
U  30/9/2012 ولغاية 2/1/2012 وللفترة من 2012 للفصل الثالث  لعام  والمحلية اإلقليمية التنمية دائرة انجازات. 
 

Uأوال U.....U.المخططة األنشطة  
 

% االنجاز نسبة الفعلي  المخطط الفعاليـــــة ت
     

U1. المتخصصة النوعية األنشطة......    
/ زراعة / سكان (القطاعات كافة االعتبار بنظر تأخذ التي 2020 عام لغاية المحافظات تنمية خطط إعداد.1 

 ).الخ .....السياحة/ تحتية بنى/ اجتماعية خدمات / صناعة
   

 100 1 1 نينوى محافظة - 
 100 1 1 كركوك محافظة - 
 100 1 1 االنبار محافظة - 
 100 1 1 الدين صالح محافظة - 
 100 1 1 االشرف النجف  محافظة - 
 100 1 1 المقدسة كربالء محافظة - 
 100 1 1 بغداد محافظة - 
 100 1 1 بابل محافظة - 
 100 1 1 ديالى محافظة - 
 100 1 1 واسط حافظةم - 
 100 1 1 المثنى محافظة - 
 100 1 1 القادسية محافظة - 
 100 1 1 ميسان محافظة - 
 100 1 1 قار ذي محافظة - 
 100 1 1 البصرة محافظة - 
 : التالية للجوانب اإلقليمية األرض استعماالت يخص فيما واالستثمارية التنموية المشاريع مواقع دراسة. 2 

. السكنية التجمعات ومواقع للمدن األساسية التصاميم توسيع دراسة-  ا
. الريفي للتطوير المرشحة وللقرى زراعية لمشاريع مواقع دراسة-   ب
 جديدة صناعية لمشاريع مواقع دراسة-  ج
 . الطاقة نقل ومسارات والتوليدية التحويلية الكهربائية للمحطات مواقع دراسة-  د
  ارتكازية وبنى خدمية ومشاريع مواقع دراسة-  ه
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 الخرائط على اإلقليمية األرض باستعماالت الخاصة التنموية المشاريع مواقع تسقيط في االستمرار -3 
 البلديات لوزارة التابعة االراضي تخصيص لجنة من الينا ترد والتي الدائرة لدى المعتمدة

  العامة واإلشغال 

 100مستمرة مستمرة 



  في به المعمول األراضي تخصيص نظام وفق المشاريع بتلك الخاصة المعلومات بإدخال االستمرار - 4 
  .بشانها النهائية التقارير واستخراج الدائرة

 100 مستمرة  مستمرة

 
U2 -الرأي وبيان االستشارات  

 
 ت

Uاالنجاز نسبة الفعلي المخطط الفعالية% 

 بسياسات المتعلقة األمور في تنفيذها المقترح المشاريع حول للوزارات المشورة وتقديم الرأي إبداء -أ 
  .والريفية الحضرية للمناطق اإلقليمية التنمية

 

حسب ما 
يعرض على 

 الدائرة

90 100 

 الدوائر ومن والوزارات  ومجلس الوزراء النواب مجلس من الينا الواردة واإليضاحات المشورة تقديم -ب 
 لوزارة واإلدارية الفنية والدوائر المحلية المحافظات ومجالس والمحافظات بوزارة مرتبطة الغير

  التخطيط

حسب ما 
يعرض على 

 الدائرة

75 100 

 
U 3 -المتــــــابعة نشاط  

 
 ت

Uنسبة الفعلي المخطط الفعالية 
 %االنجاز

 فيها العمل سير على للوقوف المحافظات في التخطيطية  للمديرياتالميدانية الزيارات -أ 
  .والفنية اإلدارية الناحية من

27 26 96 

 كل انجازات ونسب فنية تقارير وتقديم من قبل مديريات التخطيط في المحافظات مشاريع زيارة -ب 
  مشروع

1080 1080 100 

 83 150 180 زيارة مشاريع من قبل البرنامج االستثماري للمحافظات من مركز دائرة التنمية اإلقليمية والمحلية -ت 
 / زراعة / سكان (القطاعات كافة االعتبار بنظر تأخذ التي 2020 لغاية المحافظات تنمية خطط متابعة- ج 

  .....)سياحة / تحتية بنى / اجتماعية / خدمات / صناعة
30 30 100 

 
U4 في مجال الدراسات والبحوث .

 
 ت

Uاالنجاز نسبة المخطط الفعالية% 

 
 

التهيئة إلعداد دراسة اإلبعاد االجتماعية لمشكلة السكن في العراق من خالل جمع البيانات والمعلومات  •
اإلحصائية من الجهاز المركزي لإلحصاء من قبل السيدة امل محمد سلمان والسيدة بروج عبد الحليم يوسف/ 

100 
 

85 
 



 
 
 
 
 
 

 

 قسم سياسات التنمية اإلقليمية 
 ) وذلك من خالل تحديث مؤشرات التنمية 2014 – 2010االستمرار في اعداد خطة التنمية الوطنية ( •

متابعة التعديالت النهائية ولكل المحافظات المكانية وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بتحديثها و 
 وحسب المالحظات والتوجيهات والتوصيات

أعداد دراسة (دور التنمية المستدامة في الحفاظ على األراضي الزراعية ) و (التنمية المستدامة للمياه  •
 ودورها في الحماية من التصحر ) من قبل قسم التنمية المستدامة

دراسة الصناعة وأثرها على التنمية اإلقليمية في محافظة النجف من قبل آلنسة وسن حمزة / ماجستير  •
  تخطيط حضري وإقليمي /قسم استعماالت األرض اإلقليمية

 
100 
 

 
100 
 
100 

 

 
85 
 
 

85 
 

100 
 

 
U :ثانيا: األنشطة خارج الخطة

 
U نسبة الفعلي الفعالية

االنجاز 
  من قبل المدير 2014 -2010حضور اجتماعات لجنة المؤشرات المكانية ضمن مهمة تحديث خطة التنمية الوطنية  •

 العام و رؤساء أقسام الدائرة
1 100 

 برئاسة مدير عام 2014 -2010حضور اجتماع لجنة المؤشرات المكانية ضمن مهمة تحديث خطة التنمية الوطنية  •
الدائرة ومدراء الوحدات التخطيطية ومعاوني المحافظين في المحافظات 

1 100 

 100 1) (لجنة االستدامة البيئية) 2017-2013حضور اجتماعات اللجنة الوطنية إلعداد الخطة الخمسية ( •
 100 3 20حضور اجتماع اللجنة الفنية المنبثقة عن اجتماعات اللجنة العليا للتنمية المستدامة ريو +  •
 100 4حضور اجتماع مجلس وتحسين حماية البيئة في وزارة البيئة   •
 100 1المشاركة في مؤتمر قمة األرض للتنمية المستدامة في البرازيل برئاسة معالي السيد الوزير   •
 100 5حضور اجتماعات لجنة الدفاع المدني العليا في ديوان الوزارة   •
 100 1حضور ندوة خارطة الحرمان التي أعدها الجهاز المركزي لإلحصاء   •
 100 1 بدا العمل التأسيسي لوحدة المرصد الحضري بإنشاء مكتبة مرتبطة بالمرصد الحضري •
 100 1حضور ندوة االقتصاد األخضر في وزارة البيئة  •
 100 6تحديث قاعدة البيانات اإلقليمية على ولكافة القطاعات  في المحافظات   •
 100 1المشاركة في الدورة التدريبية في مجال التنمية االقتصادية وتغيير المناخ في المناطق العربية والتي تقام في الصين  •
 100 1المشاركة في إعداد تقرير عن تقييم االستقرار في المحافظات   •
 100 1المشاركة في الحلقة الدراسية في تشجيع التشغيل وتنمية االقتصاد في الدول النامية في الصين  •
المشاركة في حضور الندوة العلمية الموسومة (تخطيط التنمية المستدامة خطوة نحو حماية البيئة ) والتي اقامها معهد  •

  ةالتخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العلي بالتعاون مع مركز بحوث البيئة في الجامعة التكنولوجي
1 100 



المشاركة في حضور اجتماع إطالق نتائج (خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق )بحضور وكيلي الوزارة  •
وممثلي برنامج االمم المتحدة ومنتسبي الوزارة 

1 100 

المشاركة في لجنة دراسة إمكانية ضم تقرير المنشات الصناعية الى تقرير المنشات الكبيرة بالتنسيق مع الجهاز  •
 المركزي لإلحصاء

1 100 

حضور ندوة تخطيط التنمية المستدامة خطوة نحو حماية البيئة التي اعدها مركز التخطيط الحضري واالقليبمي  •
بالتعاون مع مركز حماية البيئة  

1 100 

 100 2المشاركة في ندوة بعنوان (العنف واإلرهاب في العراق )  •
 25 1 بناية وحدة تخطيط كربالء من قبل كادر الوحدة . إنشاءمتابعة مشروع  •
 وقد تم جمع 2020 -2012 التنمية المكانية لعام إستراتيجيةعقد ورشة عمل في محافظة صالح الدين لمناقشة  •

 الجامعيين المتعاقد معهم من قبل األساتذةحليل البيانات تالمعلومات والبيانات الخاصة بها من قبل موظفي الوحدة وقام ب
الوزارة . 

 
1 
 

 
95 
 

قيام كوادر الوحدات التخطيطية في المحافظات  بزيارات ميدانية للكشف على المشاريع في داخل المحافظة وتقديم  •
.  تقارير مفصلة عن مراحل االنجاز

8 

 

100 
 

 
 

Uنسبة المتحقق الفعالية 
 %االنجاز

  والمحلية ورئيس قسم التخطيط المحلي الى:-اإلقليميةزيارة السيدة معاون مديرعام دائرة التنمية  •
 %100مديرية تخطيط القادسية وتم افتتاح البناية الجديدة حيث ان نسبة انجازها  -
مديرية تخطيط كربالء وتم متابعة سير العمل في بناء المديرية اضافة الى االطالع على اهم المشاكل والمعوقات  -

 التي تعيق العمل مديرية تخطيط بابل وتم االطالع على المراحل االولى لسير عمل بناء المديرية
 

مشاركة كافة منتسبي الدائرة بالدورات التدريبية التي يقيمها المركز الوطني للتطوير اإلداري والجهاز المركزي  •
 لإلحصاء

 مشاركة منتسبي الدائرة في الدورات التدريبية التي تقيمها وزارة األعمار واإلسكان (شركة سعد العامة )  •

 أسبوعين وفق جدول زمني ينظم شهريا من اجل ةمشاركة  منتسبي الدائرة بمعايشة في مديريات التخطيط والعمل  لمد •
تعزيز التنسيق والتكامل وتبادل الخبرات في العمل على مستوى مركز دائرة التنمية اإلقليمية والمحلية ومديريات 

 التخطيط في المحافظات وتقديم تقارير عن اهم األعمال واالنجازات التي قاموا بها 

 2013مشاركة كافة منتسبي الدائرة في حضور مناقشات تخص مشاريع الخطة االستثمارية  لعام  •
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100 
 

 
100 

 
100 

 
 

100 



 جمع المؤشرات البيئية الخاصة بقسم التنمية المستدامة  •

  وتهيئتها للمسح الضوئي GIS قبل قسم ناستكمال  تحويل الخرائط الورقية الى رقمية م •

 المباشرة بالتنسيق مع الجهاز المركزي لإلحصاء وتشكيل فريق عمل للتعاون بمجال نظم المعلومات الجغرافية  •

