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 IEITIعمل الخطة 

 8102 نيسان  -  8102 ايار 

 اإلجراءات التصحيحية إستكمال اإلجراءات الالزمة للخروج من حالة تعليق العضوية ومتابعة توصيات :اوالً 

( ، وتم اقتراح 8102)لعام العراقي االخير  تجابه لها في تقرير المبادرةبين وجود عدد من المعايير التي لم يتم االس  8102الدولية الخاص بالعراق لسنه تقرير المصادقة الصادر من المبادرة السبب: 

 عه من االجراءات التصحيحية من قبل المبادرة الدولية  الستكمال  تطبيق العراق لكافة المعايير في التقارير القادمة. مجمو
 مصدر التمويل الكلفة الزمني اإلطار الجهة المسؤولة النتائج النشاط الهدف ت

1 

 

 

 

 

 

 

ضمان المشاركة 

الفعاله للحكومة بناءا 

على خطة الحكومة 

لتفعيل معايير 

المبادرة في 

 وزارتهم

  ذات عقد اجتماعات مع الجهات الحكومية 

 .المبادرةالعالقة لتعريفها بدورها وفقاً لمعايير

 

دعم اكبر من قبل الحكومة لتطبيق مبادرة 

 الشفافية في العراق. 

 

 مجلس األمناء

 

 

 البنك الدولي $ 050555 شهر  11

 وزارة النفط

المنتديات والمؤتمرات الحكومية المشاركة في 

الخاصة بالقطاع االستخراجي لضمان توصيل 

 الرساله الخاصة بالمبادرة الى الجهات المختصة. 

 

الجانب الحكومي بالجوانب تثقيف 

 والتطورات الخاصة بالمبادرة

 

 مجلس االمناء

 

 

 

150555$ 

دعوة الجهات الحكومية للمشاركة في االنشطة 

 الخاصة بالمبادرة. 

 مجلس االمناء ضمن نشر الوعي بالمبادرة 

 

 

زويد المعلومات  الخاصة بسجل التراخيص الذي سنشر ت 
 في موقع المبادرة  

 

ضمان تطبيق معيارالمبارة الخاص بالعقود 

 )ب(102

 مجلس االمناء 

 وزارة النفط 

 شركات الدولية 

 

نشر الصادرات من الصناعات االستخراجية من حيث  
القيمة وكنسبة مئوية من إجمالي الصادرات وذلك تنفيذا 

 مساهمة القطاع االستخراجي في االقتصاد 
 

 مجلس االمناء )ج(302ضمان تطبيق معيار المبادرة 

 سومو

وزارة الصناعة  

 التخطيط

 حكومة االقليم

 غاز البصرة

تثبيت اعدادالعمالة في الصناعات االستخراجية وكنسبة 
 مئوية من مجموع العمالة  الكلي 

 

 مجلس االمناء )د(302ضمان تطبيق معيار المبادرة 

 وزارة التخطيط

نشرنسبة حجم الصناعات االستخراجية كقيمة ثم كنسبة 
 مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي. 

 

 مجلس االمناء  )أ(302ضمان تطبيق معيار المبادرة 

الجهاز المركزي 

 لالحصاء
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العمل على إجراءات  1

إعادة اختيار ممثلي 

المجتمع المدني في 

 مجلس األمناء.

 

 تعديل النظام الداخلي.

 

 

انتخاب ممثلين لمجلس االمناء من جميع 

 اطراف اصحاب المصلحة 

 

 مجلس األمناء

 

 البنك الدولي $000555 اشهر  9

 وزارة النفط

 اصدار التعليمات االنتخابية 

 

 مجلس االمناء لضمان حوكمة العملية االنتخابية

تشكيل لجنة من اصحاب المصلحة من الغير 

 االنتخابات جراءالالراغبين بالترشح. 

 

 مجلس االمناء لضمان شفافية االنتخابات 

 لجنة االنتخابات

 التعريف بالمبادرة للممثلين الجدد

 

ضمان زيادة المعرفة بمبادىء ومعايير 

 المبادرة

 مجلس االمناء

العمل على تنفيذ  2

تقارير من دون 

 التنفيذ المعدل 

المسؤولين . تنظيم زيارات واجتماعات للقاء 1

واصحاب المصلحة في اقليم كردستان ومناقشة 

افضل السبل لتفعيل االفصاح من الجانب الحكومي 

 والشركات في االقليم.

