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مقدمة

ً
ا
ًاالقتصاديلإلصالحالبيضاءللورقةاستكمال ًوالمال   

ًالوزراءمجلسأقرهًاالت   
 
ًالمنعقدةجلستهف  

 
وبموجب،13/10/2020ف

ً،2020لسنة(148)المرقمقراره  
ًالجزءيأت   

ًاآللياتليضعاالصالحبرنامجمنالثات   
ًتنفيذهتضمنالت 

 
ًاتللمستهدفوفقا  

الجزءتضمنهًاالت 

ًاألول،  
 
ًاألهدافإلنجاًزسنوات5-3مدةبتحديًدالبيضاءالورقةذلكعىلنصتكمًامحددة،زمنيةتوقيتاتإطاًروف  

.أجلهامنوضعتالت 

،االقتصادياإلصالحبرنامجتنفيًذالستدامةاألساسيةالضمانةإن اموالمال  ًلتتمثبه،كافةالحكوميةالجهاتوالت    
 
مساًروجوًدف

مًاوهًوالتنفيذ،حسنلضمانالالزمةالصالحياتتمتلكمتخصصةجهةقبلمنللمتابعةويخضعمحددة،توقيتاتضمنللتنفيذ،واضح

ًالخطةتتضمنه  
امعدممخاطًرأنوحيث.هناأيديكمبي  ًنضعهًاالت  باألساس،خطةوًدوجعدممخاطًرعنتقلاًلاإلصالحخطةبتنفيًذااللت  

ًلضمانقصوىأهميةتكتسبهذهالتنفيًذخطةفإن ًالمالئمةالظروفتوفت   
 
االقتصاديالتقدمأسسوإرساءونموه،البلًداقتصاًدلتعاف

ًللعراق  
 
ينالحاديالقرنف .والعشر

ًاألوليتمثل:أساسيي  ًقسمي  ًعىلالخطةتتوزع  
 
ًبمًااإلصالح،برنامجحوكمةف  

 
افعنؤولةالمسوالعملياتالهياكلذلكف االشر

والتوجيهيادةالقوتحتدقيق،نحًوعىلاإلصالحعمليةإدارةضمانيتمحيثبها،الخاصالقراًرواتخاًذالخطة،تنفيًذوتقييموالمتابعة

، افالزمةالالصالحياتتوافًرلضمانللدولة،التنفيذيالجهاًزبرأسوارتباطهالمهمة،لهذهالمؤهلالكفوءوالفريقالمناسبي   الحثيثواالشر

.عامبشكلالدولةمؤسساتمعوالمتابعةالتنسيقالباإلضافةالحكومية،المؤسساتمختلفبي  ًوتكاملهًاالتنفيذ،عمليةعىل
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ًالقسمأمًا  
64عددهاغبلالمشاري    ع،منمجموعةيضمالذياالصالحبرنامجالالبيضاءالورقةمكوناتتحويلتضمنفقًدالثات 

،
 
وعا وع،كلانجاًزالمتكاملنحًوعىلتنفيذهًاعمليةتقوًدمستهدفاتجملةعىلمنهًاكليشتملمشر بعضهًامعشاري    عالموتتكاملمشر

المسؤولةالجهاتمعتحديدهًااليصاًرتفصيليةإجراءاتعىلتنطويالمستهدفاتتلكمنكلأنمالحظةمع.ككلاالصالحبرنامجلتنجًز

وع،كلعن ًعليهًااالتفاقيتمتوقيتاتوضمنمشر  
 
ًالقسمهذًاتضمنكمًا.الخطةمدةإطاًرف

 
وع،نفيًذتعنالمسؤولةللجهةتحديدا المشر

ًجهًدضمنالساندة،الجهاتتتبعهًا ًنموذجوضعتموقًد.العملبمفرداتالعالقةذاتالمؤسساتبي  ًتكامىل  ًتوضيح   
 
ًالقسممقدمةف  

الثات 

وعلكلالتنفيًذخطةمكوناتمنجزءكلمنالمقصوًديوضح نامجمشاري    عمنمشر ًورًدمًاإن.التر  
 
ًالقسمهذًاف  

وتوقيتاتًصعنامنالثات 

ً ًيبق   
 
احإطاًرف .والساندةالمسؤولةوالجهاتالموقر،الوزراءمجلسقبلمنوالتعديلللمناقشةالخاضعاالقت 