مشاركة منتسبي الدائرة (قسم سياسات التنمية اإلقليمية) في حضور الندوة حول (سياسات التنمية االقتصادية ) والتي  •
 تم عقدها في دائرة السياسات االقتصادية والمالية

 ووضع المقترحات التطويرية  2012اعداد التقارير الخاصة بتقييم إعمال األقسام ضمن خطة عمل الدائرة لعام  •
 بشأنها وبيان المعوقات لسير اإلعمال

  في قسم نظم المعلومات الجغرافيةGISاتخاذ اإلجراءات الالزمة بالمتابعة في استكمال منظومة   •

مشاركة كافة منتسبي الدائرة بالزيارات الميدانية للمحافظات لمتابعة إعداد التقرير النهائي لخطة التنمية المكانية   •
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15 
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100 

 
Uاالنجاز نسبة       المتحقق الفعالية% 

استكمال  البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي ضمن لجنة المؤشرات المكانية إلعداد خطة التنمية الوطنية للفترة 
  وحسب الوحدات اإلدارية وإرسالها للمحافظات وكاالتي :2020من 

 بيانات القطاع الصناعي للمنشات الكبيرة حسب الفرع الصناعي والقطاع والوحدة اإلدارية  •

 بيانات القطاع الصناعي للمنشات المتوسطة حسب الفرع الصناعي والقطاع والوحدة اإلدارية  •

 بيانات القطاع الصناعي للمنشات الصغيرة حسب الفرع الصناعي والقطاع والوحدة اإلدارية •

 المشاركة في دورة اإلسعافات األولية . •

  20حضور اجتماع اللجنة الفنية المنبثقة عن اجتماعات اللجنة العليا للتنمية المستدامة ريو +  •

 حضور اجتماع مجلس وتحسين حماية البيئة في وزارة البيئة  •

حضور اجتماعات لجنة الدفاع المدني العليا في ديوان الوزارة   •

100 
 
 

100 

100 

100 

10 
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10 
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100 
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100 
 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 



 
 
 
 
 

 
 
 

  
 مشاركة كادر وحدة تخطيط النجف مع المحافظة الكمال النواقص المتعلقة بخطة نتمية االقاليم للمحافظة . •

 متابعة مشروع انشاء بناية وحدة تخطيط كربالء من قبل كادر الوحدة . •

 وقد تم جمع المعلومات والبيانات 2020 -2012عقد ورشة عمل في محافظة صالح الدين لمناقشة استراتيجية التنمية المكانية لعام  •
 حليل البيانات االساتذة الجامعيين المتعاقد معهم من قبل الوزارة .تالخاصة بها من قبل موظفي الوحدة وقام ب

قيام كوادر الوحدات التخطيطية في المحافظات  بزيارات ميدانية للكشف على المشاريع في داخل المحافظة وتقديم تقارير مفصلة عن  •
 . مراحل االنجاز

 متابعة المشاريع التابعة للخطة االستثمارية من قبل كوادر الوحدات التخطيطية . •

 متابعة مشروع انشاء بناية وحدة صالح الدين من قبل كادر الوحدة .  •

مشاركة الدكتور محمد محسن السيد في االجتماعات ضمن اللجنة التحضيرية لندوة التنمية المستدامة المؤمل ان تعقد بالتعاون مع  •
  .17/4/2012 في ةالتكنولوجي ةبغداد والجامعجامعة 

مشاركة الدكتور محمد محسن السيد في ندوة( المرصد الحضري ودوره في التنمية الحضرية) والمؤمل ان تعقد في وزارة االعمار  •
 .4/4/2012واالسكان في 

تشكيل فرق عمل لغرض اعداد بحوث ودراسات حول القطاعات الخدمية والصحية والزراعية في محافظة بابل وقامت الفرق  •
 %.15بزيارات للدوائر المعنية وجمع البيانات وكانت نسبة االنجاز لجميع الفرق 
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 المتحقق   الفعالية
 

 نسبة االنجاز%

 الوحدة في هيئة استثمار بابل للتداول حول الفرص االستثمارية في المحافظة أعضاء من قبل األسبوعيحضور االجتماع  •
 ومناقشتها وابداء الرأي فيها .

  للمشاريع التنموية واالستثمارية في محافظة بابل من قبل كادر الوحدة .األراضيتنظيم االستمارات الخاصة بتخصيص  •

  للمشاريع الخدمية في بابل من قبل كادر الوحدة.األراضيانجاز معامالت تخصيص  •

 وبتنسيق وزارتنا مع وزارة العلوم 26/2/2012 في 1418 لإلحصاءكتاب وزارة التخطيط/الجهاز المركزي   الىإشارة •
 بتنفيذ مسح االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي قامت وحدة تخطيط بابل مع ديوان المحافظة وبمتابعة السيد اوالتكنولوجي

  المالحظات .وإبداءمحافظ بابل بمفاتحة دوائر المحافظة المعنية وعقد اجتماع للتعريف بماهية الموضوع 

 الجامعات إسهام والموسوم (اآلداب جامعة ذي قار –كلية أقامتهمن وحدة ذي قار بالمؤتمر العلمي االول الذي أعضاء مشاركة  •
  .2/2012 /24 و23 ) في يومي اإلقليميةومجالس المحافظات في التخطيط والتنمية 

 المتحدة األمم من وحدة تخطيط االنبار في عمل (لجنة المجلس االقتصادي لمحافظة االنبار) بالتعاون مع منظمة أعضاءمشاركة  •
 لتطوير القطاع الخاص في المحافظة .

 من وحدة تخطيط االنبار في عمل التقرير الخاص بخطة هيئة استثمار االنبار ونسبة انجاز المشاريع من الخطة أعضاءمشاركة  •
 ووضع الحلول للمشاكل والمعوقات .

 والمحلية والسيد رئيس قسم التخطيط المحلي والسيد اسامة اإلقليميةقام فريق عمل مكون من السيد مدير عام دائرة التنمية  •
 والثانوي االبتدائيمحافظات (ديالى-كركوك-صالح الدين) لمناقشة دراسة السيد محمود كرم محمود بعنوان (التعليم  نزار الى

 واألساتذة الوحدات التخطيطية أعضاءحسب االقضية والنواحي ) اضافة الى عرض مراحل خطة التنمية المكانية ومناقشتها مع 
 الجامعيين 
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 95 3 4/2012 /19_18المشاركة في االجتماعات ضمن اللجنة التحضيرية لندوة التنمية المستدامة المؤمل عقدها للفترة من  •

 100 11 زيارة  11متابعة من خالل زيارات ميدانية لعدة مشاريع استثمارية في محافظة القادسية وبعدد •

 100 15 زيارة في محافظة الديوانية 15متابعة من خالل زيارات ميدانية  لعدة مشاريع ضمن خطة تنمية االقاليم وبعدد  •

 100 1 في الديوانية  CHFحضور ورشة عمل منظمة من قبل مؤسسة االسكان التعاوني  •

 50 1العمل على تنظيم استمارات مسح االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي  •

 100 8تحقيق زيارات ميدانية للكشف على المشاريع في المحافظة وتقديم تقارير مفصلة عن مراحل االنجاز في صالح الدين.  •

القيام بزيارة ميدانية وكشف موقعي عن بناية شعبة تخطيط صالح الدين والتي هي في قيد االنجاز للوقوف على مراحل العمل والتنفيذ حسب  •
المواصفات المطلوبة 

2 100 

قيام كادر وحدة صالح الدين بزيارة ميدانية الى قضاء سامراء وناحية دجلة باالشتراك مع مجلس المحافظة للوقوف على المشاكل والمعوقات ألنجاز  •
مجمعات ومشاريع ماء في هذه المناطق وانجاز مشروع كري نهر دجلة. 

1 100 

 100 12مشاركة عدد من منتسبي القسم و الوحدات التخطيطية في الدورات التي يقوم بتنظيمها المركز الوطني للتطوير اإلداري    •

 100 2القيام بزيارة وكشف موقعي عن بناية وحدة تخطيط كربالء (قيد االنجاز)  •

اشتراك كادر وحدة تخطيط واسط مع دائرة التخطيط والمتابعة في المحافظة ألعداد استمارة شاملة في دراسة الجداول االقتصادية والفنية لمشاريع  •
المحافظة 

1 100 

 100 12قيام الكوادر الهندسية في كافة الوحدات التخطيطية بمتابعة مشاريع الخطة االستثمارية وتنمية االقاليم في المحافظات  •

 100 2القام بمتابعة بناية وحدة تخطيط االنبار للكشف الموقعي ومتابعة انجاز العمل  •
 100 1مشاركة كادر وحدة تخطيط االنبار في لجنة التوجيه االقتصادي برئاسة نائب المحافظ للشؤون الفنية  •
 100 1مشاركة كادر وحدة تخطيط االنبار في اللجنة المركزية للمبادرة الزراعية (جمعية نشر المياه)  •



 
 
 100 1المشاركة في الحلقة الدراسية في تشجيع التشغيل وتنمية االقتصاد في الدول النامية في الصين  •

المشاركة في حضور الندوة العلمية الموسومة (تخطيط التنمية المستدامة خطوة نحو حماية البيئة ) والتي اقامها معهد التخطيط الحضري  •
  ةواالقليمي للدراسات العلي بالتعاون مع مركز بحوث البيئة في الجامعة التكنولوجي

1 100 

المشاركة في حضور اجتماع إطالق نتائج (خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق )بحضور وكيلي الوزارة وممثلي برنامج االمم  •
المتحدة ومنتسبي الوزارة 

1 100 

 100 1 المشاركة في لجنة دراسة إمكانية ضم تقرير المنشات الصناعية الى تقرير المنشات الكبيرة بالتنسيق مع الجهاز المركزي لإلحصاء •

حضور ندوة تخطيط التنمية المستدامة خطوة نحو حماية البيئة التي اعدها مركز التخطيط الحضري واالقليبمي بالتعاون مع مركز حماية  •
البيئة  

1 100 

 100 2المشاركة في ندوة بعنوان (العنف واإلرهاب في العراق )  •

 1 بناية وحدة تخطيط كربالء من قبل كادر الوحدة . إنشاءمتابعة مشروع  •
 

25 

 وقد تم جمع المعلومات والبيانات 2020 -2012 التنمية المكانية لعام إستراتيجيةعقد ورشة عمل في محافظة صالح الدين لمناقشة  •
 الجامعيين المتعاقد معهم من قبل الوزارة . األساتذةحليل البيانات تالخاصة بها من قبل موظفي الوحدة وقام ب

 
1 
 

 
95 
 

قيام كوادر الوحدات التخطيطية في المحافظات  بزيارات ميدانية للكشف على المشاريع في داخل المحافظة وتقديم تقارير مفصلة عن مراحل  •
.  االنجاز

8 

 

100 
 

 100 8متابعة المشاريع التابعة للخطة االستثمارية من قبل كوادر الوحدات التخطيطية .  •

 95 1  بناية وحدة صالح الدين من قبل كادر الوحدةإنشاءمتابعة مشروع  •

 ةبغداد والجامع بالتعاون مع جامعة والتي عقدتفي االجتماعات ضمن اللجنة التحضيرية لندوة التنمية المستدامة الفعالة مشاركة ال •
 . 17/4/2012 في ةالتكنولوجي