 

االنفتاح و التثقيف بمبادرة الشفافية  -

 الصحاب المصلحة في اقليم كردستان. 

 

 

 

 البنك الدولي $050555 اشهر  9 مجلس االمناء 

 وزارة النفط

مسؤولي واصحاب المصلحة في اقليم  . دعوة1

 كردستان لالنشطة الخاصة بالمبادرة في بغداد

 

تشجيع حكومة اقليم كردستان والشركات  -

 على االفصاح. 

 

100555$ 

. اصدار بروشورعن اهمية تطبيق المبادرة باللغه 2

الكردية يستهدف اصحاب المصلحة وباالخص 

 المجتمع المدني باالقليم

الوعي الجماهيري بالمبادرة وتكون زيادة 

 قوى ساندة لتفعيل المبادرة في االقليم

10555$ 

ضمان اطالع مواطني االقليم بكافة  .تفعيل موقع المبادره باللغه الكردية.4

مستجدات عمل المبادرة لضمان تفاعلهم 

 معها

 

التعريف باالطار  4

القانوني الذي يحكم 

القطاع االستخراجي 

 قبالعرا

 واالنظمة والتعليماتعمل دراسة لسرد وتفسير القوانين 
 التي تحكم قطاع النفط والغاز والمعادن في العراق. 

 
 
 
 
 
 

اعطاء معلومات محدثة وشاملة فيما  -

يخص القوانين الحاكمة للقطاع 

 االستخراجي للرأي العام. 

 

 

 

 

 مجلس االمناء 

 االداري المستقل

 البنك الدولي $100555 اشهر  3

 وزارة النفط
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 على العمل التشجيع 

لضمان توثيق أي 

إصالحات تقوم بها 

الحكومة في هذا 

 اإلطار

العمل على اضافة مادة عقدية تضمن اللتزام الشركات  
 التي  تفوز بعقود جوالت التراخيص الجديدة 

توثيق اي اصالحات تقوم بها الحكومة  -

 في مجال العقود 

 وزارة النفط 

دائرة العقود 

 والتراخيص 

0 

 

لموازنة التعريف با

 العامه االتحادية

  وإدارة النفقات

اعداد دراسة مستفيضة عن الموازنه الوطنية وادارة 
 النفقات 

فممممي  فهممممم اوسممممع عممممن اليممممات المسممممتخدمه

وبيمممان ان التنميمممة المسمممتدامة للمحافظمممات 

وسمممميلة لقيمممما  اثممممر هممممي  ادارة النفقممممات 

المستحصممممملة ممممممن الصمممممناعات المممممموارد 

 االستخراجية على حياة المواطنين

 مجلس االمناء 

 جهة مختصة 

 البنك الدولي $150555 اشهر 3

 وزارة النفط

مساهمه القطاع 

االستخراجي 

 باالقتصاد الوطني.

 

اعداد دراسة مستفيضة عن مساهمه القطاع 

االستخراجي باالقتصاد الوطني متضمنا جميع البنود 

 في معيار المبادرة.  3الوارد بالمتطلب رقم 

وسيلة  اعطاء فهم اوسع باالضافة الى 

لقيا  تأثير جانب من جوانب القطاع 

االقتصاد مساهمته باالستخراجي على 

 ترتبة علىالعراقي، واآلثار والنتائج الم

 ذلك،

 مجلس  االمناء 

 جهة مختصة

 البنك الدولي $150555 اشهر 3

 وزارة النفط

.اصدار تقرير 1 3

 المبادرة لعام 

1513 

 

 تحديث خطة عمل المبادرة.

 

لضمان  تحديث  خطة العمل  وتضمينها 

 اولويات الحكومة

 مجلس االمناء

 

 

 البنك الدولي $1550555 اشهر  11

 وزارة النفط

 إعداد دراسة نطاق المبادرة. 

