
 

 

       

 

 9191كانون األول  – 9102أيار 

 خطة العمل
من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية كتابة خطة عمل محدثة تعكس نشاط  0,1يوجب المعيار 

لتقارير لدولي إلصدار االمبادرة اليومي وتكون أنشطتها محددة الكلفة ومتوائمة مع المواعيد التي يضعها مجلس المبادرة ا

السنوية. ويشترط المعيار أن تعكس الخطة األولويات الوطنية لقطاعات النفط والغاز والمعادن وتمثل نتاج المشاورات 

 مع أصحاب المصلحة المعنيين وخاضعة لموافقة أعضاء مجلس األمناء
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 المقدمة
 

افة كالعراق لالذكرى العاشرة إلعالن انضمام العراق إلى مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية. كما يصادف استيفاء  0202يصادف عام 

 اإلجراءات التصحيحية التي وضعها مجلس المبادرة الدولية كشرط للخروج من وضعية التعليق الموقت.

 خطة عمل محدثة تعكس نشاط المبادرة كتابةعلى مجلس األمناء يتعين من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية  1.5المعيار بموجب 

 إلصدار التقارير السنوية. ويشترط المعيار أن تعكسمجلس المبادرة الدولية اليومي وتكون أنشطتها محددة الكلفة ومتوائمة مع المواعيد التي يضعها 

 .مجلس األمناء وخاضعة لموافقة أعضاءمشاورات مع الجهات المعنية وتمثل نتاج الاألولويات الوطنية لقطاعات النفط والغاز والمعادن  الخطة

ل طاق عمن ويشترط المعيار أن تكون الخطة محددة المعالم قابلة للقياس ذات أهداف ترتبط بمبادئ المبادرة يتم البحث فيها عن أساليب مبتكرة تعالج

ي العمل اليومي ف التقارير السنوية واألهمية النسبية وموثوقية البيانات والعقبات القانونية التي قد تصادف عمل المبادرة في العراق وخطط دمج المعايير

 رة التنفيذ.ها وأثناء فتلمؤسسات القطاع االستخراجي. وأن يتم تحديد مصادر تمويل األنشطة وأن تكون الخطة متاحة للجمهور بشفافية تامة بعد إقرار

لجنة متخصصة قامت على الفور بالتشاور مع الجهات الحكومية في الوزارات المعنية  3/3/0212وبناء على ما ورد، فقد شكل مجلس األمناء بتاريخ 

ولية باالتصال بخبراء المبادرة الد ومع الشركات االستخراجية العالمية والمملوكة للدولة ومنظمات المجتمع المدني والخبراء النفطيين. وقامت كذلك

والبنك الدولي لغرض الخروج بهذه الخطة الطموحة التي تجاوزت كل الخطط السابقة من حيث كثافة النشاطات وتنوعها وموائمتها مع معايير 

 ومتطلبات المبادرة.

مبلغ  على تخصيصم الحصول على موافقة وزارة النفط وفي نفس الوقت بحث مجلس األمناء واألمانة الوطنية عن مصادر التمويل المتوفرة حيث ت

وقاعات اجتماع وسيارات  مكاتبوغرف موظفين وتوفير الذي يتضمن والمتواصل وعلى استمرار الدعم اللوجستي  0212مليار دينار لعام 

 صيانة األجهزة وبرمجيات الحاسوب... إلخووأجهزة حاسبات وأثاث 

 

 

ألف دوالر لغاية نهاية  052يق مع وزارتي النفط والمالية لضمان موافقة البنك الدولي على تمديد المنحة الحالية البالغة سعت األمانة الوطنية بالتنس كما

ات ءهذا العام. وتم التواصل مع شركاء التنمية لغرض تحٌمل تكاليف بعض أنشطة الخطة كبرامج بناء القدرات وغيرها. وبعد استكمال هذه اإلجرا

رض مسودة الخطة على مجلس األمناء للمناقشة وإجراء التعديالت التي وجدها األعضاء ضرورية ومناسبة. وبعد استمرار المناقشة قامت اللجنة بع

 .03/5/0212ألسابيع عديدة أصدر المجلس قراره بالمصادقة على الخطة بشكلها النهائي بتاريخ 

ث عن حلول لها أثناء تنفيذ الخطة. من أهم هذه التحديات هي عدم استجابة إقليم سيواجه المجلس مجموعة من التحديات وسيكون على األعضاء البح

ي انتخاب ممثلي المجتمع المدن إجراءاتكردستان وضعف التزام حكومته مع متطلبات المبادرة وامتناعها عن إرسال ممثليها في مجلس األمناء وتعذر 

المبادرة في آليات عمل قطاع التعدين أسوة بقطاعي النفط والغاز. وقد شملت الخطة مجموعة في اإلقليم. كما يواجه المجلس صعوبات في دمج معايير 

 والنشاطات بهدف معالجة هذه التحديات ونأمل من الجميع التعاون لمواجهتها وتجاوزها خدمة للصالح العام. اإلجراءاتمن 
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بة الخطة واألمانة الوطنية على ما بذلوه من جهود مضنية في إنجاح هذا العمل وفي الختام ال يسعنا إال أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للجنة كتا

لشركات وبقية الدوائر وا االقتصاديةالمتكامل وألعضاء مجلس األمناء على عملهم الدؤوب في متابعة مراحل الكتابة والتعديل والمصادقة وإلى الدائرة 

صيصات المطلوبة، وإلى فريق البنك الدولي في بغداد والجهات المعنية في وزارة المالية على ما المعنية في وزارة النفط على جهودهم في إقرار التخ

 .بذلوه من جهود في إقرار وتمديد منحة البنك الدولي
 ثامر عباس الغضبان             
 نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة                
 مناءوزير النفط ورئيس مجلس األ                 

 9102أيار  93                      
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 لالمحور األو

 زيادة اإلنتاج
 3المتطلب رقم 

 التحديات األسباب

بيع النفط الخام والغاز التي تمثل المصدر الرئيسي  إيراداتالعراق بلد ريعي يعتمد على 
ة من لمناسبإلى تهيئة البيئة ا األمناءهذا يدفع مجلس و للدولة.  العامة الموازنةلتمويل 