،المجتمعمنالكاملبالدعمحظيتقًدالبيضاءالورقةأنالاإلشارةمنبًدواًل ًتجسًدمًاوهًوالدول   
 
للدعم،ةخاصلجنةانشاءف

ًومهمتهًا،"IECGللعراقاالقتصادياالتصالمجموعة"سميت ًه  ًاالقتصادياإلصالحلعمليةالدعمتوفت   
 
ًالعراقف  

 
البيضاء،الورقةإطاًرف

ًوالبنك،G7السبعالصناعيةالدولالمجموعةهذهوتضم ،النقًدوصندوقالدول  ًاالتحاًدالباإلضافةالدول  هذهستأسيتموقًد.األورتر 

ًوالوفًدالوزراءرئيسدولةزيارةإثًرالمجموعة  
 
حيثتناوب،بالاألعضاءالجهاتاحدىالمجموعةويرأس.المتحدةالمملكةالالمرافقالعراف

ًالمتحدة،بالمملكةبدأت
 
دوليي  ًمستشارينًومتخصصي  ًتعيي  ًتنسيقهًوالمجموعةلهذهاألساسيةالمهامإحدىإن.المانياترأسهًاوحاليا

ًالعراقيةالحكومةلمساعدة  
 
.واإلداريةالتقنيةللمساعدةحاجةهناكتكونوحيثمًالإلصالح،األساسيةالمجاالًتف
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ًواًل ًالدوًرأهميةيخق  ًالدول   
 
اتمنلالستفادةمهمةفرصالدعمذلكيوفًرحيثاإلصالح،عمليةدعمف ًالمتقدمةةالدوليالختر  

 
ف

ًاإلصالح،خطةتنفيًذمجاالًتمختلف
ا
ًعنفضل التعقيداتتلفمخمعللتعاملالدوليةالمؤسساتدعملتسهيلالمالئمةالظروفتوفت 

ً  
ًوهنًاالتنفيذ،عمليةترافققًدالت  ًوالبنكللعراقاالقتصادياالتصاللمجموعةتمثيلبوجوًدنوص  ًالدول   

 
ًلإلصالحالعليًااللجنةف عتر

ًالدعماستمراًرحثيثنحًوعىلينسقوبمًاالتصويت،حقيمتلكاناًلممثلي  ً .اإلصالحلخطةالدول 

ًكمًا التنفيًذلفريقشورةالملتقديمالدولية،والسمعةالكفاءةذويالدولة،ورجالاالقتصاديي  ًمنالمستوىرفيعةلجنةبتشكيلنوص 

اتيجيةالمسائلبشأن ًذاتاالست  ًالتأثت   
 
،االقتصاًداتجاهاتف  

 
ًالمماثلةالتجاربغراًرعىلوذلكالعراف  

 
تلكساعدتحيثى،أخًربلدانف

ًاللجان  
 
ًوإنجاًزاالقتصادياإلصالحمساراتضبطعىلالمساعدةف ًالتغيت  ،تجتمعقًداللجنةوهذه.اإليجاتر 

 
لتقييمالحاجة،عنًدأًوفصليا

احاإلصالح،خطةتطبيقمسارات ًوالتعديالتالمعالجاتواقت   
مناشخاص(10)اللجنةهذهأعضاءعدًديتجاوًزواًل.الخطةتتطلبهًاقًدالت 

.بالنجاحلهًامشهوًدمختلفةوتجارببلدان

.ومنًهللاًنستمدًالعونًوالتوفيق

ً خليةًالطوارئًلإلصالحًالمال 

ً  
2021كانونًالثات 
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جدول المحتويات

2مقدمة

9الحوكمة: القسمًاألول
ًتواجهً  

األساسيةًالت  11برنامجًاإلصالحًالمخاطًر
12مستوياتًالحوكمةًالرسمية

ً  
لإلصالح: مستوىًالحوكمةًالثات  14اللجنةًالعليًا

19خليةًإدارةًاإلصالح: مستوىًالحوكمةًالثالث
ًلخليةًإدارةًاإلصالح 30الهيكلًالتنظيم 

35ملحق

ً  
38المشاري    ع: القسمًالثات 

40الموازنةًالعامة( 01)
41اإليراداتًالحكومية( 02)
ًالمملوكةًللدولة( 03)  