 

 اصدار دراسة نطاق المبادرة   

 

150555$ 

 الشروط المرجعية الخاصة بالتقرير. إعداد 

 

 اختيار الشركة المستقلة المعدة للتقرير

  

 

 التعاقد مع  الشركة المستقلة العداد التقرير.

 

لضمان تنفيذ  1513اصدار تقرير 

 المعيايير

 402و201

 شهر 1
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 نشر التقرير. 

 

  اشهر 0 )ا(001لضمان تطبيق المعيار 

 إعداد تقرير النشاطات السنوية

 

 شهر1 204لضمان تنفيذ المعيار

 اصدار نسخ باللغه العربية لكل االصدارت اعاله

 

 اشهر 0 )د(001لضمان تطبيق المعيار 

. اصدار تقرير 1 

 1510المبادرة لعام

 $1150555 شهر 11 1510اصدار تقرير  اعالةكل ماسبق 

 ً  .العمل على جعل مبادرة الشفافيه جزء اصيل من عمل الحكومة في ادارة القطاع االستخراجي من خالل نظام االفصاح المباشر : ثانيا
ن الخاصة بانتاج التقارير السنوية م نظام االفصاح المباشر ضروري لجعل المبادرة متكامل مع عمل الحكومة اليومي الدراة القطاع وسيعمل النظام بشكل كبيرعلى تقليل المصاريفالسبب : 

 خالل استغالل االمجهود الحكومي.  

الفنية بعمل  التطوير واالصالحاتوقدر كبير من  التي تحكم هذه الجهات قد يتضمن تعديالت باالنظمة والقوانينالتحديات : التحويل الى نظام االفصاح المباشر من الجهات الحكومية 

  المؤسسات الحكومية.
 مصدر التمويل الكلفة الزمني اإلطار الجهة المسؤولة النتائج النشاط الهدف ت

المباشرة  1

باالجراءات 

 االولية لتنفيذ

مشروع اإلفصاح 

 المباشر

اجتماعات وورشات عمل مع الجهات المختصة في  عقد

المؤسسات الحكومية ذات العالقه لتعريفها باالفصاح 

 المباشر.

 

التعريف بنظام االفصاح المباشر لكل 

 الجهات ذات العالقة.

 

 

 مجلس االمناء 

 وزارة النفط 

وزارة الصناعة 

 والمعادن

 البنك الدولي $1550555 اشهر  11

 وزارة النفط

عمل اجتماعات مع الحكومة والوزارت المعنية لتبيان 

 مدى التزامها باالفصاح المباشر. 

 التمهيد لتطبيق الية االفصاح المباشر.

 

  

 مجلس االمناء 

 وزارة النفط 

وزارة الصناعة 

 والمعادن

تقييم البيانات المتوفرة بالمواقع االلكترونية الحكومية 

 المبادرة.ومدى مالئمتها لتقارير 

  

تقييم وضع العراق فيما يخص االفصاح 

 ووضع خطة زمنية للتطبيق الفعلي. 

 

 مجلس االمناء 

 وزارة النفط 

وزارة الصناعة 

 والمعادن

 مناقشة واقرر دراسة جدوى باالفصاح المباشر. 

 

تقديم الخطة الخاصة باالندماج بالمبادرة الى 
المراحل الجهات المعنية.لضمان االنتقال الى 

 االخرى للشروع بمشروع االفصاح المباشر

 مجلس االمناء 

 جهة مستقلة

 . حكومة لالندماج بالمبادرةللخطة  مناقشة واعتماد

 

واضح ماهية االمكانات المتاحة لدى الدولة 

 لالندماج
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وفير بتتتخصص  ر الوزارتين ستحداث شعبة في مقا

 المطلوبة للمبادرة المعلومات 

بمعايير  اندماج الوزارتين لضمان 

 المبادرة

 

 مجلس االمناء

 وزارة النفط 

 وزارة الصناعة

الملوكة للدولة  االستخراجية   التزام الشركات .