 
1 

 
     100 

 
4/4/201 في واإلسكان األعمار في وزارة والتي عقدت( المرصد الحضري ودوره في التنمية الحضرية)  مشاركة في ندوةال • 2 1 100 

 100 3 ل وحدة تخطيط ذي قار  ورشة العمرحضور السيد مدير عام دائرة التنمية اإلقليمية والمحلية والسيد رئيس قسم التخطيط المحلي و مدي •



  17/5/2012-14الخاصة بإعداد تصميم دليل التخطيط للمحافظات والتي اقيمت في عمان /األردن للفترة من 

 بحوث ودراسات حول القطاعات الخدمية والصحية والزراعية في محافظة بابل وقامت الفرق بزيارات إعدادتشكيل فرق عمل لغرض  •
%. 15للدوائر المعنية وجمع البيانات وكانت نسبة االنجاز لجميع الفرق 

 
     1       

 
25 

 100 1  للمشاريع التنموية واالستثمارية في محافظة بابل من قبل كادر الوحدة .األراضيتنظيم االستمارات الخاصة بتخصيص  •

 100 1 للمشاريع الخدمية في بابل من قبل كادر الوحدة. األراضيانجاز معامالت تخصيص  •

 اوالتكنولوجي وبتنسيق وزارتنا مع وزارة العلوم 26/2/2012 في 1418 لإلحصاءكتاب وزارة التخطيط/الجهاز المركزي   الىإشارة •
بتنفيذ مسح االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي قامت وحدة تخطيط بابل مع ديوان المحافظة وبمتابعة السيد محافظ بابل بمفاتحة دوائر 

 المالحظات . وإبداءالمحافظة المعنية وعقد اجتماع للتعريف بماهية الموضوع 

1 100  

 الجامعات ومجالس إسهام والموسوم (اآلداب جامعة ذي قار –كلية أقامتهمن وحدة ذي قار بالمؤتمر العلمي االول الذي أعضاء مشاركة  •
  .2/2012 /24 و23 ) في يومي اإلقليميةالمحافظات في التخطيط والتنمية 

1 100  

 من وحدة تخطيط االنبار في عمل (لجنة المجلس االقتصادي لمحافظة االنبار) بالتعاون مع منظمة االمم المتحدة لتطوير أعضاءمشاركة  •
القطاع الخاص في المحافظة . 

1 100 

 من وحدة تخطيط االنبار في عمل التقرير الخاص بخطة هيئة استثمار االنبار ونسبة انجاز المشاريع من الخطة ووضع أعضاءمشاركة  •
 الحلول للمشاكل والمعوقات .

1 100 

 100 1    ) برعاية وزير التخطيط وبحضور الوكالء  CENSUS INFO IRAQالمشاركة في حضور ورشة عمل خاصة بإطالق قاعدة بيانات  ( •

) المنعقدة في فندق الرشيد 2017-2013مشاركة الدكتور محمد السيد بمناقشة ورقة العمل الخاصة بإطالق مشروع الخطة الخمسية  ( •
 العام ومدراء الوحدات التخطيطية في المحافظات والمحافظين وماينوب عنهم وكادر من دائرة التنمية اإلقليمية والمحلية روبحضور المدي

1 100 

 100 11 زيارة  11متابعة من خالل زيارات ميدانية لعدة مشاريع استثمارية في محافظة القادسية وبعدد •

 100 12قيام الكوادر الهندسية في كافة الوحدات التخطيطية بمتابعة مشاريع الخطة االستثمارية وتنمية االقاليم في المحافظات  •

 والتي أقيمت في البصرة للفترة idmsمشاركة منتسبين من الوحدات التخطيطية بالدورة التدريبية الخاصة ببرنامج إدارة التنمية العراقية   •
 5/201 /31-27من 

4 100 

 100 1 في الديوانية  CHFحضور ورشة عمل منظمة من قبل مؤسسة اإلسكان التعاوني  •



 100 1العمل على تنظيم استمارات مسح االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي  •

 100 8تحقيق زيارات ميدانية للكشف على المشاريع في المحافظة وتقديم تقارير مفصلة عن مراحل االنجاز في صالح الدين.  •

القيام بزيارة ميدانية وكشف موقعي عن بناية شعبة تخطيط صالح الدين والتي هي في قيد االنجاز للوقوف على مراحل العمل والتنفيذ  •
حسب المواصفات المطلوبة 

2 100 

قيام كادر وحدة صالح الدين بزيارة ميدانية الى قضاء سامراء وناحية دجلة باالشتراك مع مجلس المحافظة للوقوف على المشاكل  •
والمعوقات ألنجاز مجمعات ومشاريع ماء في هذه المناطق وانجاز مشروع كري نهر دجلة. 

1 100 

 100 12مشاركة عدد من منتسبي القسم و الوحدات التخطيطية في الدورات التي يقوم بتنظيمها المركز الوطني للتطوير اإلداري    •

 100 2القيام بزيارة وكشف موقعي عن بناية وحدة تخطيط كربالء (قيد االنجاز)  •

اشتراك كادر وحدة تخطيط واسط مع دائرة التخطيط والمتابعة في المحافظة ألعداد استمارة شاملة في دراسة الجداول االقتصادية والفنية  •
لمشاريع المحافظة 

1 100 

 3تم اكمال كافة التعديالت على خطة التنمية المكانية لمحافظة واسط من قبل األساتذة الجامعيين  •
 

90 
 

مشاركة كادر من وحدة تخطيط كركوك في اجتماع تحديث التصميم االساسى لقضاء داقوق وقضاء دبس مع دائرة التخطيط العمراني  •
ومديرية 

1 100 

 100 1تفعيل العمل المخزني في وحدة تخطيط نينوى من خالل تسمية امين مخزن يقوم بعملية اإلدخال ألمخزني  •

 100 2 القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع في محافظة بغداد من قبل كادر من وحدة تخطيط بغداد  •

 100 1العمل على تنظيم استمارات مسح االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي  •

 75 2متابعة سير عمل بناية وحدة تخطيط المثنى عن طريق الزيارات الدورية لموقع المشروع  •

 100 10مشاركة عدد من منتسبي القسم و الوحدات التخطيطية في الدورات التي يقوم بتنظيمها المركز الوطني للتطوير اإلداري    •

 25 2زيارة كادر من وحدة تخطيط النجف لبناية وحدة التخطيط قيد اإلنشاء  •

 95 1 بعد استالم المدير الجديد مهامه ةعقد اجتماع لمنتسبي وحدة تخطيط بابل وتم فيه توزيع المهام على كادر الوحد •



 100 1حضور كادر من وحدة تخطيط المثنى في  اجتماعا ت فريق التخطيط االستراتيجي واجتماعات اللجان األخرى مع المحافظ ودوائرها  •

عقد اجتماع في مقر وحدة تخطيط بابل إلجراء التعديالت النهائية على دراسة التنمية المكانية للمحافظة بحضور وفد من دائرة التنمية  •
اإلقليمية والمحلية  برئاسة السيد مدير عام دائرة التنمية اإلقليمية والمحلية  

2 

 

85 

 

 50 1متابعة سير عمل بناية وحدة تخطيط واسط   •

 50 1مراجعة هيئة استثمار  واسط بخصوص دور االستثمار والقطاع الخاص في تنمية المحافظة من قبل كادر من الوحدة  •

متابعة مشاريع الخطة االستثمارية مع الدوائر القطاعية في الوزارة ( معمل نسيج الكوت ,وحدة معالجة مياه نسيج الكوت,مشروع خزانات  •
شركة توزيع المنتجات النفطية في العزيزية ) من قبل كادر وحدة تخطيط واسط 

1 30 

   19/4/2012و18 يومي 2012حضور اجتماع فريق خطة التنمية الشاملة لمحافظة ذي قار  •

 تخطيط كركوك من قبل المحافظة بتحديد احتياجات المحافظة من معامل االسمنت والجص وتسمين العجول حيث تم تشكيل ةتكليف كادر وحد •
لجنة من الدوائر المعنية لتحديد تلك االحتياجات بناءا على طلب األمانة العامة لمجلس الوزراء . 

1 

 

50 
 
 

 50 2إعداد دراسة عن الواقع البيئي لمحافظة كربالء المقدسة من قبل منتسبي الوحدة  •

 15 2القيام بزيارة وكشف موقعي عن بناية وحدة تخطيط كربالء (قيد االنجاز)  •

حضور ومشاركة كادر وحدة تخطيط كربالء مؤتمر السياسات االقتصادية الفعالة في العراق والذي عقد على قاعة جامعة كربالء المقدسة  •
ولمدة يومين 

1 100 

عقد ورشة عمل في جامعة كربالء المقدسة بحضور السيد مدير عام دائرة التنمية اإلقليمية والمحلية وكادر من الدائرة واألساتذة الجامعيين  •
المتعاقد معهم في الوحدة وتم عرض تفصيلي للدراسة ووضع المالحظات النهائية له 

    1 95 

حضور كادر من وحدة تخطيط كربالء اجتماع الذي عقد على قاعة اإلدارة المحلية في المحافظة برعاية السيد المحافظ حول موضوع  •
الحكومة االلكترونية 

 
4 

 
100 

 مشاركة كادر وحدة تخطيط كركوك في اجتماعات لجنة الحكومة االلكترونية  •
1 

 
100 

مشاركة كادر من وحدة تخطيط كركوك في اجتماعات لجنة جمعيات مستخدمي المياه مع الموارد المائية والزراعية والتي تقام بشكل دوري  •
أسبوعي 

 
1 
 

 
50 
 



 50 7استمرار الكادر الهندسي في وحدة تخطيط واسط باألشراف على تاهيل بناية دائرة اإلحصاء في قضاء النعمانية  •

  2متابعة استمالك قطعة األرض المخصصة لوحدة تخطيط كركوك مع مديرية بلدية كركوك ودائرة التخطيط العمراني  •

  2المشاركة مع هيئة كركوك في تهيئة األرض إلنشاء مدينة صناعية  •

تابعت وحدة تخطيط ميسان موضوع بناية الوحدة في دائرة المباني والخدمات في المحافظة واالطالع على اخر ما وصلت اليه البناية وهي  •
االن في طور فحص التربة 

1 5 
 

عقد ورشة عمل في مقر وحدة تخطيط القادسية وبحضور السيد مدير قسم التخطيط المحلي وكادر من منتسبي دائرة التنمية اإلقليمية  •
والمحلية لالطالع على اخر ماتم التوصل اليه لخطة التنمية المكانية للمحافظة وقد تم مناقشة محاور الخطة مع الكادر واألساتذة الجامعيين 

1 
 
 

95 
 
 

متابعة كادر من وحدة تخطيط القادسية مشاريع (المجمع السكني في الدغارة ،األعمال االنشائية لمجر شتي الكوفة والشلمية ،انشاء دور  •
وشقق لألساتذة في الجامعة ،أنشاء اكاديمية الدفاع المدني ،تشييد فروع لوزارة الهجرة والمهجرين ،انشاء قسم العمل والتدريب المهني ) 

 
1 
 

 
30 
 

عقد ورشة عمل في وحدة تخطيط االنبار بحضور مدير دائرة التخطيط اإلقليمية والمحلية وكادر من الدائرة واألساتذة الجامعيين المتعاقد  •
معهم وتم عرض الدراسة ووضع المالحظات النهائية لها 