42األراص 
43النفقاتًالحكومية( 04)
ًالقطاعًالعام( 05) 44رواتبًمنتستر 
امج( 06) 45موازنةًالتر
46األولوياتًاالستثمارية( 07)
(08 )ً 47الدينًالحكوم 
(09 )ً يتر 

48النظامًالض 
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(10 )ً  
 
49األداءًالمضف

ونية( 11) 50الخدماتًالمضفيةًااللكت 
51المصارفًالحكومية( 12)
52سوقًاالوراقًالمالية( 13)
53جذبًاالستثمار( 14)
(15 )ً ًلقطاعًالتأمي   التنظيم  54االطاًر
55الخدماتًالتأمينية( 16)
56بيئةًاالعمال( 17)
ًللقطاعًالخاص( 18) 57الدعمًالحكوم 
58القروضًالتنموية( 19)
كاتًالعامة( 20) 59الشر
ًالعامًوالخاص( 21) اكةًالقطاعي   60شر
61المنافذًالحدودية( 22)
62التصدير( 23)
ًالنظامً( 24) 63الكمرك 
64المناطقًالحرة( 25)
65المدنًالصناعيةًواالستثمارية( 26)
(27 )ً 66البنيةًالتحتيةًللقطاعًالزراع 
(28 )ً 67تمويلًالقطاعًالزراع 
(29 )ً 68اإلنتاجًالزراع 
69إدارةًالمواردًالمائية( 30)
(31 )ً ًللقطاعًالنفط  التنظيم  70االطاًر
(32 )ً 71اإلنتاجًالنفط 
72المشتقاتًالنفطية( 33)
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73توزي    عًالمنتجاتًالنفطية( 34)
النفط( 35) 74تصديًر
الغاز( 36) 75انتاجًوتصديًر
76انتاجًالطاقةًالكهربائية( 37)
77الطاقةًالبديلة( 38)
78نقلًوتوزي    عًالطاقةًالكهربائية( 39)
الكهرباء( 40) 79أتمتةًجبايةًأجوًر
الكهرباء( 41) 80إيراداتًأجوًر
81ترشيدًاستهالكًالطاقةًالكهربائية( 42)
ًلقطاعًالنقل( 43) التنظيم  82االطاًر
انًوالمطارات( 44) 83الطت 
ي( 45) 84النقلًالتر
ًالعراقية( 46) ئ 85الموات 
ًلقطاعًاالتصاالًت( 47) التنظيم  86االطاًر
87خدماتًاالتصاالًت( 48)
88الخدماتًالصحية( 49)
(50 )ً 89الماءًوالضفًالصح 
90الحمايةًاالجتماعية( 51)
91نظامًالبطاقةًالتموينية( 52)
92النظامًالتقاعدي( 53)
93التعليمًوسوقًالعمل( 54)
(55 )ً  

94التأهيلًالمهت 
95بناءًالمدارس( 56)
96االشغالًالعامة( 57)
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(58 )ً 97األداءًالحكوم 
98الوظيفةًالعامة( 59)
99العقودًالحكومية( 60)
100نظامًاإلدارةًالماليةًالعامة( 61)
101أداءًوزارةًالمالية( 62)
102الحفاظًعىلًالمالًالعام( 63)
103الالمركزيةًوالتنميةًاإلقليمية( 64)
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الحوكمة: القسم األول
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فيذولكن ال بد من تجاوز تحديات التن... 

 
ُ
دفعت التحديات
ة االقتصادية الهيكلي
 
َ
 الحكومة

ُ
ايدة ز المت 

العراقية إىل إعداد 
الورقة البيضاء "

.." .لإلصالح االقتصادي
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ي يجب ادارته
امج ككل، والت  ى عدة مخاطر عىل مستوى التر ا بشكل تواجه اإلصالحات الكتر

فاعل للتخفيف من حدتها

اف عىل التنفيذ بأهمية بالغة تحظز أدوار القيادة العليا وهياكل اإلشر

المخاطر المحتملة
حجم الضرر في 
إجراءات التخفيف من المخاطرحالة حدوث الخطر

احتمالية حدوث 
الخطر

ر أعضاء فقدان االستمرارية في تنفيذ المشاريع بتغي
الفريق الحكومي الملتزمين بالمشروع