 خالل المساعدة في تطوير حوكمة القطاع وتعزيز معايير الشفافية

 ضعف البيئة التشريعية المواكبة لتطور الصناعة النفطية.  .1
 .المصدرة اإلنتاجفي كميات  واألثر العالقة بين المركز واإلقليم  .2
 االقتصار على منفذ بحري واحد وبشكل محدود.  .3
 العالمية.  قاألسواالسائدة في باألسعار للتنبؤ  التسويقي المعتمد في الحاجة لتطوير النموذج االقتصاد .4
 المتبعة لبيع وتسويق الغاز المنتج لشركة غاز البصرة.  لياتعدم وضوح اآل .1

 اإلطار الزمني الجهات المسؤولة النتائج المتوخاة الجهات المستهدفة النشاط الهدف
 الكلفة

 )مليون دينار(

نشر نموذج العقود بموجب سياسة  .1 ةالبيئة القانوني تكييف .1
شفافية العقود التي نشرتها الوزارة 

 
 
 مؤخرا

 الحكومة عقود نموذجية واضحة وشفافة منشورة الجميع
 الشركات الوطنية
 الشركات العالمية

 الوطنية األمانة

 - 2112تموز 

منح التراخيص على نطاق واسع  آلياتنشر  الجميع منح التراخيص البترولية آليات .2
 بصورة شفافة تزيل اللبسو 

 الوطنية األمانة
 الحكومة

 الشركات الوطنية
 الشركات العالمية

 5 2121أيلول 

التقديم  آلياتورشة عمل حول  .3
 ومعايير منح التراخيص

 النوابمجلس 
 المدنيمع تالمج

 اإلعالميين

والمجتمع المدني االوسع إطالع المشرعين 
 اإلحالة  آلياتعلى واالعالميين 

 ة الوطنيةاألمان
 المجتمع المدني

 5 2121 األولتشرين 

الشركات الراغبة ء ا أسمنشر قائمة ب .4
بالمشاركة والشركات المؤهلة 

 عادباإل والمبعدة وسبب 

التعرف على الشركات المؤهلة للمشاركة في  الجميع
يات لرفع مستو  عاد باإل  وأسبابالتراخيص والمبعدة 
 الشفافية للتراخيص

 الحكومة
 وطنيةالشركات ال

 - 2121شباط 

طاوالت مستديرة لبحث  ثالث .1 تنوي    ع منافذ التصدير .2
فتح منافذ تصدير  آلياتأهمية و 

جديدة والتحديات الفنية والسياسية 
 التي تواجه المشروع

 النوابمجلس 
 مجلس األمناء
 وزارة النفط

توحيد الرؤيا للجهات ذات العالقة في الوزارة 
ع في تشري     ومعلومات مفيدة للمشرعين تساعدهم

القوانين واالتفاقيات الالزمة مع الدول المعنية 
 وإقرار التخصيصات الالزمة في الموازنة

 الحكومة
 الشركات الوطنية
 األمانة الوطنية

 15 2121 كانون الثاني
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شفافية آليات تسويق  .3
الغاز في شركة غاز 

 البصرة

ورشة عمل للتعرف على آليات بيع  .2
از غ وتسويق الغاز المنتج في شركة

 البصرة

 شركة غاز البصرة
 مجلس األمناء
 وزارة المالية

 ديوان الرقابة المالية

تعزيز الشفافية وتغطية نشاط الشركة في التقارير 
 القادمة 

 األمانة الوطنية
 الحكومة

 الشركات الوطنية

 11 2112تشرين األول 

زيارات موقعية ألعضاء المجلس إلى  .3
 نافي البصرة وجيهالمنافذ الحالية 

 االطالع على اإلمكانيات الحالية مجلس األمناء
 

 الشركات الوطنية
 الحكومة

 األمانة الوطنية

 01 2121كانون األول 

استمرار حملة حث  .4
حكومة اإلقليم على 
 المشاركة في المبادرة

ورشة عمل حول مبادرة الشفافية  .1
 في برلمان اإلقليم

 برلمان اإلقليم
 المجتمع المدني

 اإلعالم

سالة مفادها إن المبادرة معنية بنشاط توجيه ر 
االستخراج في عموم العراق وإنها مستقلة في 
عملها. وتوضيح مدى فائدة المبادرة ومعاييرها 

العالمية في تشجيع االستثمار واطالع المواطنين 
قي اإلقليم وممثليهم والجهات الرقابية على نشاط 

 قطاع االستخراج بشفافية

 21 2112األول كانون  األمانة الوطنية

تطوير منظومة دراسة  .5
األسواق والتنبؤ بأسعار 

 تصدير النفط والغاز

دراسة مقارنة عن آليات تسويق النفط 
العراقي مقارنتها مع تجارب البلدان 
األخرى. تتم الدراسة بالتنسيق مع 

( المدعوم من commodityبرنامج )
 قبل األمانة الدولية

 مجلس النواب
 شركة التسويق

ع المدني المجم
 اإلعالميين

اطالع شامل وكامل على اآلليات المستحدثة في 
 شركة تسويق النفط

 الحكومة
 األمانة الوطنية 

 5 2121كانون الثاني 
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 المحور الثاني

 المباشراإلفصاح 
 4,2و 4,1رقم  اتالمتطلب

 التحديات األسباب

فصح الجهات الحكومية والشركات ال إنتتطلب معايير المبادرة 
ُ
ركات مملوكة للدولة والشت

 االستخراجية 
 
العاملة في العراق عن بياناتها ذات العالقة بالصناعات االستخراجية وفقا

 وفي مواقيت محددة ومن ثم نشرها  6-2 للمتطلب
 
 اإلنترنيتعلى  ها في مواقعدوريا

 غير متعارف عليه في الوزارات  المباشر  اإلفصاحسياق عمل  .1
و سياسة أ المشابهةمع قانون سرية المعلومات والقوانين والتعليمات  المباشر  اإلفصاحتعارض  احتمالية .2

 النشر المتبعة لدى الشركات العالمية العاملة في العراق
 المباشر اإلفصاحعدم وجود دراسة جدوى لمشروع  .3
 تكييف البيانات المنشورة في مواقع الجهات المعنية ومتطلبات دراسة الجدوى .4
 كانت المعلومات محدثة وشاملة  إذا م ما تقييل آليةعدم وجود  .5
 المنشورة للشركات المملوكة للدولة الماليةعدم شمولية البيانات  .6

 اإلطار الزمني الجهات المسؤولة النتائج المتوخاة الجهات المستهدفة النشاط الهدف
 الكلفة

 )مليون دينار(

لضمان  آليةوضع  .1
شمولية وتحديث 

 البيانات

تقييم  آليةورشة عمل لوضع  إقامة
 شمولية وتحديث البيانات. 