 
1 

 
95 

 100 1مشاركة كادر وحدة تخطيط االنبار في لجنة التنمية االقتصادية في المحافظة والتي يتراسها نائب المحافظ الفني  •

 ) undbمشاركة كادر وحدة تخطيط االنبار في لجنة اعداد خطة تنمية القطاع الخاص وبالتعاون مع منظمة ( •
1 

100 

 50 1انجاز مراحل من دراسة تنمية مناطق الكورد الفيلية في محافظة واسط  •

 وتكليف مدير الوحدة بتوافق المشاريع 2013مشاركة مدير وحدة تخطيط ميسان في االجتماعات األسبوعية حول اعداد خطة لعام  •
المقترحة مع مشاريع الخطة الخمسية وتوضيح االسباب في عدم ادراج مشاريع الخطط الخمسية للقطاعات في المحافظة 

4 
 

100 
 

 100 1مشاركة مدير وحدة تخطيط ميسان في الورش التي تقيمها المحافظة لتحديث الخطة اإلستراتيجية لمجلس محافظة ميسان  •

 95 1  للمحافظة .األقاليم تنمية النواقص المتعلقة بخطة إلكمالمشاركة كادر وحدة تخطيط النجف مع المحافظة  •

قيام كادر من وحدة تخطيط كركوك بدراسة مواقع المشاريع االستثمارية والتنموية الجديدة في المحافظة من خالل اجتماعات لجنة ترويج  •
المعامالت للمشاريع االستثمارية والتنموية وإبداء الرأي فيها وبشكل دوري أسبوعيا 

4 95 

 100 2القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع في محافظة بغداد من قبل كادر من وحدة تخطيط بغداد  •



 100 1العمل على تنظيم استمارات مسح االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي  •

 يومي  whoمشاركة كادر من وحدة تخطيط ذي قار بورشة المبادرات المجتمعية في تحسين الخدمات الصحية وبالتعاون مع  •
 .12/4/2012و11

2 100 

تم تنظيم لقاء بمسوؤلي التخطيط للدوائر الخدمية في مبنى محافظة واسط في مقر مديرية التخطيط والمتابعة لشرح كيفية ملى استمارة  •
دراسة الجدوى االقتصادية والفنية لبرنامج تنمية االقاليم 

1 100 

 من 19/4/2012_18االشتراك في الندوة العلمية (تخطيط التنمية المستدامة خطوة نحو حماية البيئة) المنعقدة في مقر الوزارة للفترة من  •
قبل أعضاء من الوحدات التخطيطية 

1 100 

 2 1متابعة استمالك قطعة األرض المخصصة لوحدة تخطيط كركوك مع مديرية بلدية كركوك ودائرة التخطيط العمراني  •

 100 قيام الكوادر الهندسية في كافة الوحدات التخطيطية بمتابعة مشاريع الخطة االستثمارية وتنمية االقاليم في المحافظات  •

 100 3حضور كادر من وحدة تخطيط المثنى في  اجتماعا ت فريق التخطيط االستراتيجي واجتماعات اللجان االخرى مع المحافظ ودوائرها  •

 100 1مراجعة هيئة استثمار  واسط بخصوص دور االستثمار والقطاع الخاص في تنمية المحافظة  •

تمت زيارة كادر من وحدة تخطيط واسط لدائرة الهجرة والمهجرين ومنظمة السالم للكرد الفيليين للحصول على اإلحصائيات االولية عن  •
إعدادهم 

1 50 

 وتكليف مدير الوحدة بتوافق المشاريع 2013مشاركة مدير وحدة تخطيط ميسان في االجتماعات األسبوعية حول اعداد خطة لعام  •
 المقترحة مع مشاريع الخطة الخمسية وتوضيح االسباب في عدم ادراج مشاريع الخطط الخمسية للقطاعات في المحافظة

1 100 

 100 1مشاركة مدير وحدة تخطيط ميسان في الورش التي تقيمها المحافظة لتحديث الخطة اإلستراتيجية لمجلس محافظة ميسان  •

 100 1تنظيم االستمارات الخاصة بتخصيص األراضي للمشاريع التنموية واالستثمارية في محافظة بابل  •

قام كادر وحدة تخطيط ميسان  بتنظيم لقاء مع منظمة الكرد الفيلية واعضاء من مجلس قضاء علي الغربي  وتم الحصول على بيانات عن  •
عدد العوائل واحتياجاتهم 

1 100 

 75 2متابعة سير عمل بناية وحدة تخطيط المثنى عن طريق الزيارات الدورية لموقع المشروع  •

 90 2 بمتابعة بناية وحدة تخطيط االنبار للكشف الموقعي ومتابعة انجاز العمل مالقيا •



 100 1زيارة ادارة مشاريع محافظة كربالء لغرض الحصول على موقف مشاريع تنمية األقاليم  •

مشاركة كادر وحدة تخطيط كركوك في اجتماعات لجنة الحكومة االلكترونية ولجنة جمعية مستخدمي المياه مع الموارد المائية والتي تقام  •
بشكل دوري 

1 100 

 50 1في ديوان محافظة كركوك  gis والمشاركة مع هيئة كركوك في تهيئة األرض إلنشاء مدينة صناعية ولجنة  •

 100 1 استكمال جمع اطار مسح االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي في القطاع الحكومي •

 95 1مشاركة كادر من وحدة تخطيط النجف باكمال النواقص المتعلقة بخطة تنمية االقاليم في المحافظة  •

إعداد بحوث ودراسات حول القطاعات الخدمية والصحية والزراعية في محافظة بابل حيث قامت الفرق بالزيارات للدوائر المعنية وجمع  •
البيانات 

1 100 

 100 2حضور االجتماع األسبوعي في هيئة استثمار بابل للتداول حول الفرص االستثمارية في المحافظة ومناقشتها وإبداء الراي فيها  •

 100 1انجاز معامالت األراضي للمشاريع الخدمية  •

قام كادر وحدة تخطيط ميسان  بتنظيم لقاء مع منظمة الكرد الفيلية وأعضاء من مجلس قضاء علي الغربي  وتم الحصول على بيانات عن  •
عدد العوائل واحتياجاتهم 

1 100 

 50 2 استمرار الكادر الهندسي في وحدة تخطيط واسط باإلشراف على تاهيل بناية دائرة اإلحصاء في قضاء النعمانية •

تابعت وحدة تخطيط ميسان موضوع بناية الوحدة في دائرة المباني والخدمات في المحافظة واالطالع على اخر ما وصلت اليه البناية وهي  •
االن في طور فحص التربة 

2 50 

قيام كادر من دائرة التنمية االقليمية والمحلية برئاسة د.محمد السيد بزيارة للمحافظات (ميسان,البصرة,ذي قار,واسط ) ومناقشة  خطة  •
وتم تقديم 7/6/2012-3 الجامعيين وكوادر وحدات التخطيط في كل محافظة.للمدة مناألساتذة مع 2020التنمية المكانية لغاية عام 

 المالحظات وكذلك عقد اجتماع مع منتسبي الوحدات لالطالع على سير العمل في الوحدات وتذليل المعوقات.
4 95 

قيام كادر من دائرة التنمية االقليمية والمحلية برئاسة د.محمد السيد بزيارة للمحافظات (ميسان,البصرة,ذي قار,واسط ) ومناقشة  خطة  •
وتم تقديم 7/6/2012-3 مع االساتذة الجامعيين وكوادر وحدات التخطيط في كل محافظة.للمدة من2020التنمية المكانية لغاية عام 

 المالحظات وكذلك عقد اجتماع مع منتسبي الوحدات لالطالع على سير العمل في الوحدات وتذليل المعوقات.
4 95 

قيام كادر من دائرة التنمية االقليمية والمحلية  ودائرة السياسات االقليمية برئاسة د.محمد السيد بزيارة للمحافظات (ديالى -كركوك)  •
 95 2-19 مع االساتذة الجامعيين وكوادر وحدات التخطيط في كل محافظة للمدة من 2020ومناقشة  خطة التنمية المكانية لغاية عام 



21/6/2012. 

مشاركة السيد رئيس قسم التخطيط المحلي باالجتماع االول للجنة العلمية للمؤتمر العلمي السادس للمعهد الموسوم (ادارة االراضى في  •
 100 1 العراق بابعادها التخطيطية والقانونية ).

 100 1 مشاركة السيد رئيس قسم التخطيط المحلي بأجتماع يخص قانون التخطيط العمراني. •

مشاركة عدد من منتسبي القسم  ومديريات التخطيط في الدورات التدريبية التي يقوم بتنظيمها المركز الوطني للتطوير اإلداري ووزارة  •
 100 10 االسكان ووزارة التعليم العالي .

مشاركة منتسبي القسم  والوحدات التخطيطية من المهندسين في الزيارات الميدانية للمشاريع على الخطة االستثمارية وتنمية االقاليم في  •
 100 15 بغداد وبقية المحافظات.

 الحكومي راالستثما) والتي تنظم من قبل دائرة  (IDMSتم اشتراك عدد من منتسبي الوحدات وبشكل دوري في دورة ادارة التنمية العراقية •
 100 1 في مقر الوزارة ومحافظة اربيل .

 وحسب المالحظات التي تم التوجيه بها خالل 2020التعديالت النهائية لكافة المحافظات على خطة التنمية المكانية لغاية  العمل على اجراء •
 95 12 الزيارات الميدانية.

تم حضور مدراء الوحدات التخطيطية الى غرفة العمل المقامة  في فندق شيراتون برعاية وزارة الدولة لشؤون المحافظات لمناقشة الخطة  •
 100 3 .2017-2013الخمسية 

 100 1 تم اشتراك مدير وحدة تخطيط البصرة في ورشة عمل في اربيل  لغرض مناقشة ادماج خطط القطاعات مع قضايا السكان . •

 95 1 عقد اجتماع مع االساتذة من اجل مناقشة ماتم انجازه  من خطة التنمية المكانية . •

 وتم تكليف مدير الوحدة بتوافق المشاريع 2013  حول اعداد خطة لعام األسبوعيةمشاركة مدير وحدة تخطيط ميسان في االجتماعات  •
 25 1 المقترحة مع مشاريع الخطة وتوضيح االسباب في عدم ادراج مشاريع الخطط الخمسية للقطاعات في المحافظة.

تم توزيع القطاعات التي تم اعدادها خالل الدراسة التنموية على الدوائر المعنية في محافظة ميسان البداء صحة بياناتها والرؤى المستقبلية  •
 90 1 والمشاكل والمعوقات والسياسات المتخذة في الخطة ومدى موافقتها مع السياسات المتخذة من قبل الدوائر القطاعية.

 90 1 توزيع القطاعات على الدوائر المعنية في المحافظات للتأكد من صحة البيانات ،اضافة الى توزيع المالحظات على االساتذة والعمل عليها . •

 50 1 اعداد دراسة عن الواقع البيئي لمحافظة كربالء المقدسة من قبل منتسبي الوحدة. •



) 2017-2013تم تشكيل لجنة برئاسة السيد محافظ كربالء المقدسة مع وحدة التخطيط في المحافظة لغرض تحديث خطة التنمية الوطنية ( •
 90 1 وتم عقد لقاء مع معاون المحافظ لشؤون الخدمات والحسابات لمتابعة الموضوع.