اء تحقيق التزام مسبق ومستمر من مدراء مشاريع المشاريع وأعض•

منهم بما في وربط ذلك بتقييم االداء الوظيفي لكل)الفرق الرئيسيين 
(ذلك الترقيات والعالوات والحوافز وغيرها

خطط رصينة إلدارة التغيير •
حاتالتزام فعال وصريح من قبل القيادة العليا بتطبيق االصال•

ف ضعف التزام موظفي الدولة بالتغيير مما يضع
تأثير المشاريع المقترحة

م عدم قدرة المؤسسات على استيعاب وتيرة أو حج
عالتغييرات مما يؤدي إلى فشل أو توقف المشاري

(دةتجنب البدء بجميع المشاريع مرة واح)تعاقب إطالق المشاريع •

رجات استحداث بيئة تجريبية محدودة للتطبيق واالستفادة من مخ•
التجربة قبل توسيع نطاق التنفيذ

التواصل المركز مع الجهات الفرعية•

اشراك تلك الجهات في فرق المشروع•
اريعالمشالطالقاشراك تلك الجهات في المراحل التجريبية األولى •

سبب عدم تطبيق التغيير في المستويات الفرعية ب
التباعد وضعف التواصل

عدم توفر القدرات والموارد المطلوبة للتنفيذ

شروع تحديد الموارد المطلوبة مقدًما، وتوفيرها بشكل كامل قبل ال•

.بتنفيذ المشاريع
يتهااطالق المشاريع تباعاً للتأكد من توفر الموارد وتجنب تشت•

مثل )اعتماد جهات التنفيذ على الجهات الساندة 

يبطئ برنامج ( وزارة المالية ووزارة التخطيط
اإلصالح بأكمله

ضمان مشاركة جميع االطراف وموائمة مواقفها منذ البداية•

يضاء التأكيد على أن برنامج اإلصالح هو جزء من تطبيق الورقة الب•

عالتي تم اعتمادها رسمياً وأصبحت واجبة التنفيذ على الجمي

ً
 
ًجدا ًكبت  متوسطكبت 
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ي نجاح برنامج اإلصالح من خالل
ز
الرؤية، توفت  : يحظز دور القيادة العليا بأهمية قصوى ف

اف عىل تنفيذه، ومتابعة األخطاء، وإصالحها، و  ام باإلصالح، واإلشر ز إدارة التغيت  وتأكيد االلت 

1

2

4

مجلس 
الوزراء

اللجنة العليا لإلصالح

خلية إدارة اإلصالح

3

الجهات الحكومية

الحاسمً ًسلطةًالقراًر توفت 
لضمانًنجاحًاالصالح

ًدعمًقياديًمستم بماًتوفت  ًر
ًذلكًتخصيصًالوقت  

 
ف

ًالمطلًو  
بوالتوجيهًالفت 

نام اتيجيةًلتر
جًاإلدارةًاالست 

افًعىلًتنفي ذهاإلصالحًواالشر

ططًتنفيذًبرنامجًاإلصالحًوفقًخ
المشاري    عًوضمنًالتكاليفً
والجداولًالزمنيةًالمعتمدة

مستويات 
الحوكمة 
الرسمية
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اف عليه و  ددت ثالثة مستويات رسمية لتطبيق حوكمة برنامج اإلصالح واالشر
ُ
اتخاذ ح

القرارات الرئيسية فيه بصورة فعالة

مجلس 
الوزراء

ح اللجنة العليا لإلصال 

خلية إدارة اإلصالح

افًالعام• ًاالشر توفت 
اتيجيةًوالموافقةًعليهًا• وضعًالمساراتًاالست 
ًبرنامجًاإلصالحًبشكلًدوري•  

 
ف مراجعةًالتقدمًالمحرًز

ًالجهاتًالمخ• تلفةضمانًالمشاركةًالواسعةًعىلًمستوىًالحكومةًوتحقيقًالتنسيقًوالتكاملًبي  
التغلبًعىلًالعقباتًالرئيسية•

افًعىلًتفاصيلًمشاري    عًبرنامجًاإلصالح• اإلشر
ًالوقتًالمناسبًأثناءًالتنفيذ•  

 
الموافقاتًاإلداريةًوالتمويلًف ضمانًتوافًر

تنسيقًعملًالجهاتًالمختلفةًوتحديدًالمسؤولياتًوتحقيقًالتكاملًبينها•
مراقبةًاألداءًوتطبيقًالمساءلة•
ًالعملًإلًمجلسًالوزراء• دوريةًعنًست  رفعًتقاريًر