ضمان االلتزام بتطبيق معايير المبادرة )المعيار رقم  مجلس األمناء
 (4.2و 4.1

)اذا في  5 2112 بآ الوطنية  األمانة
 وزارة النفط(

دراسة جدوى لمشروع  .2
 المباشر اإلفصاح

 باإلفصاحدراسة جدوى  وإقرار مناقشة 
المنهج المطلوبة بموجب المتطلب 

 ج 4,2قم: ر 

للشروع  األخرىالمراحل  إلىضمان االنتقال  الجميع
 المباشر  اإلفصاحبمشروع 

 المجلس
 األمانة الوطنية

 - 2112 أيار

ضمان عدم تعارض  .3
القوانين والتعليمات 
النافذة مع مشروع 

 المباشر  اإلفصاح

سة صة لدراصتشكيل لجنة قانونية متخ
مدى تعارض متطلبات اإلفصاح 

القوانين والتعليمات التي المباشر مع 
 تحكم قطاع النفط والغاز والتعدين   

معرفة كاملة بالقوانين والتعليمات وكيفية تجنب  الجميع
 وتخطي العقبات 

 الوطنية  األمانة
 حكومة 

 شركات وطنية 
 المجتمع المدني

 11 2112 آب

البيانات  تكييف .4
المنشورة مع متطلبات 

 المشروع

ة بالمواقع تقييم البيانات المتوفر 
 ومالءمتها الحكومية ومدى  اإللكترونية

 مع متطلبات دراسة الجدوى

التعرف على واقع البيانات المنشورة ومديات  مجلس األمناء
التحديث لها ومعرفة التحديات لغرض تسهيل 

 وضع خطة المشروع

 المجتمع المدني
 األمانة الوطنية

 11 2112 آب

إعمام ثقافة اإلفصاح  .5
 المباشر

 

 اإلفصاحة حول تحديات تطبيق دراس
 المباشر في العراق

الحصول على مادة تثقيفية توزع في ورشات العمل  الجميع
إضافة إلى االستفادة منها في وضع خطة اإلفصاح 

 المباشر

 25 2112 تشرين الثاني األمانة الوطنية
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عقد سلسلة ورشات عمل للتعريف 
المباشر كخطوة  اإلفصاحبمنظومة 

 أولية

ات المملوكة الشرك
 للدولة

إيجاد األرضية المناسبة وتحقيق التزام الحكومة 
 المباشر اإلفصاحبمشروع 

 المجلس
 األمانة الوطنية

 25 2121 آذار

شر المبا باإلفصاحورشة عمل تعريفية 
 في البصرة

الشركات 
االستخراجية 

 العالمية

إيجاد األرضية المناسبة وتحقيق التزام الشركات 
 المباشر حاإلفصا بمشروع 

 المجتمع المدني
 األمانة الوطنية

 11 2121 نيسان

ورشات عمل لموظفي الشركات 
للدولة لغرض التعرف على  المملوكة

متطلبات المبادرة بخصوص شمولية 
 البيانات

الشركات المملوكة 
 للدولة

لجعل  4.1المبادرة  معيار لمتطلبات  أكثر وضوح 
ذه شاملة ومتوافقة مع ه الماليةالبيانات 

 المتطلبات

 الوطنية  األمانة
 الحكومة 

 الشركات الوطنية 
 

 25 2121شباط 

تشجيع و  متابعة .6
الشركات المملوكة 

للدولة على استكمال 
 الماليةالبيانات 
 المنشورة 

خاصة في موقع المبادرة  روابطوضع 
 الختامية الحساباتلمواكبة وتبويب 

المنشورة في مواقع الشركات وتحديد 
 لتأخر في النشرالثغرات وا

 المجلس في الوقت المناسبضمان استمرارية النشر  الشركات الوطنية
 األمانة الوطنية

 - 2112تموز 
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 المحور الثالث

 التوازن بين الجنسين
 0.1و 6.3و 1.4رقم  اتالمتطلب

 التحديات األسباب

 يذ الفعليومرحلة التنف االنتقاليةمعرفة تاري    خ سريان تنفيذ هذا المتطلب والفترة الزمنية بين المرحلة  .1  لمتطلباتاستعدادا  مراعاة مبدأ التوازن بين الجنسين في أدارة القطاع االستخراجي
 تنفيذ التوازن بين الجنسين آلياتتوضيح  .2
 تراعي التوازن بين الجنسين األمناءعدم وجود مادة في النظام الداخلي لمجلس  .3

 اإلطار الزمني الجهات المسؤولة المتوخاةالنتائج  الجهات المستهدفة النشاط الهدف
 الكلفة

 )مليون دينار(

ترسيخ مبدأ التوازن بين 
الجنسين في أدارة القطاع 

 االستخراجي

( Templatesتعديل جداول اإلفصاح )
الموظفات ونسبتهن  لتشمل أعداد

مقارنة بالموظفين الذكور والمهام 
  2112المناطة بهن لتقرير عام 

 الشركات الوطنية
 الشركات العالمية

لكشف مدى التوازن بين الجنسين في القطاع 
 االستخراجي والتوصيات الالزمة لتحقيق التوازن

 المجلس
 األمانة الوطنية

 - 2121حزيران 

تشكيل فريق عمل تخصصي لتقديم 
مقترحات لتحقيق التوازن الوظيفي في 

 القطاع 
 

ة العامة ناألما
 لمجلس الوزراء

 وزارة النفط
 ة الصناعةوزار 

 وزارة التخطيط
 الماليةوزارة 

ناشطات مجتمع 
 مدني

مقترحات تقدم إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء 
 النوابوالوزارات المعنية ومجلس 

 المجلس 
 األمانة الوطنية

 5 2121 أيار

ورشة عمل تعريفية بالمتطلب الخاص 
 بالتوازن بين الجنسين 

 الشركات الوطنية
ل الناشطات في مجا
حقوق الموظفات 
في وزارتي النفط 

 والصناعة

 األمانة الوطنية معرفة ووضوح متطلبات هذا المعيار
 المجلس 

 5 2121 نيسان

  



 
 
 

 
10 / 23 

 

 عابالرالمحور 

 يالبيئاألثر 
 6,1المتطلب رقم 

 التحديات األسباب

 البيئي لمشاري    ع القطاع االستخراجي األثر المتوافرة بخصوص  قلة المعلومات .1 االبيئية لمشاري    ع القطاع االستخراجي على المجتمعات القريبة منه األضرار 
 والتعليمات البيئية باألنظمةالتزام الشركات ضعف  .2