عقد اجتماع مع االساتذة الجامعيين في وحدة تخطيط كربالء لغرض مناقشة والعمل على التعديالت المطلوبة لخطة التنمية المكانية لغاية  •
 95 1 .2020عام 

مشاركة كادر من وحدة تخطيط كركوك في اجتماعات لجنة جمعيات مستخدمي المياه مع الموارد المائية والزراعية والتي تقام بشكل دوري  •
 25 4 اسبوعيا.

 20 1 المشاركة مع هيئة كركوك في تهيئة االرض النشاء مدينة صناعية. •

 10 1 متابعة استمالك قطعة االرض المخصصة لوحدة تخطيط كركوك مع مديرية بلدية كركوك ودائرة التخطيط العمراني. •
 50 1 )في ديوان المحافظة.GISالمشاركة في اجتماع لجنة ( •
استمرار انجاز خطة التنمية المكانية لمحافظة كركوك في جميع القطاعات حسب المالحظات المرسلة من قبل دائرة التنمية االقليمية  •

 90 1 والمحلية وتمت المناقشة بحضور السيد رئيس قسم التخطيط المحلي وكادر من الدائرة وبحضور االساتذة المتعاقد معهم.

دراسة مواقع المشاريع االستثمارية والتنموية الجديدة في محافظة كركوك من خالل اجتماعات لجنة ترويج المعامالت للمشاريع  •
 95 4 االستثنمارية والتنموية وابداء الرأي فيها وبشكل دوري اسبوعيا.

 
 50 1 االستمرار بتحليل البيانات الواردة من الدوائر لتحديث الواقع التنموي لمحافظة كركوك ومقارنتها مع السنوات السابقة. •
 50 1 مشاركة كادر وحدة تخطيط كركوك في اجتماعات لجنة الحكومة االلكترونية في كركوك. •
 50 1 المشاركة باجتماع مركز تنسيق المشاريع لمناقشة المشاكل التي تواجه تنفيذ مشاريع تنمية االقاليم ومشاريع البترو دوالر •
متابعة مشاريع الموازنة االستثمارية بالمشاركة مع دائرة القطاعات (انشاء الممر الثاني لطريق بغداد /كركوك بجزيرة سليمان بيك  •

 المتبقية لطريق بغداد – كركوك بجزيرة كركوك،انشاء تقاطعات مجسرة في كركوك- بناء فروع لشركة انترنت األعمال/العظيم /داقوق،
  في المحافظة).

1 50 

 ) وتم تقديم اقتراح 2017-2013التنسيق مع السيد معاون المحافظ لشؤون التخطيط بشأن استكمال متطلبات اعداد الخطة الخمسية ( •
 50 1 تشكيل لجنة برئاسة السيد المحافظ وعضوية القطاعات وتخويلنا للمتابعة والتنسيق مع الدوائر المذكورة.

عقد اجتماع في مقر وحدة تخطيط بابل الجراء التعديالت النهائية على دراسة التنمية المكانية للمحافظة بحضور وفد من دائرة التنمية  •
 95 1 االقليمية والمحلية  برئاسة السيد مدير عام دائرة التنمية االقليمية والمحلية.

المتابعة المستمرة مع مديرية مباني بابل بخصوص تنفيذ بناية الوحدة حيث تم اصدار السند الخاص بها وبدء اجراءالفحوصات للتربة  •
 10 1 وتهيأة الموقع.

 70 1 العمل مستمر حول تاجير مبنى لوحدة تخطيط بابل. •
 30 1 المباشرة باعداد دراسة عن (االثر البيئي واالقتصادي عن اعادة تدوير واستخدام سكراب السيارات في موقع االسكندرية). •
المباشرة باعداد دراسة حول تجميع اصحاب الحرف والمهن في منطقة واحدة لتالفي االنتشار العشوائي لمحالتهم وتأثيره  •

 60 1 السلبي على المستوى العمراني والبيئي لمدينة الحلة مركز المحافظة.



 60 1 العمل مستمر في اعداد دراسة  التنمية الزراعية في مشروع المسيب الكبير •
 60 1 العمل مستمر في اعداد دراسة  االنتاج الحيواني في ناحية القاسم. •
 60 1 العمل مستمر في اعداد دراسة الخدمات الصحية في قضاء المحاويل. •
 60 1 المشاركة مع اللجان المشكلة في المحافظة والتي يوجد تمثيل دائمي لوحدة التخطيط فيها. •
اللجنة الفنية التنسيقية الختيار مشاريع تنمية االقاليم ومشاريع الخطة االستثمارية  وكان المحور الرئسي للورشة هو تدريب كوادر  •

 80 1 عاختيار المشاريالتخطيط على معايير 

المشاركة مع اللجان المشكلة في المحافظة اذ تم عقد ورشة بتنظيم مشروع ترابط متضمنا تدريب كوادرالتخطيط في الدوائر القطاعية  •
 50 1 على معايير اختيار المشاريع  لغرض االطالع على نقاط االلتقاء واالختالف على عند اختيار المشاريع العداد الخطط التنموية .

دعم لجنة النوع االجتماعي المشكلة من قبل المحافظة بكل ماتحتاجها من بيانات ومعلومات تخطيطية واحصائية والتنسيق مابين هذه  •
 60 1 اللجنة والدوائر ذات العالقة في المحافظة . 

 70 1 العمل والتنسيق مع لجنة النافذة االستثمارية في هيئة استثمار بابل بخصوص الموافقة على الفر ص االستثمارية التي تقدم للجنة . •
التنسيق مع مديرية التخطيط العمراني في المحافظة والدوائر ذات العالقة االخرى وكذلك مع قسم استعماالت االرض  في دائرة التنمية  •

االقليمية والمحلية بخصوص طلبات تخصيص االراضي لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية ، اذ تمت المواقفة على عدد من تلك الطلبات 
 بعد التنسيق مع الدوائر المذكورة .

1 70 

 90 1 متابعة سير عمل بناية وحدة تخطيط واسط. •
 80 1 مراجعة هيئة استثمار  واسط بخصوص دور االستثمار والقطاع الخاص في تنمية المحافظة من قبل كادر من الوحدة. •
متابعة مشاريع الخطة االستثمارية مع الدوائر القطاعية في الوزارة ( معمل نسيج الكوت - وحدة معالجة مياه نسيج الكوت- مشروع  •

 70 1 خزانات شركة توزيع المنتجات النفطية في العزيزية ) من قبل كادر وحدة تخطيط واسط.

 70 1 متابعة مشاريع تنمية االقاليم ( الطرق الرئيسية في محافظة واسط -النعمانية - الحي - شيخ سعد) •
 70 1 انجاز مراحل من دراسة تنمية مناطق الكورد الفيلية في محافظة واسط . •
 70 2 استمرار الكادر الهندسى في وحدة تخطيط واسط باالشراف على تاهيل بناية دائرة االحصاء في قضاء النعمانية •
قيام مهندسي وحدة تخطيط ديالى بالكشوفات وتخصيص االراضي للمشاريع (انشاء محطة تعبئة الوقود في ناحبة العظيم ،انشاء معمل  •

 100 4 غاز في قضاء الخالص /السندية ،انشاء معمل للتكرير النفط في ناحية بني سعد ،انشاء معمل بلوك في قضاء المقدادية ).

القيام بزيارة مبدانية من قبل السيد مدير وحدة ديالى الى مقر محافظة ديالى واالجتماع مع مدير التخطيط والمتابعة من اجل مناقشة  •
 100 1  من خالل اللجنة المشكلة لهذا الغرض.3017-2013 والخطة الخمسية للسنوات 2013برنامج تنمية االقاليم لعام 

 والخطة الخمسية للسنوات 2013قيام وحدة تخطيط ديالى بعدة زيارات ميدانية الى المحافظة من اجل مناقشة برنامج تنمية االقاليم لعام  •
 90 1  من خالل اللجنة المشكلة لهذا الغرض .2013-2017

تم مفاتحة لجنة اعداد الخطط في محافظة القادسية البداء المالحظات والمقترحات النجاح خطة التنمية المكانية في المحافظة وقد قامت  •
 70 1 اللجنة بمفاتحة الدوائر المعنية لغرض دراسة المحاور وابداء المالحظات الالزمة مع تدقيق البيانات وتقديم تقرير مفصل بذلك.

عقد ورشة عمل في مقر وحدة تخطيط القادسية وبحضور االساتذة الجامعيين لالطالع على اخر ماتم التوصل اليه خطة التنمية المكانية  •
 95 1 للمحافظة وقد تم مناقشة محاور الخطة وكافة المالحظات والمقترحات المتعلقة بالخطة.



متابعة كادر من وحدة تخطيط القادسية مشاريع (انشاء طرق ريفية في الدغارة،فحص وتصديق البذور،تثبيت الكثبان الرملية،بنك  •
 70 2 المصادر الوراثية ،انشاء بساتين االمهات ومشاتل الفسائل ) ضمن الخطة االستثمارية وبرفقة فريق المتابعة في دائرة القطاعات.

 
 undb.( 1 100مشاركة كادر وحدة تخطيط االنبار في لجنة اعداد خطة تنمية القطاع الخاص وبالتعاون مع منظمة ( •
 100 1 مشاركة كادر وحدة تخطيط االنبار في لجنة التنمية االقتصادية في المحافظة والتي يتراسها نائب المحافظ الفني. •
 100 1 تم عقد لقاء موسع مع السيد رئيس التخطيط المحلي وموظفي الوحدة لتبادل وجهات النظر حول اساليب تطوير العمل.  •
 undb.( 1 100المشاركة في عمل المجلس االقتصادي للمحافظة وبالتعاون مع محافظة االنبار ومنظمة ( •
 70 1 المشاركة في عمل لجنة جمعيات المياه بالتعاون مع دائرة الموارد المائية. •
 90 1  االلكترونية في وحدة تخطيط نينوى.األرشفةتمت المباشرة بعملية  •
 100 1 تم تفعيل العمل المخزني في وحدة تخطيط نينوى من خالل تسمية امين مخزن يقوم بعملية االدخال المخزني •
 60 1 بدء العمل بمشروع التحليل المالي لبرنامج تنمية االقاليم. •
 100 1 قامت وحدة تخطيط نينوى بتشكيل لجنة المصروفات الفعلية بالتعاون مع ديوان المحافظة ومكتب مفتشية نينوى التابعة لوزارة التخطيط •
 100 1 .2013االشتراك  بأاالجتماعات المنعقدة في مبنى المحافظة بخصوص وضع الية عمل  لغرض اعداد سلسلة مشاريع عام  •
 chf( 1 100المشاركة في ورشة عمل حول التخطيط في المحافظة بدعوة من مؤسسة االسكان التعاون ( •
اختيار ممثل شعبة تخطيط المثنى مقررا للجنة الفنية المسؤولة عن اختيار مشاريع تنمية االقاليم والمنهاج االستثماري والمشكلة من قبل  •

 100 1 محافظ المثنى.

 100 1 ).31/5/2012جلب المصروفات الفعلية للمشاريع خطة تنمية االقاليم لغاية ( •
تم زيارة عدد من المشاريع برفقة لجان من وزارة التخطيط في مصفى بيجي ومعهد التدريب النفطي  وتحسين شبكات النقل للطاقة  •

 100 1 الكهربائية وشركة ادوية سامراء ولمدة اربعة ايام .
 