الدور المحدد ضمن مستويات الحوكمة الرسمية

إدارةًعملياتًتنفيذًاإلصالحًواتخاذًالقراراتًالميدانيةًالرئيسية•
العملًكمكتبًإدارةًبرامجًلتنفيذًبرنامجًاإلصالح•
واإلبالغًعنهًبشكلًمحايدًومستقل• تتبعًالتقدمًالمحرًز
•ً

 
مبكرا المستجدةًومعالجتهًا تحديدًالمخاطًر

•ً تنسيقًالدعمًالدول 
ا• وفني  ًا اتيجي  دعمًالجهاتًالمنفذةًاست 

1

2

3
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ي 
اف والتوجيه المب: مستوى الحوكمة الثانز اشر اللجنة العليا لإلصالح، وتتوىل اإلشر

1

2

4

مجلس 
الوزراء

اللجنة العليا لإلصالح

خلية إدارة اإلصالح

3

الجهات الحكومية

الحاسمً ًسلطةًالقراًر توفت 
لضمانًنجاحًاالصالح

ًدعمًقياديًمستم بماًتوفت  ًر
ًذلكًتخصيصًالوقت  

 
ف

ًالمطلًو  
بوالتوجيهًالفت 

نام اتيجيةًلتر
جًاإلدارةًاالست 

افًعىلًتنفي ذهاإلصالحًواالشر

ططًتنفيذًبرنامجًاإلصالحًوفقًخ
المشاري    عًوضمنًالتكاليفً
والجداولًالزمنيةًالمعتمدة

مستويات 
الحوكمة 
الرسمية

 المحور الحاىلي 
ز نطاق تركت 
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ي عمل
ز
ورية ف ية اإلصالح، يقوم مجلس الوزراء والجهات التنفيذية الحكومية بأدوار تكاملية ضز

وتقوم اللجنة العليا لإلصالح بمواءمة هذه األدوار المختلفة وتنسيقها

اللجنة العليا 
لإلصالح 

تحديد االولويات

تطوير 

الحلول

تنفيذ اإلصالح

رتقييم االث

مراحل تطور برنامج اإلصالح

مجلس الوزراء

الجهات المعنية بتنفيذ 
مشاريع اإلصالح ودعمها
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ي 
ز
 جميع تحدد اللجنة العليا لإلصالح مسار التنفيذ، وتحاسب الجهات المسؤولة، وتبت ف

شؤون برنامج اإلصالح

افًعىلًتفاصيلًمشاري    • عًاإلشر
برنامجًاإلصالح

الموافقاتًاإلداري• ةًضمانًتوافًر
ًالوقتًالمناسب  

 
والتمويلًف
أثناءًالتنفيذ

فةًتنسيقًعملًالجهاتًالمختل•
قًوتحديدًالمسؤولياتًوتحقي

التكاملًبينها
لةمراقبةًاألداءًوتطبيقًالمساء•
ًال• عملًرفعًتقاريرًدوريةًعنًست 

إلًمجلسًالوزراء

وط تحقق النصاب شر
رئيسًاللجنةًالعلياًأوًنائبًالرئيس•
التنفيذيًلخليةًإدارةًاإلصالحً• كنًيم)المديًر

ًحاالتًاستثنائ  
 
اًتحققًالنصابًبدونهًف

 
يةًوفق

(  لتقديرًالرئيس
أعضاءًإضافيي  4ً•

آلية اتخاذ القرار
دًتتخذًالقراراتًباألغلبيةًالبسيطةًلعد•

ينًبعدًتحققًالنصابًعىلًأنًتش ملًالحاص 
ًحالةًغيابه)الرئيسً  

 
(أوًنائبهًف

انعقاد االجتماع
(للجنةًالكاملة)رب  عًسنويً•
( *اللجانًالفرعية)شهريًا•
ئيسًقدًتعقدًاجتماعاتًإضافيةًوفقاًلتقديرًًر•