 اإلطار الزمني الجهات المسؤولة النتائج المتوخاة الجهات المستهدفة النشاط الهدف
 الكلفة

 )مليون دينار(

توفير بيانات كافية عن  .1
البيئية في النشاط 

 االستخراجي 

عديل الشروط المرجعية لغرض ت
تكثيف البيانات البيئية في تقرير عام 

وما بعده بما في ذلك المبالغ  2112
المرصودة والمصروفة في معالجة 
أخطار البيئة ونسب الغاز المحروق 

مفصلة حسب الحقل وخطط الشركات 
 المنتجة لتقليلها

قة لتشجيع اإلفصاح عن المعلومات السياقية المتع مجلس األمناء
 بالرصد البيئي

 المجلس
 الوطنية األمانة

 - 2112حزيران 

تشجيع الحكومات  .2
المحلية والشركات 
 علىالوطنية والعالمية 

 األخطار أهمية دراسة 
ووضع الخطط البيئية 

 لمواجهتها

ورشة تعريفية بأهمية البيئية  إقامة
 ومخاطرها 

 الشركات الوطنية
 الشركات العالمية

 وزارة النفط
 صحة والبيئةوزارة ال

 الوطنية األمانة زيادة الوعي بأضرار البيئة 
 المجتمع المدني

 11 2112 أيلول
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 الخامسالمحور 

 سياقات العملفي مبادرة الدمج معايير 
 ج 4,2المتطلب رقم 

 التحديات األسباب

 ليةلمااالتراخيص ونشر البيانات و إصالح عمليات إدارة الموارد واإلفصاح وشفافية العقود 
 الختامية  والحسابات

 التغير المستمر في التعليماتو  ثقافة الكتمان الموروثة وعدم مرونة األنظمة والتعليمات

 اإلطار الزمني الجهات المسؤولة النتائج المتوخاة الجهات المستهدفة النشاط الهدف
 الكلفة

 )مليون دينار(

تعزيز الشفافية في  .1
الشركات إدارة 

كة المملو االستخراجية 
 للدولة

 المساءلةبورشة عمل تخصصية 
 والحكم الرشيد

 األمانة الوطنية تعزيز ثقافة الشفافية وتمهيد لدمج معايير المبادرة الشركات الوطنية
 المجتمع المدني

 الثانيتشرين 
2112 

  5 

اإلفصاح  آلياتتعزيز  .2
وشفافية العقود 
والتراخيص ونشر 

  الماليةالبيانات 

شر ن آليات تشكيل فريق عمل لوضع .1
ية الختام والحسابات الماليةالبيانات 

 فطنللشركات الوطنية في وزارة ال

 وزارة النفط
الشركات 

االستخراجية 
 النفطية
 المالية الرقابةديوان 

رفع مستويات الشفافية وسهولة الوصول إلى 
 للشركات الماليةبيانات 

 الشركات الوطنية 
 الحكومة
 الوطنية  األمانة

 - 2112 أيار

شر ن آلياتتشكيل فريق عمل لوضع  .2
ية الختام والحسابات الماليةالبيانات 

خراجية في وزارة تللشركات االس 
 الصناعة والمعادن

 وزارة الصناعة
شركات استخراج 
 المعادن والتعدين

 المالية الرقابةديوان 

 إلى وسهولة الوصولرفع مستويات الشفافية 
 للشركات الماليةبيانات ال

 طنية الشركات الو 
 الحكومة
 الوطنية  األمانة

 تشرين الثاني
2112 

- 

دراسة الثغرات في البيانات الختامية  .3
استكماال للدراسة  مؤخرا المنشورة 

 األولية التي ستعدها األمانة الدولية

الشركات المملوكة 
 للدولة

 المجلس التعرف على الثغرات لغرض تجاوزها
 األمانة الوطنية

 25 2112أيلول 

على نشر سياسة واضحة  العمل .4
 لنشر العقود

 الوطنية  األمانة 2.4المبادرة رقم  معيار ضمان تنفيذ متطلبات  وزارة النفط
 الحكومة 

 - 2112 أيار

 الوزاراتبين  الماليةدراسة العالقات  .5
 الماليةمع وزارة  اإلفصاح وجهات

 االتحادية 

 وزارة النفط
 

 الحكومة 4.5المبادرة  لمعيار ضمان التنفيذ الكامل 
 الشركات الوطنية

 الوطنية  األمانة

 األولتشرين 
2112 

25 
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 السادسالمحور 

 التنمية المستدامة
 6المتطلب رقم 

 التحديات اباألسب

  واالقتصادياإلنفاق على المستوى االجتماعي حصر حجم الحاجة ل .1
  لعالميةالشركات لوالمنافع االجتماعية  الوطنيةتفعيل الخدمات االجتماعية للشركات  .2
 تضارب الصالحيات بين وزاره النفط ومجالس المحافظات  .3
 ستحقاقال صرف واال آلياتعلى  األطرافعدم اتفاق  .4
للبنى التحتية في المحافظات  ةمن الموازن %11نسبة  صتأخر في تنفيذ فقرة تخصي .5

 عةابالر من جولة التراخيص 
 محافظاتلتلك المشاري    ع في وزارة النفط ومجالس ال أتمتهعدم وجود  .6

فاصيل مشاري    ع والتي تبين ت ةلكترونياإل اتهماببو نشر البيانات عبر لوالتخطيط  الماليةالتفاهم مع وزارتي  .1
 روالبتر ودوال اإلقليمالموازنة االستثمارية ومبالغ تنمية 

معايير والطوعية وفقا ل اإللزاميةمشاري    ع المنافع االجتماعية  أتمتهالتفاهم مع الجهات المعنية بخصوص  .2
 المبادرة

 اإلطار الزمني الجهات المسؤولة النتائج المتوخاة الجهات المستهدفة النشاط الهدف
 الكلفة

 (مليون دينار)

 إليراداتا ثرأة فمعر  .1
النفطية على التنمية 

 المستدامة

 بااحتس آلياتورشة تعريفية عن  .1
وصرف المنافع والخدمات 

 االجتماعية

 طوزارة التخطي
 الماليةوزارة 

 وزارة النفط

 النفطية وغير النفطية التي باإليرادات أوسعمعرفة 
 تدخل في التنمية المستدامة ونسبها 