 بمشروع االفصاح الشهري المباشر 

بمعايير   الشركاتاندماج لضمان 

 المبادرة

 

 مجلس االمناء 

الشركات 

 االستخراجية

 عقود جوالت التراخيص. المذكورة في " للشركات تفعيل فقرة " المنافع االجتماعية :ثالثاً 
في المحافظات التي تعمل بيها هذه الشركات ، السبب: المنافع االجتماعية للشركات تعاني من تضارب الصالحيات بين وزاره النفط ومجالس المحافظات فيما يخص المشاريع الواجب اقامتها 

 تعليمات واضحة بهذا الخصوص والمشاريع المنجزة ليست بالضروره من اوليات المجتمع المضيف.حيث ال توجد 

 الخاصة الخاصة بوزارة النفط. شعبة قد يتاخر نظراً النها تتطلب تعديالت باالنظمة والتعليمات التحديات : استحداث 
 التمويلمصدر  الكلفة الزمني اإلطار الجهة المسؤولة النتائج النشاط الهدف ت

تقديم مقترح الى  1

وزارة النفط 

إستحداث شعبة ب

رأسية خاصة 

بالمنافع االجتماعية 

 ثيق كافةلغرض تو

المبالغ الخاصة 

وإيجاد ت بالجوال

آليات واضحة 

 لصرفها

 نشر الفقرات الخاصة بالمنافعورشة لتوضيح آليات 

 االجتماعية الواردة بالعقود مع الملحقات.

 

 

ذات العالقة معرفة كافة الجهات 

بالفقرات التعاقدية الخاصة بمشاريع 

 المنافذ االجتماعية.

 

 مجلس األمناء

 

 

 

 البنك الدولي $000555 شهر   11

 وزارة النفط

نشر أي تعليمات صادرة ورشة لتوضيح آليات 

 بخصوص تخصيصات المنافع االجتماعية.

 

عمل اوليات للمشاريع الواجب 

انجازها في المحافظات بعد موافقة 

 مجلس المحافظة المعني. 

    مجلس االمناء 

إعداد دراسة خاصة عن المنافع االجتماعية 

 وتخصيصاتها.

 

شفافية أكثر بالتعليمات الخاصة بتنفيذ 

 مشاريع المنافع االجتماعية

توسيع قاعدة المعلومات بخصوص 

المنافع االجتماعية وسبل مشاريع 

 تحسينها وتنفيذها.

انشاء شعبه خاصة بوزارة النفط 

 الدارة المنافع االجتماعية. 

 

 مجلس الالمناء

 جهة مستقلة

 

ً ار الشفافية في إجراءات منح التراخيص التعدينية. تعزيز: بعا  
.والمعادن عدم توفر آليات إعداد نماذج التراخيص ومنحها لدى وزارة الصناعةالسبب :   

.ة الصناعة والمعادن في هذا جانب ادارة جوالت التراخيص التحديات : قلة الخبرة في وزار  
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 مصدر التمويل الكلفة الزمني اإلطار الجهة المسؤولة النتائج النشاط الهدف ت

إستحداث آليات  1

منح التراخيص في 

 مجال التعدين

دائرة  نقل الخبرات من

العقود والتراخيص 

النفطية في وزارة النفط 

المختصين بالتعاقد الى 

التعديني في وزارة 

 الصناعة والمعادن.

زيادة الفهم من قبل المختصين في وزارة الصناعة والمعادن  .1

بآليات إعداد نماذج التراخيص وجذب المستثمرين وتحديد 

 معايير منح التراخيص.

 

 

 

 

 الدوليالبنك  050555 شهر 11 

 وزارة النفط

عقد ورش لشرح اهمية 

االيرادات المتحقق من 

منح التراخيص في 

 االقتصاد العراقي

 

ضمن احداث نقلة نوعية في استثمار المعادن في العراق وضمن 

 استدامة االيرادات الى الموازنه 

    

برنامج تدريبي وضع   

ة لعدد من موظفي الوزار 

 يوضح ماهية المبادرة

ومدى اندماجها وأنسجامها مع  القوانيين واالنظمة لضمان  

 والتعليمات النافذة 

 

 مجلس االمناء

 وزارة الصناعة

150555$ 

أصدار كرا  تعريفي 

يلخص معايير المبادرة 

 الجديدة 

 

 مجلس االمناء زيادة الوعي الجماهيري بمعايير المبادرة 

 وزارة الصناعة

00555$  

تفعيل إستحداث/  1

الموقع األلكتروني 

لوزارة الصناعة 

والمعادن ووضع 

الخرائط االكترونية 

الخاصة بتوزيع 

 المعادن

إقامة ورشة عمل لبيان  

متطلبات المبادرة فبما 

يخص المعلومات التي 

 يجب اإلفصاح عنها..