اللجنة

ي 
الهيكليةمنهج العملالدور الوظيفز

الرئيس
النائب

خليةًإدارةً
اإلصالح

ح
ال
ص
إل
جنة العليا ل

الل

عضو
ً حكوم 

ممثل
ً خارجر 

اللجنة التنفيذية الفرعية

تفويضًالصالحيةًإلًاللجنةًالتنفيذيةًالفرعية :مالحظة• .يمكنًللجنةًالعليًا

يحة الالحقة) ي الشر
ز
(التفاصيل ف

رئيس مجلس الوزراء 
( 

 
(رئيسا

 )وزير المالية 
 
(نائبا

وزير النفط

محافظ البنك 
المركزي

مستشار رئيس الوزراء 
اتيجية) (للشؤون اإلست 

ز العام  األمي 
لمجلس الوزراء

المدير التنفيذي 
لخلية إدارة اإلصالح 

( 
 
(مقررا

ي  عضو خارجر
ا)

 
(يحدد الحق

وزير التخطيط

مستشار رئيس الوزراء 
(اإلقتصاديةللشؤون )

ممثل عن جهة دولية داعمة

ة رئيس الدائرة القانوني
ي األمانة العامة

ز
ف

ممثل عن جهة 
دولية داعمة

ي  عضو خارجر
ا)

 
(يحدد الحق

عضو
ً خارجر 
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برنامج االصالح، يمكن للجنة العليا تشكيل لجنة تنفيذية فرعية وتخويلها بمتابعة تنفيذ 
ي الشؤون التشغيلي

ز
ة كافةومساءلة الجهات المنفذة للمشاري    ع، وإدارة المخاطر، والبت ف

افًعىلًتفاصيلًمشاري    ع• اإلشر
رًإلًبرنامجًاإلصالحًوتقديمًتقري

.اللجنةًالعلياًلإلصالح
الموافقاتًاإلدارية• ضمانًتوفًر

ًالوقتًالمناسبًأ  
 
ثناءًوالتمويلًف

.التنفيذ
•ً تنسيقًالعملًوتكاملهًبي  

احًالمسؤوليات المؤسساتًواقت 
عىلًاللجنةًالعلياًلإلصالح

.ةمراقبةًاألداءًوتطبيقًالمساءل•
ًالع• ملًرفعًتقاريرًدوريةًعنًست 

.إلًاللجنةًالعلياًلإلصالح

وط تحقق النصاب شر
الرئيسًأوًنائبه•
أعضاءًإضافيي  3ً•

آلية اتخاذ القرار
دًتتخذًالقراراتًباألغلبيةًالبسيطةًلعد•

ينًبعدًتحققًالنصابًعىلًأنًتش ملًالحاص 
ًحالةًغيابه)الرئيسً  

 
(أوًنائبهًف

انعقاد االجتماع
شهريا•
ئيسًقدًتعقدًاجتماعاتًإضافيةًوفقاًلتقديرًًر•

اللجنة

ي 
الهيكليةمنهج العملالدور الوظيفز

الرئيس
خلية إدارة 
اإلصالح

ح
ال
ص
إل
جنة العليا ل

ذية الفرعية لل
جنة التنفي

الل

عضو
عضو
ً خارجر 

وع مسؤول مشر

وزير المالية 
( 

 
(رئيسا

المدير التنفيذي 
لخلية إدارة 

 )اإلصالح 
 
(نائبا

مستشار رئيس 
للشؤون )الوزراء 

(اإلقتصادية

وكيل وزارة 
المالية

ي 
ز
مستشار قانون

وكيل وزارة 
التخطيط

ي  يحدد )عضو خارجر
ا
 
(الحق

مستشار رئيس 
للشؤون )الوزراء 

اتيجية (اإلست 

نائب المدير 
التنفيذي لخلية إدارة 

اإلصالح 

وع مسؤول مشر

ي  يحدد )عضو خارجر
ا
 
(الحق

وع وعمسؤول مشر مسؤول مشر
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وصف 