 األمانة الوطنية
 المجتمع المدني

 5 2121 تموز

ثالث ورش تعقد في بغداد وواسط  .2
ع بالمشاري    ض التعريف ر لغوميسان 

بتر وال األقاليماالستثمارية وتنمية 
 رودوال

 وزارة التخطيط
 الماليةوزارة 

 مجالس المحافظات

 األمانة الوطنية الحقيقي لها في المجتمعات األثر معرفة 
 المجتمع المدني

 تشرين األول
2121 

تشرين الثاني 
2121 

15 

أتمتة مشاري    ع الخدمات  .2
االجتماعية والمنافع 

وزارة النفط لاالجتماعية 
 جالس المحافظاتمو 

 فيتعقد  تخصصية اتورش أرب  ع .1
 وكركوك وذي قاربغداد والبصرة 

غرض للمدة يومين لكل منها 
 :توضيح

المنافع بيانات نشر  آليات -
االجتماعية الواردة بالعقود مع 

 الملحقات

 التخطيط ةوزار 
 الماليةزارة و 

مجالس المحافظات 
 وزارة النفط

 الشركات الوطنية
 الشركات العالمية

 لمدنيالمجتمع ا

معرفة كافة الجهات ذات العالقة بالفقرات 
 االجتماعية  عالتعاقدية الخاصة بمشاري    ع المناف

 الحكومة
 األمانة الوطنية

 2121 ذارآ: بغداد
 : البصرة
 2121نيسان 
 :ذي قار

 2121 أيلول 
 2121 أب: كركوك

41 
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متطلبات حوكمة مشاري    ع  -
المنافع االجتماعية اإللزامية 
 والطوعية للشركات العالمية

حوكمة مشاري    ع الخدمات  -
االجتماعية اإللزامية حسب 

لسنة  22الشركات رقم قانون 
 المعدل 1220

الموظفين المسؤولين  تدريب -
المعلومات  على األتمتةعن 
 مطلوب نشرهاال

 مواد وتصميم كاملة حقيبة اعداد)
 (ةالمطلوب المعايير حسب تدريبية
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 عابالسالمحور 

 التعدين قطاعاالستثمار في 
 2المتطلب رقم 

 تحدياتال اباألسب

 عدم توفر البيئة المناسبة لالستثمار .1 والتنمية المستدامةاإلتحادية الموازنة  تخصيصات وانعدام ضعف االستثمار
 وتطبيق المعايير عمل المبادرةفي وزارة الصناعة والمعادن  مشاركةضعف  .2
 أدارة جوالت التراخيص في مجال التعدين الخبرة فيقلة الممارسة و  .3

 اإلطار الزمني الجهات المسؤولة النتائج المتوخاة ات المستهدفةالجه النشاط الهدف
 الكلفة

 (مليون دينار)

منح  آليات استحداث .1
التراخيص في مجال 

 التعدين

ورشة عمل تدريبية لنقل الخبرات من 
دائرة العقود والتراخيص النفطية في 

المختصين بالتعاقد  إلىوزارة النفط 
 التعديني

لفهم من قبل المختصين في وزارة الصناعة زيادة ا وزارة الصناعة
إعداد نماذج التراخيص وجذب  آلياتوالمعادن ب

 المستثمرين وتحديد معايير منح التراخيص

 األمانة الوطنية
 الحكومة

 5 2121 آب

تعريف وزارة الصناعة  .2
ها والمعادن بدور 

وأهميتها في عمل 
 المبادرة

 وزير والوكالءاللقاءات ميدانية مع  .1
العامين المعنيين  والمدراء

ات بالنشاطو  لتعريفهم بالمبادرة
تنظيمها في الوزارة  المزمع

 والهدف منها

عمل المبادرة في العراق ودور وزارة  أهميةلتوضح  وزارة الصناعة
 أنشطتهاالصناعة والمعادن في 

 الحكومة 
 األمانة الوطنية

 - 2121تموز 

لمدة يومين برنامج تدريبي  .2
 يانوب درةح ماهية المبايوضلت

 وسجل في اإلفصاحها متطلبات
 التراخيص

 مع القوانيين وانسجامهاضمان ومدى اندماجها  وزارة الصناعة
 والتعليمات النافذة واألنظمة

 األمانة الوطنية
 الحكومة

 11 2121شباط 

العمل على زيادة  .3
ارة إد الخبرات في

 جوالت التراخيص

أثر جوالت ورشة عمل لشرح 
 قطاع التعدين تطوير التراخيص في 

نقلة نوعية في استثمار المعادن في  إحداثضمان  وزارة الصناعة
 وتعزيز إيرادات الموازنةالعراق 

 األمانة الوطنية
 الحكومة 

 5 2121 األولكانون 
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 الثامنالمحور 

 االجراءات التصحيحة
 0.4و 0.3المتطلب رقم 

 التحديات اباألسب

 2112تنفيذ توصيات تقرير التحقق لعام  .1
 التقرير السنوي إلصدار االلتزام بالجداول الزمنية المحددة  .2
 تقرير النشاط السنوي إلصدار االلتزام بالجداول الزمنية المحددة  .3
 االلتزام بالجداول الزمنية المحددة لتحديث خطة العمل .4
 تفيذ توصيات التقارير السابقة .5

 المبادرةفي حكومة اإلقليم تفعيل دور  .1
 حقق الثاني المتوقعةتنفيذ توصيات تقرير الت .2
 االستخراجي العاملة بالقطاعالحكومة والشركات  أولوياتالحاجة لتطوير خطة العمل لغرض تضمين  .3
 التقرير السنوي وتقرير النشاط السنوي إلصدار بالجدول الزمني الجهات المعنية  إلزام .4
 للتكيف مع المعايير والمتطلبات ومتغيراتها بعد مؤتمر باريس بناء القدرات .5
 سجل التراخيصالحاجة لعمل  .6

 اإلطار الزمني الجهات المسؤولة النتائج المتوخاة الجهات المستهدفة النشاط الهدف
 الكلفة

 (مليون دينار)

تشكيل فريق عمل لتحديث  .1 تحديث خطة العمل .1
الخطة بناء على المعايير الجديدة 

  وتوصيات التحقق الثاني

لشركات الحكومية وا األولوياتلضمان درج  الجميع
 مع التغييراتالوطنية والدولية والمجتمع المدني 

 معايير المبادرةالجديدة في 

 المجلس
 األمانة الوطنية

 