 10 1 متابعة اجراءت تسجيل االرض المضافة للقطعة المخصصة مع بلدية مديرية تكريت. •
 التعديالت المستمرة من قبل االساتذة وحسب المالحظات التي قدمت  في ورشة  مناقشة الخطة وباالعتماد على خطة تنمية إجراء •

المكانية الخاصة بمحافظة الديوانية مع االخذ بنظر االعتبار االختالف في توفير البيانات  والصياغات والمعادالت المتبعة بحسب طبيعة 
 المعلومات المتوفرة.

1 95 

متابعة موضوع قطعة ارض الشعبة  المتوقف عند بلدية محافظة ذي قار حيث مازالت العرقلة للقطعة موجودة من قبل البلدية  رغم  •
 20 1 استالمهم كتاب من وزارة البلديات يحثهم على تقديم المطالعة التفصيلية والراي حول القطعة.

 100 1 المشاركة في ورشة عمل لمشروع االصالح االداري العراقي (ترابط ) القسام التخطيط والمتابعة  في دوائر الوزارات في المحافظة •
 100 1 حضور ممثلين من الوحدات التخطيطية الجتماعات فرق التخطيط الستراتيجي في  مقر كل محافظة من المحافظ •
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 بغداد 1

حضور االجتماع الخاص بتنمية وتطوير مناطق الكورد الفيلية في المجلس البلدي في قضاء الصدر وتمت مناقشة عدد من  •
 المشاريع والمقترحات لتنمية تتلك المناطق

 العمل على إكمال البحوث الخاصة بمنتسبي مديرية التخطيط •
 انجاز المراحل النهائية لمسودة خطة التنمية المكانية  •
المشاركة في ورشة العمل الخاصة بوضع نظام خاص لمتابعة مشاريع خطة تنمية االقاليم و استكمال متابعة الدوائر القطاعية  •

 بشان استدراج المتطلبات الخاصة بالخطة
وعلى دار االستشارات 3/7/2012اجراء الكشف الموقعي على المكتب الوطني لالستشارات االدارية والمالية بتاريخ  •

 25/7/2012الهندسية والمعمارية بتاريخ 
  مشروع تقدم  لمناقشة اقرار خطة تنمية االقاليم لمحافظة بغدادRTI حضور ورشة العمل المقامة في مقر منظمة ال •
 عقد االجتماع الخاص بمناقشة تنمية وتطوير مناطق الكورد الفيلية في محافظة بغداد في مقر المجلس البلدي لقضاء الرصافة •
 ) ولمدة يوم واحد censusinfoiraqالمشاركة في الدورة المنعقدة في الجهاز المركزي لإلحصاء بعنوان ( •

المثنى  2
 

 المباشرة بعمل اللجنة التنسيقية لدوائر المحافظة والتي يرأسها السيد المحافظ حيث ان مدير التخطيط مقررا لهذه اللجنة  •
 حضور ورش العمل لممثلي التخطيط في دوائر المحافظة والتي يقيمها مشروع ترابط في المحافظة •
 )2017- 2013التواصل مع دوائر المحافظة من اجل اعداد التقارير الخاصة بخطة التنمية الوطنية ( •
 حضور اجتماعات فريق التخطيط اإلستراتيجي واجتماعات اللجان األخرى في المحافظة  •
 تواصل المشاركة في عضوية لجنة اختيار المشاريع االستثمارية في المحافظة  •
 استمرار العمل في متابعة المشاريع االستثمارية للمحافظة ورفع تقارير دورية بشأنها •
متابعة سير عمل بناية المديرية والعمل متواصل بعد فترة التلكؤ والتي تم تجاوزها بالتنسيق والتواصل مع مكتب المحافظ  •

  %80ومديرية مباني المثنى والشركة المنفذة حيث وصلت نسبة االنجاز الفعلي الى 
 انجاز المراحل النهائية لمسودة خطة التنمية المكانية للمحافظة   •
 وتزويدهم ببعض البيانات التنموية عن المحافظةundpلقاء ممثلي  •
عقد لقاء مع السيد نائب المحافظ ومناقشة الواقع التخطيطي في المحافظة وعرض بعض األطروحات التي تسهم في تقويم هذا  •

 الواقع
 قيام فريق المتابعة  بالزيارة الميدانية لمشاريع تنمية االقاليم لمحافظة المثنى •
 اعداد تقارير المتابعة الميدانية لمشاريع تنمية اال قاليم وحسب التقارير المرسلة من الوزارة •



3  
 النجف

 االستمرار بمتابعة مشاريع تنمية االقاليم في المحافظة  •
 تعميم كتب ومراجعة كافة الدوائر لغرض تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمحافظة  •
 إقامة دورة الدفاع المدني وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني في النجف وشراء المطافي الالزمة لتامين الحماية للمديرية  •
 اكمال برنامج التقاعد الحكومي الموحد بالتعاون مع دائرة تقاعد النجف حيث تم مطابقة المعلومات والبيانات لموظفيها •
 %54متابعة سير عمل بناية المديرية حيث بلغت نسبة اال نجاز الفعلي  •
  وإرسالها الى مجلس المحافظة لغرض المصادقة عليها2013اكمال اعداد خطة المحافظة لعام  •
 انجاز المراحل النهائية لمسودة خطة التنمية المكانية للمحافظة  •
 2020  اعداد خالصة عن خطة التنمية المكانية لمحافظة النجف االشرف لغاية عام •
 اعداد تقارير المتابعة الميدانية لمشاريع تنمية االقاليم لمحافظة النجف االشرف وحسب المشاريع المرسلة من الوزارة •
 االشتراك باالجتماع المنعقد في ناحية العباسية في اللجنة المحلية لمشروع نشر جمعيات مستخدمي المياه •
 االشتراك في االجتماع المنعقد في المحافظة حول اعداد الخطة الخمسية •

4  
 كركوك

دراسة مواقع المشاريع االستثمارية والتنموية الجديدة في المحافظة من خالل اجتماعات لجنة ترويج المعامالت للمشاريع  •
 االستثمارية والتنموية وإبداء الراي فيها وبشكل دوري اسبوعيا

 ومشاريع الصرف السريع لعام 2013المشاركة باجتماعات مجلس المحافظة ودوائر القطاعية في المحافظة العداد خطة عام  •
 2013 وتوزيع النسب للوحدات االدارية ضمن خطة عام 2012

 المشاركة في اجتماعات لجنة الحوكمة االلكترونية  •
 المشاركة في اجتماعات لجنة مستخدمي المياه مع الموارد المائية والزراعة والتي تقام بشكل دوري  •
 استمرار اعداد الخارطة إال استثمارية مع هيئة استثمار كركوك •
 متابعة استمالك قطعة االرض المخصصة للمديرية مع مديرية بلدية كركوك  •
 االستمرار بتحليل البيانات الواردة من الدوائر لتحديث الواقع التنموي للمحافظة ومقارنتها مع السنوات السابقة  •
 انجاز المراحل النهائية لمسودة خطة التنمية المكانية للمحافظة   •
 المشاركة مع هيئة كركوك في تهيئة االرض إلنشاء مدينة صناعية. •
 )في ديوان المحافظةGISالمشاركة في اجتماع لجنة ( •
المشاركة بأجتماع مركز تنسيق المشاريع لمناقشة سير الخطة والمشاكل التي تواجه تيذ مشاريع تنمية االقاليم ومشاريع  •

 البترو دوالر
 ) بحضور السيد نائب المحافظ2017-2013حضور اجتماع اللجنة العليا العداد خطة التنمية الوطنية ( •
 االجتماع مع السيد معاون المحافظ للشوؤن الفنية واالتفاق على اعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمديرية •

5 

 
 
 
 
 

 العمل جاري على انجاز المسودة النهائية خطة التنمية المكانية للمحافظة  •
  ومتابعة المشاريع االستثمارية في المحافظة مع فريق من الوزارة2013المشاركة في الخطة السنوية للمحافظة لعام  •
 المشاركة في مناقشة مسودة قانون مشروع تاهيل اعادة االهوار في المحافظة •
 المشاركة في اجتماعات لجنة الحوكمة االلكترونية  •
 وتم تكليف المدير بتوافق 2013مشاركة مدير مديرية  تخطيط ميسان في االجتماعات االسبوعية  حول اعداد خطة لعام  •



 
 
 
 
 
 
 

 
 ميسان  
 
 

 المشاريع المقترحة مع مشاريع الخطة وتوضيح االسباب في عدم ادراج مشاريع الخطط الخمسية للقطاعات في المحافظة
تم توزيع القطاعات التي تم اعدادها خالل الدراسة التنموية على الدوائر المعنية في محافظة ميسان البداء صحة بياناتها  •

والرؤى المستقبلية والمشاكل والمعوقات والسياسات المتخذة في الخطة ومدى موافقتها مع السياسات المتخذة من قبل 
 الدوائر القطاعية.

 المشاركة في متابعة المشاريع االستثمارية في المحافظة مع فريق من دائرة االستثمار الحكومي •

 اال نبار 6

 انجاز المسودة النهائية لخطة التنمية المكانية للمحافظة  •
 المشاركة في عمل لجنة جمعيات المياه بالتعاون مع الدوائر المركزية في المحافظة  •
 %80متابعة سير عمل بناية المديرية وبنسبة انجاز  •
  بالتعاون مع الدوائر المركزية في المحافظة2012العمل على تحديث الواقع التنموي لعام  •
  حول مشاريع تنمية االقاليم2013التنسيق مع مديرية التخطيط والمتابعة في المحافظة حول تخصيصات ميزانية عام  •
 ).undbمشاركة كادر وحدة تخطيط االنبار في لجنة اعداد خطة تنمية القطاع الخاص وبالتعاون مع منظمة ( •
 مشاركة كادر وحدة تخطيط االنبار في لجنة التنمية االقتصادية في المحافظة والتي يتراسها نائب المحافظ الفني. •
 المشاركة في عمل لجنة التنمية االقتصادية في المحافظة التي يتراسها نائب المحافظ الفني •
 المشاركة في عمل لجنة جمعيات المياه بالتعاون مع دائرة الموارد المائية •
 undbالمشاركة في عمل المجلس االقتصادي للمحافظة بالتعاون مع محافظة االنبار ومنظمة  •
 تشكيل لجنة متابعة بناية المديرية واعداد تقارير شهرية حول سير العمل . •

 ذي قار 7

 انجاز المراحل النهائية لمسودة خطة التنمية المكانية للمحافظة •
 متابعة سيرالعمل في دورات تنمية القدرات في المحافظة كاعضاء بفريق تنمية القدرات •
  2013حضور االجتماعات الدورية لفريق اعداد الخطة التنموية للمحافظة لعام  •
 2/10/2012االعداد لمؤتمر المرحلة اال نتقالية الذي يعقد في بغداد في  •
 متابعة مشاريع خطة تنمية االقاليم في المحافظة  •
 حضور اللجنة الخاصة بتنمية القدرات التي تشترك فيها مديرية التخطيط كعضو اساسسي فيها بداية ونهاية شهر تموز •
 وتم مناقشة العديد 13/7/2012 ويوم 4/7/2012تم زيارة المديرية من قبل المفتش العام للوزارة _فرع البصرة يوم  •

من المواضيع (قلة كادر المديرية ،الية ومشاكل  الصرف ،موضوع قطعة االرض المخصصة للمديرية ،موقف السيارة 
 المخصصة للوحدة ،تثبيت موقف بالموجودات وتسجيل اهم االحتياجات )