 

واآلليات شفافية ووضوح بشأن الرقع المعروضة لالستثمار

 الخاصة بمنح التراخيص.

 

 

 

 مجلس االمناء

 وزارة الصناعة

 البنك الدولي $050555 شهر 11

 وزارة النفط

التعريف بتجارب الدول 

في إنشاء الخرائط 

 التفاعلية.

 

 مجلس االمناء  تهيئة االمور اللوجستية ضمن مشروع االفصاح المباشر

 وزارة الصناعة

 البنك الدولي $050555 شهر  11

 وزارة النفط
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التفاعلية إصدار الخرائط 

وتفعيلها على المواقع 

الخاصة بالوزارة وبهيئة 

 المسح الجيولوجي.

 

 

 

وبما  ومعلومات االنتاج  نشر خارطة المقالع والمعادنلضمان 

 يتناسب مع جذب المستثمرين

 مجلس االمناء

 وزارة الصناعة

 البنك الدولي $000555 شهر  11

 وزارة النفط

 ً  . يةالوطن تأسيس شركة النفطتعزيز الشفافية والحكم الرشيد في : خامسا

وكيفية اداره القطاع  والتي ستعيد هيكيله وزارة النفط وعدد من الشركات االستخراجية الوطنية 8102السبب: شركة النفط الوطنية هي من القوانين المهمه التي اصدرت سنه 

 االستخراجي.

 : قلة الوقت المخصص للتحول بتطبيق القانون قد يؤثر على امكانية اجراء التعديل الالزم عليه. التحديات 

 
 مصدر التمويل الكلفة الزمني اإلطار الجهة المسؤولة النتائج النشاط الهدف ت

1 

 

ادراج 

القضايا 

الخاصة 

بااللتزام 

بمعايير 

مبادرة 

الشفافية في 

التعديالت 

الخاصة 

بقانون 

الشركة 

 الوطنية. 

دء والبديرة لمناقشة آليات تأسيس طاوالت مست

بالعمل العادة هيكيله الشركات والتشاور حول 

كيفية عمل ادراج القضايا الخاصة بالشفافية 

والمباجرة ضمن تعليمات الصادة اعتمادأ على 

 القانون. 

 

 

 

 

 

 

ضمان وضوح آليات  .1

تأسيس الشركة 

وتنفيذها ضمن المدة 

الزمنية المحددة 

 .بالقانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس األمناء

 وزارة النفط
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 وزارة النفط
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 عقد ندوة للخبراء لمناقشة االعتراضات

 على فقرات القانون وتقديم التوصيات لتعديله.

 

 

 

 

 تقديم توصيات لتعديل

القانون تسهم في تحسينه 

وعدم تقاطعه مع المواد 

 الدستورية.

 

 

 

عقد ندوة حوارية تضم الجهات ذات العالقة 

والخبراء لمناقشة آليات تأسيس الصناديق ) 

 السيادية، أجيال، استثمار واحتياطي الشركة(.+

تأسيس الصناديق 

وفقاً ألفضل االستثمارية 

السبل لتالئم األهداف التي 

 تم إنشاؤها من أجلها.

    

 دوالر 0،022،111 الكلفة الكلية 

 

 دوالر 1550555 التشغيلية لألمانة الوطنية النفقات 0

 دوالر 1200555  والموظفين عدا مخصص لتقرير ())من ضمنها استشاري تحديث موقع المبادرة مدفوعات األمانة الوطنية للمبادرة  لالستشاريين  8

 دوالر 0،088،111 التكلفة اإلجمالية للخطة

 


