط.
 .2امكانيااة االرتقاااو باابعط العشااوا،يات وايجاااد
بدا،ل واسالي للتمويال فاي ظال االزماة المالياة
التي يمر بها البلد.
 .3متابعاااة الموافقاااات علااا مساااودات القاااوانين
الخا ة بالحد من العشوا،يات ومعالجتها.
 .4تاااوفير وحااادات ساااكنية واط،اااة الكلفاااة وجعلهاااا
ميساااارة لجميااااش الف،ااااات وخ و ااااا الفقااااراو
ومتوسطي الدخل.

 .2توفير  %50من
التمويل العقاري من
القطاب
استثمارات
 .2تنويع االقتصاد
الخا .
وتنمية القطاع
الخاص

 .4زيادة التصحر

 .5التغيرات المناخية

 .6االعتماد على الطاقة غير
المتجددة

 .7االنخفاض المستمر
لاليرادات المائية

عدد وحدات السكن
العشوا،ي

 .3تخفيض معدل
الفقر والبطالة

%50

معالجة مشكلة
العشوا،يات

زيادة نسبة مساهمة
اعمار القطاب الزراعي في
.4اعادة
المناطق المحررة الناتو المحلي اإلجمالي
من االرهاب
غير
(لألنشطة
النفطية) لـ %5,2
عام 2022

مساحة االراضي
ال حراوية ال
مساحة العراأ

مؤشر القياس

المشاريع والبرامج

 %61,82 5292(ال دونم)

مكافحة ظاهرة الت حر.

انشاو وحدات سكنية

 نسبة االراضي الزراعية المطورة اروا،يا % -تاهيل المشاريش االروا،ية (ال دونم)
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 انخفاط االيرادات  43,7مليارمالما،ية
 انخفاط كفاوةالري الحقلي

اقل من %50

 تزايد التراكيزالملحية

مليون
320
جزو لنهر دجلة
مليون
540
لنهر
جزو
الفرات

 تقليل نسبة الهدر فاي مياا الاري باساتخدام الاريبالتنقيط
 زيااااادة عاااادد محطااااات معالجااااة ميااااا ال اااارال حي وت ري ميا المبازل.
 السااعي علاا زيااادة كميااات الخاازين المتاااح فاايالسدود

-

-

5
اعداد
زينة مؤيد محمود  /رئيس ابحاث

اشراف
د .حسين علي داود /مدير عام دائرة تخطيط القطاعات

-