 - 2112 أيار

 إصدار التعاقد مع شركة لغرض  .2 سجل تراخيص  ر اإصد .2
 سجل التراخيص

 111 2112 أيار الوطنية األمانة  2.3لضمان التنفيذ الكامل للمتطلبات المعيار رقم 

اركة اإلقليم في مش .3
 المبادرة

ورشة عمل للبرلمان ومنظمات  .3
عن  اإلقليمالمجتمع المدني في 

 وأهميتهادور المبادرة 

 برلمان اإلقليم
 المجتمع المدني

 األمانة الوطنية ملإلقليبالنسبة  تفهم أفضل ألهمية المبادرة
 المجتمع المدني

 25 2112 كانون األول

في القرار  ابأصحاللقاء مع  .4
 قليماإل

 حكومة اإلقليم
 برلمان اإلقليم

 المجتمع المدني

 ممثل حكومة اإلقليم في مجلس األمناءح يترش
 اإلقليموضمان إفصاح الحكومة والشركات في 

 الحكومة
 األمانة الوطنية
 المجتمع المدني

 11  2112 كانون األول

المجتمع المدني  اتابانتخإقامة  .5
 في اإلقليم

تمثيل اإلقليم والمجتمع المدني في استكمال  المجتمع المدني
 2112لسنة  13الديواني رقم  ألمر لالمجلس وفقا 

 األمانة الوطنية
 المجتمع المدني

 125 2121 أيار

ضمان تنفيذ توصيات  .4
 تقرير التحقق الثاني

عمل ورشة تعريفية بالتوصيات  .1
 ومتطلبات تنفيذها

 مجلس األمناء
 األمانة الوطنية
 خبراء النفط
 مدنيالمجتمع ال

د بع ضمان االلتزام بمتطلبات معايير المبادرة
في الشروط المرجعية لتقرير توصيات تضمين ال
2112 

 11 2121كانون الثاني  الوطنية األمانة
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ورشة تدريب للمجلس واألمانة  قدراتالبناء  .5
الوطنية بالتنسيق مع األمانة الدولية 

  والبنك الدولي

 المجلس
 األمانة الوطنية

 اإلفصاحمتغيرات المعايير ومشروع ل أوسعفهم 
الوطنية لضمان  واألمانةالمجلس  ألعضاءالمباشر 

 . حسن التنفيذ لتلك المعايير

 تشرين الثاني األمانة الوطنية
2121 

125 

ضمان االلتزام  .6
بالجداول الزمنية 

التقرير السنوي  إلصدار 
 
 
وتقرير النشاط وفقا
 2لمتطلبات معيار 

 نوي لعامتقرير النشاط الس إصدار  .1
2112 

لضمان االلتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد من  الجميع
 قبل المبادرة الدولية

 - 2121حزيران  األمانة الوطنية

الشروط المرجعية بموجب  إعداد  .2
النموذج المحدث المعتمد لدى 

يات توص ا المبادرة الدولية وتضمينه
ع متقرير التحقق الثاني والتعاقد 

إلصدار تقرير  المستقل اإلداري
2112 

 2112التقرير ضمن حدود  إصدار  الجميع
 

 األمانة الوطنية
 المجلس

 311 2112 تموز

 األمانة الوطنية 2121التقرير ضمن حدود  إصدار  الجميع 2112تقرير  إصدار  .3
 المجلس

 

 311 2121 آذار

المشاركة الفعالة في مؤتمر  .4
 المبادرة الدولية في فرنسا 

ع على متغيرات المعايير والتفاعل ضمان االطال  الجميع
 ةعابومتالحي مع تجارب الدول المنفذة للمبادرة 

 تقرير التحقق الثاني 

 المجلس
 األمانة الوطنية

 111 2112حزيران 
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 التاسعالمحور 

 شركة النفط الوطنية
  ب 2,1المتطلب رقم 

 التحديات اباألسب

القطاع  ةدار إوكيفية تشكيالتها النفط و وزارة  ةهيكليأعادة أهمية القانون كونه يتضمن  .1
 االستخراجي

 المعدل( 1206لسنة  111إعادة النظر في قانون تنظيم عمل وزارة النفط رقم الحاجة  .2

 القانون لمحكمة االتحادية بنقض العديد من بنودل وجود قرار  .1
 جهات حكومية وغير حكوميةات جديرة باالهتمام صادرة عن اعتراض .2
 النظر في قانون تنظيم عمل وزارة النفط بإعادةة التشريعي اإلجراءات .3

 اإلطار الزمني الجهات المسؤولة النتائج المتوخاة الجهات المستهدفة النشاط الهدف
 الكلفة

 (مليون دينار)

القضايا الخاصة  إدراج
بااللتزام بمعايير مبادرة 
الشفافية في التعديالت 
الخاصة بقانون الشركة 
الوطنية وقانون تنظيم 

 عمل وزارة النفط 

طاوالت مستديرة لمناقشة ثالث  .1
الشركات  لةهيك إعادة آليات

يا القضا إدراجوالتشاور حول كيفية 
حدود  ضمن بالمبادرةالخاصة 

 ذات العالقةتعليمات والن ينواالق

 النوابمجلس 
 المالية الرقابةديوان 
 الماليةوزارة 

 وزارة التخطيط
 خبراء النفط

 المجتمع المدني

عمل الشركة ونشاطاتها ضمن  آلياتوضوح ضمان 
المدة الزمنية المحددة بالمنهاج الحكومي لتعديل 

  القانون

 المجلس
 األمانة الوطنية

 2112 أيلول
 2121تموز 
 2121 أيلول

 

31 

عقد ندوة لمناقشة االعتراضات  .2
على فقرات القانون وتقديم 

يس تأس آلياتو  التوصيات لتعديله
يال، الصناديق السيادية، أج

 استثمار واحتياطي الشركة

 النوابمجلس 
 وزارة التخطيط
 خبراء النفط

 المجتمع المدني

 تقديم توصيات لتعديل
القانون تسهم في تحسينه وعدم تقاطعه مع المواد 

 الدستورية

 الحكومة
 األمانة الوطنية

 

 األولتشرين 
2112 

11 

عقد ورشة تخصصية قانونية  .3
ي ف لشرح المواد التي يتمكن درجها 

النفط قانوني تنظيم عمل وزارة 
وشركة النفط الوطنية وفقا 
 لمتطلبات معايير المبادرة

 النوابمجلس 
 خبراء النفط

 خبراء قانونيين
 المجتمع المدني

 العليا لوزارة النفط اإلداراتلنشر الوعي لدى 
بمتطلبات معايير المبادرة وضمان درجها في 