المشروع

االسم

الوظيفة

مسؤول 

جهة التنفيذالمشروع

والجهات 

الساندة

ذجهة التنفي

الجهات 

الساندة

الميزانيةمؤشرات األداء الرئيسية

صافي األثر االستثماري

صافي األثر التشغيلي

اإلجراءات الرئيسية والجدول الزمني

االجراء
تاريخ 

البداية

تاريخ 

النهاية

الحلول المستهدفةالمشاكل والمعوقات المستهدفة

الهدف 

االستراتيجي

االسم

الوظيفة
مدير المشروع

وع ويتم اقراره من قبل اللجنة العليا لإلص الحيجري تطوير ميثاق مفصل لكل مشر

أهدافًواضحةً
لتحقيقًالغرضًمنً

وع المشر

تحديدًالمسؤولً
وجهاتًالتنفيذ

توضيحًالتحديات
ً ًيتعي    

الت 
معالجتها

مجموعةًأوليةًمنً
اتًاألداءً مؤشر
الرئيسيةًالمحددةً
لقياسًاألداء

تحديدًاآلثارً
تبةًعىلً المت 
ً المواردًوالتأثت 
انيةًعىل عىلًالمت  
المدىًالطويل

حلً/ وصفًنهجً
ًالمستوى عال 

تحديدًاألنشطةً
الرئيسيةً

والمواعيدًالنهائيةً
الرئيسية

الهدفً
ًالذيً اتيحر  االست 
وع تناولهًالمشر

مسؤولًومديرًً
التنفيذ
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(  الحمكتب إدارة برنامج اإلص )خلية إدارة اإلصالح، وتتوىل دور : مستوى الحوكمة الثالث
نامج وفق الخطط المعتمدة وضمان فاعلية تنفيذ التر

1

2

4

مجلس 
الوزراء

اللجنة العليا لإلصالح

خلية إدارة اإلصالح

3

الجهات الحكومية

الحاسمً ًسلطةًالقراًر توفت 
لضمانًنجاحًاالصالح

ًدعمًقياديًمستم بماًتوفت  ًر
ًذلكًتخصيصًالوقت  

 
ف

ًالمطلًو  
بوالتوجيهًالفت 

نام اتيجيةًلتر
جًاإلدارةًاالست 

افًعىلًتنفي ذهاإلصالحًواالشر

ططًتنفيذًبرنامجًاإلصالحًوفقًخ
المشاري    عًوضمنًالتكاليفً
والجداولًالزمنيةًالمعتمدة

مستويات 
الحوكمة 
الرسمية

 المحور الحاىلي 
ز نطاق تركت 
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دخل استالم ورفع التقارير دون الت: الرقابة والتقييم
في التنفيذ وتقديم المشورة إلى الجهات المنفذة

المكتب• منيوفًر الدعمًاإلداريًلصناعًالقراًر
.خاللًعمليةًجمعًالبيانات

وعًمسؤولونًعنًتنفيذً• أصحابًالمشر
االجراءاتًواألهدافًالمحددة

المتابعة النشطة لجهات التنفيذ : الدعم اإليجابي
والتدخل عند الضرورة لتقديم الدعم، والمحاسبة

•ً  
 
يشاركًمكتبًإدارةًالمشاري    عًبشكلًفعالًف
وعً؛ًوتقعًمسؤولي ًالمشر ًكلًبعضًخطواتًست  ة

وعًعىلًالجهاتًالمعنية مشر
ًلبيا•  

 
وعًيستجيبًالمكتبًبشكلًاستباف ناتًالمشر

(ً وع،ًعىلًسبيلًالمثال،ًالمراحلًالرئيسيةًللمشر
المحددة اتًاألداءًاالساسية،ًالمخاطًر (مؤشر

تحمل مسؤولية التنفيذ : المسؤولية المباشرة

مباشرة بشكل منفرد او من خالل توجيه الجهات 
االخرى

نامجًمسؤوليةًال• تنفيذيتحملًمكتبًادارةًالتر
•ً  

 
ةًف إدارةًمشاري    عًالختر كافةًيمتلكًموظفًو

وع خطواتًتنفيذًتسليمًالمشر

اللجنةًالتوجيهية

وع مدراءًالمشر
مكتبًادارةً
نامج التر

وعً 2#مشر وعً وع1ً#مشر 3#مشر

اللجنةًالتوجيهية

مكتبًادارةً
نامج التر

وعً 2#مشر وعً وع1ً#مشر 3#مشر

اللجنةًالتوجيهية

مكتبًادارةً
نامج التر

وعً 2#مشر وعً وع1ً#مشر 3#مشر

للقيام بدور مكتب إدارة برنامج االصالح( خلية إدارة اإلصالح)يتم تشكيل 

:خيارات أنموذج إدارة برنامج االصالح

ح النموذج المقت 

ي افضلها أنموذج الدعم اإلي: تمت دراسة ثالثة نماذج لتعريف دور خلية إدارة اإلصالح جانر
ورةحيث تقوم بالمتابعة النشطة لجهات التنفيذ، وتقديم الدعم والمحاسبة عند ال ضز
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تؤدي خلية إدارة اإلصالح أربعة أدوار رئيسة