 حضور اجتماع فريق اعداد خطة التنمية السنوية االسبوعي يوم الثالثاء من كل اسبوع خالل شهر تموز •
 حضور االجتماعات الدورية للجنة تنمية القدرات في المحافظة لغرض للمساهمة في رفع القدرات •
 ولغاية 25/8حضور ورشة تشاورية حول اعداد دليل التخطيط ،خارطة الفقر في المملكة االردنية الهاشمية للفترة من  •

  وبمشاركة السيد رئيس قسم التخطيط المحلي27/8
االجتماع مع السيد رئيس قسم المتابعة في مكتب السيد المحافظ وتم التطرق الى اهم المقترحات التي من شانها تطوير الية  •

 عمل المديرية لخدمة المحافظة



 القادسية  8

  2020عقد لقاء مع السيد محافظ الديوانية في مبنى المحافظة وتم مناقشة تحديث خطة التنمية المكانية للمحافظة لعام  •
عقد لقاء مع السيد نائب المحافظ للشؤون الفنية وتم مناقشة ضرورة تفعيل دور المديرية لتكون حلقة وصل بين المحافظة  •

ومقر الوزارة مع ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن خطة تنمية االقاليم و الخطة االستثمارية للسنة الحالية 
 وللسنوات السا بقة  

 متابعة المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية االقاليم بالتعاون مع دائرة تشكيالت العقود في المحافظة  •
 انجاز المسودة النهائية لخطة التتنمية المكانية للمحافظة •
تم زيارة وفد من وزارة التخطيط / اللجنة العليا المشرفة على اعمال الدفاع المدني السيد المحافظ وتم مناقشة امكانية  •

 االولية مع ضرورة تامين مستلزمات الدفاع المدني لبناية المديرية واإلسعافاتاشراك منتسبي المديرية بدورات السالمة 
 الجديدة 

 متابعة مشاريع الخطة االستثمارية في المحافظة مع فريق من دائرة تخطيط القطاعات •
)وقد تم توضيح الية اختيار المنهاج االستثماري idmsالمشاركة في الدورة المقامة في اربيل ادارة التنمية العراقية ( •

 والذي يعتبر جزء من الموازنة الفيدرالية 
عقد اجتماع في مبنى مجلس المحافظة لمناقشة مشروع نشر جمعيات مستخدمي المياه وبحضور السيد رئيس اللجنة  •

المحلية ومدير الموارد المائية ومدير زراعة الديوانية وممثل مديرية التخطيط في المحافظة وتم الطالع على كافة 
 المعوقات التي تواجه المشروع وقد تم االنتهاء من مرحلة التصاميم وبانتظار المصادقة من قبل وزارة الموارد المائية

 بمشاركة مديرالمدير والسيد معاون المحافظ للشوؤن الفنية 7/2012 /10-9تم عقد ندوة في مبنى المحافظة بتاريخ  •
والسيد رئيس لجنة اعداد الخطط ومعاون المحافظ للشوؤن المالية وكادر مشروع  تعزيز الحكومة لمناقسة سير العمل 

 بانجازات الخطة الخمسية وتم وضع المالحظات النهائية للخطة الخمسية لرفعها للمصادقة عليها من قبل مجلس المحافظة



 واسط 9

 cdتم تسليم خطة التنمية المكانية للمحافظة الى دائرة التنمية المكانية على قرص مرن  •
قامت اللجنة المكلفة بدراسة تنمية مناطق الكورد الفيلية بمناقشة المشاريع التي تحتاجها تلك المناطق بما يضمن عدم  •

 تعارضها مع مشاريع تنمية االقاليم للمحافظة 
  %95متابعة مشاريع تنمية اال قاليم وبالتنسيق مع فريق من الوزارة ومتابعة بناية المديرية وبنسبة انجاز •
تم نشر بحث بعنوان (التخطيط المكاني للتنمية الزراعية في محافظة واسط ) في مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية  •

 التابعة الى كلية االدارة واالقتصاد / جامعة واسط
حضور االجتماع التنسيقي للدوائر الفنية ورؤوساء الوحدات االدارية مع السيد المحافظ وتم التطرق الى الهيكلية الجديدة  •

للمديرية وامكانية تقديم التسهيالت للمديرية فيما يخص اشراك المديرية في االجتماعات والمؤتمرات والندوات التي من 
 شانها النهوض بالواقع التنموي واالقتصادي للمحافظة وتقديم كافة التسهيالت االخرى

  مشاريع6متابعة مشاريع تنمية االقاليم وبواقع  •
انجاز مراحل من دراسة تنمية مناطق الكورد الفيلية في محافظة واسط و قيام  كادر من المديرية بزيارة ميدانية الماكن  •

 تركز الكورد الفيلية في المحافظة
تم تقديم الدعم الفني الى دوائر المحافظة بناءا على طلب مدير التخطيط والمتابعة في المحافظة لشرح االمكانا ت التنموية  •

التي تتمتع بها المحافظة قطاعيا ومكانيا باالظافة الى الميزة النسبية التي تتمتع بها الوحدات االدارية ومعرفة اهم المشاريع 
 التي يمكن ان تنهض بها من خالل امكاناتها المتاحة

 االستمرار بعملية المتابعة الميدانية لمشاريع تنمية االقاليم. •
قيام الفريق المكلف باعداد دراسة تنمية مناطق الكورد الفيلية بزيارة المجالس البلدية والتعرف على المشاريع التنموية  •

 التي يمكن ان تنهض بمناطق استقرارهم .

1
0 

صالح 
 الدين 

 ومتابعة المشاريع المنفذة في خطة عام 2013عقد لقاء مع السيد رئيس مجلس المحافظة لمناقشة خطة تنمية االقاليم / •
  ونسب االنجاز والمعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة ومناقشة تاسيس مجلس التخطيط والتنمية في المحافظة 2012

عقد لقاء مع السيد النائب االول للمحافظة وتم مناقشة مؤتمر التخطيط الستراتيجي الثالث المزمع عقده في شهر تشرين  •
 االول ومناقشة مشكلة التصحر الذي يهدد المحافظة وبحضور مدراء الدوائر القطاعية ذات العالقة 

عقد اجتماع برئا سة معاون المحافظ للشؤون االدارية وبحضور معاون المحافظ لشؤون التخطيط ومدير تخطيط مديرية  •
 ضمن برنامج االستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر لتحديد االولويات من 2013صالح الدين لمناقشة مشاريع عام 

 المشاريع لهذا الغرض 
زيارة المديرية من قبل اعضاء المجلس البلدي في قضاء تكريت وتم مناقشة المشاكل والمعوقات التي تخص خطة التنمية  •

 )2020-  2012المكانية (
 %65متابعة مشاريع تنمية االقاليم ومشاريع الخطة االستثمارية ومتابعة سير عمل البناية وبنسبة انجاز  •
تم مفاتحة مديرية بلديات محافظة صالح الدين لغرض تخصيص قطعة ارض النشاء مجمع سكني لموظفي وزارة التخطيط  •

 في المحافظة 
 مع 2011تم عقد اجتماع مع السيد معاون المحافظ للشؤون الفنية لمناقشة استمارة المشاريع لخطة تنمية االقاليم لعام  •

 وفد من دائرة االستثنمار الحكومي في الوزارة وجمع البيانات عن المشاريع ولمدة ثالثة ايام 
 انجاز المسودة النهائية لخطة التنمية المكانية  •



 مباشرة لجنة المعايشة في المديرية بالعمل والتنسيق وتبادل الخبرات •
عقد اجتماع مع دائرة الموارد المائية في صالح الدين لمتابعة واكمال المعلومات المطلوبة ضمن االعمال التحضيرية  •

 النعقاد مؤتمر التخطيط االستراتيجي الثالث المزمع عقده في شهر ايلول 
 زيارة الوحدات االدارية من قبل منتسبي المديرية لغرض تحديث البيانات عن قطاعي الزراعة والموارد المائية •
 متابعة اجراءت تسجيل االرض المضافة للقطعة المخصصة مع بلدية مديرية تكريت •
عقد عدد من االجتماعات مع كادر المديرية  بخصوص تنظيم عمل اللجان المشكلة وفق الصالحيات لتحديد االليات المتبعة  •

  المطلوبة.اإلدارية اإلعمالالنجاز 
  واعداد دراسات الجدوى للمشاريع مع مديرية التخطيط والمتابعة للمصادقة عليها2012متابعة خطة تنمية االقاليم  •
 الفنية ومديرية التخطيط والمتابعة في المحافظة العداد خطة تنمبة االقاليم للشؤونالتنسيق مع مكتب معاون المحافظ  •

 2013وكيفية اعداد دراسات الجدوى للمشاريع لعام 
 الوحدات السكنية للموظفين في وزارة التخطيط /محافظة صالح الدين مع بإنشاء الخاصة األرضمتابعة تخصيص قطعة  •

 مديرية تكريت ومديرية بلديات صالح الدين ومديرية بلدية العوجة
  معهمالمتعاقد األساتذةمع لجنة 2020-9012 المكانية للعام التنميةمتابعة خطة  •
 2012لتنسيق مع لجنة التخطيط االستراتيجي لمؤتمر التخطيط االستراتيجي الثالث لمحافظة صالح الدين  •
 تم القيام بتحديث قاعدة البيانات للمديرية •

1
 بابل 1

 المشاركة في دورة نظام إدارة التنمية  العراقية في اربيل  •

 ) .2012-2008المشاركة في ندوة مراجعة وتقييم إستراتيجية تنمية المحافظة ( •

 المشاركة في ندوة إطالق نتائج المسح االجتماعي والصحي للمرأة . •

  والمشاريع االستثمارية في المحافظة بالتنسيق مع فريق من الوزارة األقاليممتابعة مشاريع تنمية  •

  للمشاريع الخدمية األراضي الخاصة بتخصيص اإلجراءاتاستكمال  •

 انجاز المسودة النهائية لخطة التنمية المكانية •

) واستمرار التنسيق مع كافة الدوائر القطاعية في المحافظة 2017-2013استكمال متطلبات اعداد خطة التنمية الخمسية ( •
 العداد قائمة المشاريع التي سيتم انتخابها لغرض تنفيذها خالل سنوات الخطة

  المتعاقد معهماألساتذة بعض التصحيحات على فصول الخطة بالتنسيق مع وإجراءاستمرار التحديث  •

متابعة مشارية الموازنة االستثمارية (تبليط طرق الدرعية –طريق عبد علي الناهي - طريق اوالد الكاظم-طريق الزوية في  •
ناحية السدة في ريف قضاء المسيب، تبليط طريق جعفر الطيار في ريف قضاء الهاشمية ،تاهيل ابنية تابعة الى ديوان 

الوقف الشيعي ،تاهيل كنيسة مريم العذراء ،تسديد حسابات المشاريغ المنجزة والمحذوفة ،تجهيز منظومة اتصاالت ،انشاء 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

جسر الجزيرة وجسر السيارات) 
 تم تحقيق  زيارات موقعية للعديد من مشاريع تنمية االقاليم باالشتراك مع كادر من دائرة تخطيط القطاعات •

 الحيواني في ناحية اإلنتاجالعمل مستمر على انجاز الدراسات والبحوث (التنمية الزراعية في مشروع المسيب الكبير ، •
 سكراب السيارات في تدوير واستخدامالقاسم ،الخدمات الصحية في قضاء المحاويل ،االثر االقتصادي والبيئي عن اعادة 