ركة ط والشتعديالت قانوني تنظيم عمل وزارة النف
 الوطنية

 الحكومة
 الوطنية  األمانة

 11 2121 أيار
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 : 5/2/2121بتاري    خ  62والتي وافق عليها مجلس االمناء في اجتماعه المرقم  جنة تعديل خطة العملمقترحات ل

 العمل ورفعها لمجلس االمناء:  في االجتماع االخير وبعد مراجعة كلف االنشطة وتعديلها، قررت اللجنة اضافة المقترحات التالية على خطة

 اضافة فقرة تنص االتي: "للمجلس الحق في مناقة التخصيصات بين االنشطة حسب الحاجة والظرف االني، مع تحديد نسبة المناقلة".  -1

 دقة. اابقاء عمل اللجنة مفتوح وتعمل مراجعة تفصيلية فصلية حول تنفيذ الخطة وتحديثها ويرفع تقرير بذلك للمجلس للعلم والمص -2

3-  .
 
 يتم رفع خطة التنفيذ التفصيلية المتعلقة بتنفيذ االنشطة فصليا

 2121اقامة ورشات دراسة االثر في الجامعات في شهري شباط واذار من سنة  -4
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 لملحقا

 جدول التنفيذ
 9102أيار 

 النشاط المحور والهدف ت

 ج 4.2: لوبة بموجب المتطلب رقمالمنهج المط باإلفصاحدراسة جدوى  وإقرار مناقشة  2-2 1

 تشكيل فريق عمل لوضع آليات نشر البيانات المالية والحسابات الختامية للشركات الوطنية في وزارة النفط 5-2 2

 العمل على نشر سياسة واضحة لنشر العقود 5-2 3

 لثاني تشكيل فريق عمل لتحديث الخطة بناء على المعايير الجديدة وتوصيات التحقق ا 2-1 4

 سجل التراخيص إصدار التعاقد مع شركة لغرض  2-2 5

 
 9102حزيران 

 النشاط المحور والهدف ت

وما بعده بما في ذلك المبالغ المرصودة والمصروفة في معالجة أخطار البيئة ونسب الغاز  2112تعديل الشروط المرجعية لغرض تكثيف البيانات البيئية في تقرير عام  4-1 6
 فصلة حسب الحقل وخطط الشركات المنتجة لتقليلهاالمحروق م

 في فرنسا  المشاركة الفعالة في مؤتمر المبادرة 2-6 0
 

 9102 تموز

 النشاط المحور والهدف ت

2 1-1  
 
 نشر نموذج العقود بموجب سياسة شفافية العقود التي نشرتها الوزارة مؤخرا

 وتبويب الحسابات الختامية المنشورة في مواقع الشركات وتحديد الثغرات والتأخر في النشروضع روابط خاصة في موقع المبادرة لمواكبة  2-6 2

تقرير  المستقل إلصدار  اإلداريالشروط المرجعية بموجب النموذج المحدث المعتمد لدى المبادرة الدولية وتضمينه توصيات تقرير التحقق الثاني والتعاقد مع  إعداد  2-6 11
2112 

 
 9102 آب

 النشاط المحور والهدف ت

 متها مع متطلبات دراسة الجدوىءالحكومية ومدى مال  اإللكترونيةتقييم البيانات المتوفرة بالمواقع  2-4 11

 .لية تقييم شمولية وتحديث البياناتآورشة عمل لوضع  إقامة 2-1 12

 شر مع القوانين والتعليمات التي تحكم قطاع النفط والغاز والتعدين   تشكيل لجنة قانونية متخصصة لدراسة مدى تعارض متطلبات اإلفصاح المبا 2-3 13
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 9102 أيلول

 النشاط المحور والهدف ت

 استكماال للدراسة األولية التي ستعدها األمانة الدولية مؤخرا دراسة الثغرات في البيانات الختامية المنشورة  5-2 14

 تعليماتالالقانون و  القضايا الخاصة بالشفافية ضمن مواد القانون وضمن إدراجالشركات والتشاور حول كيفية ة هيكل إلعادةبالعمل  لمناقشة آليات البدء الطاولة األولى 2-1 15

 ورشة تعريفية بأهمية البيئية ومخاطرها  إقامة 4-2 16
 

 9102تشرين األول 

 النشاط المحور والهدف ت

 رات القانون وتقديم التوصيات لتعديله وآليات تأسيس الصناديق السيادية، أجيال، استثمار واحتياطي الشركةعقد ندوة لمناقشة االعتراضات على فق 2-1 10

 ورشة عمل للتعرف على آليات بيع وتسويق الغاز المنتج في شركة غاز البصرة 1-3 12

 ادية مع وزارة المالية االتح اإلفصاحدراسة العالقات المالية بين الوزارات وجهات  5-2 12
 

 9102تشرين الثاني 

 النشاط المحور والهدف ت

 المباشر في العراق اإلفصاحدراسة حول تحديات تطبيق  2-5 21

 ورشة عمل تخصصية بالمسائلة والحكم الرشيد 5-1 21

 الصناعة والمعادن تشكيل فريق عمل لوضع آليات نشر البيانات المالية والحسابات الختامية للشركات االستخراجية في وزارة 5-2 22
 

 9102كانون األول 

 النشاط المحور والهدف ت

 ورشة عمل حول مبادرة الشفافية في برلمان اإلقليم 1-4 23

 وأهميتهاعن دور المبادرة  اإلقليمورشة عمل للبرلمان ومنظمات المجتمع المدني في  2-3 24

 القرار في اإلقليم أصحاباللقاء مع  2-3 25
 

 9191 كانون الثاني

 النشاط المحور والهدف ت

 المدعوم من قبل األمانة الدولية( commodity)تتم الدراسة بالتنسيق مع برنامج . ليات تسويق النفط العراقي مقارنتها مع تجارب البلدان األخرىآدراسة مقارنة عن  1-5 26

 حديات الفنية والسياسية التي تواجه المشروع طاوالت مستديرة لبحث أهمية وآليات فتح منافذ تصدير جديدة والت 3 1-2 20

 عمل ورشة تعريفية بالتوصيات ومتطلبات تنفيذها 2-4 22
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 9191شباط 

 النشاط المحور والهدف ت

 ورشات عمل لموظفي الشركات المملوكة للدولة لغرض التعرف على متطلبات المبادرة بخصوص شمولية البيانات 2-5 22

 لمدة يومين لتوضيح ماهية المبادرة وبيان متطلباتها في اإلفصاح وسجل التراخيص برنامج تدريبي 0-2 31

 اإلبعادالشركات الراغبة بالمشاركة والشركات المؤهلة والمبعدة وسبب أسماء نشر قائمة ب 1-1 31
 

 9191آذار 

 النشاط المحور والهدف ت

 :حتعقد في بغداد لمدة يومين لغرض توضي الورشة األولى 6-2 32
 آليات نشر بيانات المنافع االجتماعية الواردة بالعقود مع الملحقات -
 متطلبات حوكمة مشاري    ع المنافع االجتماعية اإللزامية والطوعية للشركات العالمية -
 عن المعلومات الواجبة النشر األتمتةحوكمة مشاري    ع الخدمات االجتماعية اإللزامية لتدريب الموظفين المسؤولين عن  -

 2112تقرير  إصدار  2-0 33

 أوليةالمباشر كخطوة  اإلفصاحعقد سلسلة ورشات عمل للتعريف بمنظومة  2-5 34
 

 9191نيسان 

 النشاط المحور والهدف ت

 ورشة عمل تعريفية بالمتطلب الخاص بالتوازن بين الجنسين  3-1 35

 :يومين لكل منها لغرض توضيحورشات تخصصية تعقد في بغداد والبصرة وذي قار وكركوك لمدة  أرب  ع 6-2 36
 آليات نشر بيانات المنافع االجتماعية الواردة بالعقود مع الملحقات -
 متطلبات حوكمة مشاري    ع المنافع االجتماعية اإللزامية والطوعية للشركات العالمية -
 ات الواجبة النشرعن المعلوم األتمتةحوكمة مشاري    ع الخدمات االجتماعية اإللزامية لتدريب الموظفين المسؤولين عن  -

 المباشر في البصرة باإلفصاحورشة عمل تعريفية  2-5 30

 درةر المباعقد ورشة تخصصية قانونية لشرح المواد التي يتمكن درجها في قانوني تنظيم عمل وزارة النفط وشركة النفط الوطنية وفقا للمتطلبات معايي  2-1 32
 

 9191أيار 

 النشاط المحور والهدف ت

 إقامة انتخابات المجتمع المدني في اإلقليم 2-3 32

 النفط الوطنية وفقا للمتطلبات معايير المبادرة وشركةلشرح المواد التي يتمكن درجها في قانوني تنظيم عمل وزارة النفط  تخصصية قانونيةعقد ورشة  2-1 41
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 القطاع تشكيل فريق عمل تخصصي لتقديم مقترحات لتحقيق التوازن الوظيفي في  3-1 41
 

 
 

 9191حزيران 

 النشاط المحور والهدف ت

  2112الموظفات ونسبتهن مقارنة بالموظفين الذكور والمهام المناطة بهن لتقرير عام  لتشمل أعداد( Tame plates)تعديل جداول اإلفصاح  3-1 42

 2112 السنوي لعامتقرير النشاط  إصدار  2-0 43
 

 9191تموز 

 طالنشا المحور والهدف ت

 االجتماعيةورشة تعريفية عن آليات احتساب وصرف المنافع والخدمات  6-1 44

 هالقاءات ميدانية مع الوزير والوكالء والمدراء العامين المعنيين لتعريفهم بالمبادرة وبالنشاطات المنوي تنظيمها في الوزارة والهدف من 0-2 45

 التعليماتون و القان القضايا الخاصة بالشفافية ضمن مواد القانون وضمن إدراجالشركات والتشاور حول كيفية لة هيك إلعادةمل لمناقشة آليات البدء بالع الطاولة الثانية 2-1 46
 

 9191آب 

 النشاط المحور والهدف ت

 :تعقد في وكركوك لمدة يومين لغرض توضيح الورشة الرابعة 6-2 40
 عقود مع الملحقاتآليات نشر بيانات المنافع االجتماعية الواردة بال -
 متطلبات حوكمة مشاري    ع المنافع االجتماعية اإللزامية والطوعية للشركات العالمية -
 عن المعلومات الواجبة النشر األتمتةحوكمة مشاري    ع الخدمات االجتماعية اإللزامية لتدريب الموظفين المسؤولين عن  -

 المختصين بالتعاقد التعديني إلىتراخيص النفطية في وزارة النفط ورشة عمل تدريبية لنقل الخبرات من دائرة العقود وال 0-1 42
 

 9191أيلول 

 النشاط المحور والهدف ت

 ليات منح التراخيص البتروليةآدارسة عن  1-1 42

درة الشفافية ضمن مواد القانون وضمن تعليمات الصاالقضايا الخاصة ب إدراجالشركات والتشاور حول كيفية  لةهيك إلعادةلمناقشة آليات البدء بالعمل الطاولة الثالثة  2-1 51
 على القانون اعتمادا 

 :لمدة يومين لغرض توضيح تعقد في ذي قار ة الورشة الثالث 6-2 51
 آليات نشر بيانات المنافع االجتماعية الواردة بالعقود مع الملحقات -
 ات العالميةمتطلبات حوكمة مشاري    ع المنافع االجتماعية اإللزامية والطوعية للشرك -
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 عن المعلومات الواجبة النشر األتمتةحوكمة مشاري    ع الخدمات االجتماعية اإللزامية لتدريب الموظفين المسؤولين عن  -
 

 
 
 

 9191تشرين األول 

 النشاط المحور والهدف ت

 ورشة عمل حول آليات التقديم ومعايير منح التراخيص يحضرها أعضاء  1-1 52

 روالبتر ودوال األقاليمض التعريف بالمشاري    ع االستثمارية وتنمية ر تعريفية لغ ي بغداد ف األولىالورشة  6-1 53
 

 9191تشرين الثاني 

 النشاط المحور والهدف ت

 روالبتر ودوال األقاليملغرض التعريف بالمشاري    ع االستثمارية وتنمية  الورشة الثانية تعقد في إحدى محافظات البترودوالر  6-1 54

 ة تدريب للمجلس واألمانة الوطنية بالتنسيق مع األمانة الدولية والبنك الدولي ورش 2-6 55
 

 9191كانون األول 

 النشاط المحور والهدف ت

 تنفيذ زيارات موقعية ألعضاء المجلس إلى المنافذ الحالية في البصرة وجيهان 1-4 56

 ينورشة عمل لشرح أثر جوالت التراخيص في تطوير قطاع التعد 0-3 50

 