  )اإلسكندريةموقع 

تقديم الدعم الالزم لطلبة الدراسات العليا من جامعة بابل وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة منة خالل قاعدة البيانات المتوفرة  •
 في المديرية

المشاركة باللجان المشكلة في المحافظة والتي يوجد فيها تمثيل لمديرية تخطيط بابل  •
 لتنفيذ عدد من األراضي للمشاريع الخدمية فقد تم استحصال الموافقات لتخصيص األراضيالمشاركة في لجنة تخصيص  •

 المشاريع الخدمية 
 ،فقد تم اجراء الالزم مع لجنة النافذة االستثمارية في هيئة استثمار بابل بخصوص ألالستثماريةالمشاركة في لجنة النافذة  •

 اكمال االستمارات الخاصة بمنح الموافقات لعدد من المشاريع االستثمارية بعد الكشف الموقعي للمشاريع
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 %30متابعة بناية المديرية مع فريق من الوزارة حيث وصلت نسبة االنجاز الى  •
 متابعة مشاريع تنمية األقاليم بالتعاون مع مهندسي ادارة المشاريع في المحافظة  •
تم حضور االجتماع الذي عقد في المحافظة لمناقشة موقف مشاريع تنمية األقاليم وتحديد المشاكل والمعوقات  •

 ومعالجتها
 عقد لقاء مع السيد مدير قسم التخطيط والمتابعة واإلحصاء التابع للمحافظة لوضع برنامج عمل موحد  •
 2011زيارة لجنة متابعة المشاريع /دائرة االستثمار الحكومي للمديرية وتم مناقشة استمارة المشاريع المكتبية لعام  •

 بحضور مهندسي مديرية التخطيط والمتابعة 
 تم توزيع المهام الى مدراء الشعب في المديرية النجاز االعمال المكلفين بها  •
 باشرت لجنة المعايشة من قسم التخطيط المحلي بالعمل وتبادل الخبرات •
 انجاز المسودة النهائية لخطة التنمية المكانية •

) حيث عقد االجتماع االول وتم 2017-2013تم تشكيل لجنة برئاسة السيد المحافظ لتحديث خطة التنمية الوطنية ( •
 تقديم مسودة عمل من قبل منتسبي المديرية

 تم زيارة ممثل المفتش العام الى مقر المديرية وتم عقد اجتماع مع المنتسبين وتم طرح المشاكل الخاصة بالمديرية •

تم تشكيل قسم التخطيط والمتابعة واإلحصاء من قبل السيد المحافظ حيث تم وضع برنامج عمل موحد واالتفاق على  •
ستراتيجية وهيكلية للتخطيط وااللتزام بتوقيتات وزارة التخطيط ووزارة المالية في تقديم خطط المشاريع والوقوف 

 على المشاكل التي تعتري عملية التخطيط

تم حضور االجتماع االول الذي عقد في المحافظة لمناقشة موقف مشاريع تنمية األقاليم وتحديد المشاكل والمعوقات  •
 ومعالجتها

تم عقد لقاء مع السيد مدير قسم التخطيط والمتابعة واإلحصاء التابع للمحافظة إلكمال مسودة العمل الخاصة بالخطة  •
 الوطنية  ومناقشتها قبل مصادقة السيد المحافظ

تم حضور مؤتمر التخطيط االقليمي للجان متابعة توصيات ورش التخطيط في محافظات جنوب الوسط والذي عقد في  •
 )CHF والذي نظمته منظمة (11/7/2012محافظة بابل بتاريخ 

  التابع للمحافظة لوضع برنامج عمل موحدواإلحصاءعقد عدة اجتماعات مع السيد مدير قسم التخطيط والمتابعة  •

 تم تقديم دراسة خطة التنمية الوطنية الى وزارة التخطيط بعد مصادقة مجلس محافظة كربالء المقدسة والسيد المحافظ •

 اعداد تقارير المتابعة الميدانية لمشاريع تنمية االقاليم للمحافظة •



 متابعة مشاريع الخطة االستثمارية في المحافظة  •

 نينوى 13

 انجاز المراحل النهائية لمسودة خطة التنمية المكانية •
 متابعة مشروع مجمع وزارة التخطيط بالمحافظة واالطالع على سير العمل •
 االستمرار بالعمل بنظام االرشفة االلكترونية •
 تنسيب عدد من منتسبي المديرية للقيام بمهام حماية المديرية  •
 تشكيل فريق لزيارة عدد من ا لمشاريع في المحافظة  •
تشكيل فريق للقيام بدراسة وتحليل لبرنامج تنمية االقاليم وتسريع االعمار الخاص بالمحافظة للفترة المحصورة بين  •

  .2012 ولغاية 2007
  مباشرة لجنة المعايشة بالعمل وتبادل الخبرات  •
االنتهاء من اعداد الدراسة الموسومة (التحليل االحصائي والمكاني العالنات مشاريع خطة تنمية االقاليم في محافظة  •

 )2011نينوى لعام 
 في 2013حضور االجتماع االولي التحضيري لمناقشة الرؤى واألفكار العداد خطة تنمية األقاليم للمحافظة لعام  •

 مجلس المحافظة وبمشاركة رئيس واعضاء المجلس ومعاونية التخطيط في المحافظة ومدراء الدوائر 
رفد المكتبة الخاصة بالمديرية بالمصادر والدراسات (كراس تطوير المؤشرات االحصائية الزراعية للفترة من  •

2002-2010 ( 
تشكيل لجنة الدفاع المدني واقامة دورة موقعية في المديرية وتم اشراك منتسبي التقييس والسيطرة النوعية /شعبة  •

 نينوى لالستفادة القصوى منها
 والذي عقد في مبنى المحافظة بحضور لجنة 2012المشاركة في مناقشة الخطة التكميلية لمشاريع تنمية االقاليم لعام  •

 من قسم البرنامج االستثماري 
 تم اعداد ملخص بالمصروفات ونسب الصرف منذ بداية العام وحتى شهر تموز ولهدف اعطاء موقف مالي •
تم مناقشة خطة التنمية المكانية للمحافظة مع السيد رئيس قسم التخطيط المحلي ولمدة يومان وتم تدوين كافة  •

المالحظات وفقا للمالحظات المشار اليها. 
 ممثلة بالسيد مدير 2017-2013تم حضور االجتماع التحضيري الخاص باعداد الخطة الخمسية لمحافظة نينوى  •

 مديرية تخطيط نينوى (مقرر اللجنة)
تمت مفاتحة المحافظة ومجلس المحافظة لغرض تزويد المديرية بمشاريع(تنمية االقاليم ،المشاريع االستثمارية ) التي  •

 تخص محافظة نينوى وبما يعزز عملية المتابعة
 استمرار متابعة الدوائر بضرورة ارسال موقف المشاريع الشهرية •
 صف في حي السالم –تلعفر 12 صف في حي االربجية ،ابتدائية 18متابعة مشاريع الخطة االستثمارية (ثانوية  •

 صف في حي المثنى –تلعفر ،مجمع ابنية التخطيط ،ابتدائية 12 صف في حي الماليين –تلعفر ،ابتدائية 12،ابتدائية 
  صف في حي المعلمين –تلعفر)12

 تم رفد المكتبة الخاصة بالمديرية بمصادر ودراسات متنوعة وجديدة •
تم تشكيل فريقي زيارة للمتابعة وتم اعداد تقارير للمشاريع التي تم زيارتها وتنظيم موقف للمشاريع التي لم تتضمن  •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
           U  

 اي نسب انجاز
تم تشكيل فريق للقيام بتحليل لبرنامج تنمية االقاليم وتسريع االعمار الخاص بالمحافظة وسيتم اعداد التقرير االول  •

 الناتج من عملية التحليل والذي سيتضمن التوزيع المكاني لالستثمارات على مستوى الوحدات االدارية للمحافظة

14  
 ديالى 

 تحديث قاعدة البيانات للدوائر القطاعية في المحافظة  •
المشاركة مع وفد من محافظة ديالى في الدعوة الموجهة من الشركة الجيكية والمتضمنة عقد لقاء استشاري في  •

اربيل للتباحث مع مستشاري الشركة من العراقيين واالجانب وممثلي وزارة البلديات واالشغال العامة من اللجنة 
 االستشارية العادة هيكلية محافظة ديالى 

االشتراك في لجنة هيئة التنسيق الختيار المشاريع التابعة لتنمية االقاليم والخطط االستثمارية المشكلة في ديوان  •
 المحافظة 

 المشاركة في كشوفات تخصيص االراضي للمشاريع ضمن لجنة تخصيص االراضي في المحافظة  •
 زيارة عدد من مشاريع تنمية االقاليم بالتنسيق مع فريق من الوزارة •
 تشكيل لجنة خاصة بالدفاع المدني مثل لجنة مكافحة الحرائق ولجنة االنقاذ ولجنة الحماية الذاتية  •
 تنظيم عمل المخزن التابع للمديرية وفتح بطاقات مخزنية لكل مادة  •
قيام مهندسي وحدة تخطيط ديالى بالكشوفات وتخصيص االراضي للمشاريع (انشاء محطة تعبئة الوقود في ناحبة  •

العظيم ،انشاء معمل غاز في قضاء الخالص /السندية ،انشاء معمل للتكرير النفط في ناحية بني سعد ،انشاء معمل 
 بلوك في قضاء المقدادية ).

القيام بزيارة مبدانية من قبل السيد مدير وحدة ديالى الى مقر محافظة ديالى واالجتماع مع مدير التخطيط والمتابعة من  •
 من خالل اللجنة المشكلة 3017-2013 والخطة الخمسية للسنوات 2013اجل مناقشة برنامج تنمية االقاليم لعام 

 لهذا الغرض
تم عقد لقاء موسع مع السيد رئيس قسم التخطيط المحلي وموظفي المديرية لتبادل وجهات النظر حول اساليب .  •

تطوير العمل. 
 تم اعداد خارطة اساسية للمحافظة تتضمن الوحدات االدارية المكونة للمحافظة مع استخدامات االرض •
 مناقشة المشاريع ضمن خطة تنمية االقاليم مع الجهات المسوؤلة في المحافظة   •
 االستمرار بالعمل بنظام االرشفة االلكترونية •

 البصرة  15

 مباشرة لجنة المعايشة  من الدائرة بالعمل وتبادل الخبرات  •
 انجاز المراحل النهائية لمسودة خطة التنمية المكانية  •
 متابعة مشاريع تنمية االقاليم وبالتعاون مع فريق من الوزارة  •
 العمل بنظام االرشفة االلكترونية للكتب الصادرة والواردة الخاصة بالمديرية  •
تم اشتراك مدير مديرية تخطيط البصرة في ورشة عمل في اربيل  لغرض مناقشة ادماج خطط القطاعات مع قضايا  •

 السكان
 عقد اجتماع مع االساتذة من اجل مناقشة ماتم انجازه  من خطة التنمية المكانية •
 متابعة مشاريع تنمية االقاليم في المحافظة من قبل كادر المديرية  •
 متابعة اعمال المكتب االستشاري في البصرة •



  اللجان.ثالثا
 
 
 

 ت
Uالمجموع الوزارة خارج الوزارة داخل اللجان 

 مؤقتة .1 
 

11 4 15 

 17 12 5 دائمية .2 
 
 
 

 

 