رق للتدابير المقترحة من فتقييم نقدي •

المشروع

و مع المبادئ أالرفض، إذا كانت تتعارض •

االلتزامات األساسية للورقة البيضاء

لفرق بين االفصل في التقاطعات الناشئة •
المختلفة

دور الناقد الموضوعي الصريح والحكم المحايد

خلية إدارة اإلصالح كنقطة اتصال •

حصرية للمسائلة على المشروع

الدعم اإلداري للجنة العليا لإلصالح •

لضمان اإلدارة الفعالة للبرنامج

دور نقطة االتصال المركزية

اجتماعات خلية ادارة االصالح•

األسبوعية مع مدراء المشاريع 

مناقشات بناءة لحل القضايا القائمة•

ن مدخالت الخبراء الخارجيين والداخليي•

في الوقت والمكان المطلوب، حسب 

الحاجة

دور الداعم القوي لفرق المشاريع

لمسؤولي المتابعة الصارمة •

لتقديم المخرجات المشاريع

المطلوبة في الوقت المناسب

المخرجات ومستوى مراقبة جودة •

االنجاز من قبل مسؤولي تنفيذ

المشروع

دور اإلداري الصارم في التنفيذ ومتابعته

12

34
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واللجنة تشكل خلية إدارة اإلصالح نقطة اتصال مركزية حول برنامج االصالح لمجلس الوزراء
العليا لإلصالح، باإلضافة إىل جميع الجهات الساندة األخرى

اللجنة العليا لإلصالح 

وع فريق المشر

وع مدير المشر

اإلدارة العليا للجهة المنفذة

خلية إدارة اإلصالح

المدير التنفيذي لخلية إدارة اإلصالح

اعضاء فريق خلية إدارة اإلصالح

اء متخصصون حسب الحاجة ختر

االقتصاد والمالية

القانونية

اعادة هيكلية المؤسسات

البتز التحتية

وع  مسؤولة عن أهداف المشر
ات األداء الرئيسية ومؤشر

وع مسؤول عن تنفيذ المشر

.الخ …
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ز الجهات المعنية ال مختلفةتقود خلية إدارة اإلصالح التقدم وتضمن التفاعل الوثيق بي 

المهامالدور الوظيفي

إقرار تقييم واقع انجاز البرنامج ونسب اإلنجاز فيه•

(مثل األهداف والجدول الزمني والتكاليف  ذات العالقة)اقرار التغييرات االساسية للمشاريع •

(على سبيل المثال، فيما يتعلق بالموارد المتاحة)تحديد أولويات المشاريع إذا لزم األمر •
القيام بدور المستوى األعلى واألخير للقرار للتعامل مع المستجدات المتعلقة بالمشاريع•

أعضاء اللجنة العليا لإلصالح 

تحمل مسؤولية الحيود في التنفيذ او التلكؤ في تحقيق األهداف ضمن الوقت المحدد•

تطوير واقتراح إضافة مشاريع جديدة في حال عدم تحقيق الهدف بالكامل•
تقديم التوجيه والمشورة إلى مدير المشروع لحل مشاكل التنفيذ•

وع مسؤول المشر

(إذا لزم األمر)تحديد خطة المشروع التفصيلية وفريق التنفيذ •

قيادة إجراءات تنفيذ المشروع•
أالبالغ عن تقدم المشروع والعقبات المحتملة من خالل اعضاء خلية ادارة االصالح•

وع مدير المشر

االشراف التنفيذي على برنامج اإلصالح وإدارة تنفيذه بشكل كامل•

متابعة ومحاسبة مسؤولي المشروع في حال التلكؤ في تحقيق األهداف المقرة ضمن الجدول الزمني المعتمد•

تعزيز التواصل بين مدراء المشاريع ومسؤولي المشاريع في األمور التي تخص كل مشروع•
التعامل مع المستجدات مباشرة كمستوى اول لرفع التقارير وحل المشكالت •

المدير التنفيذي 
لخلية إدارة اإلصالح

العمل كنظير لمسؤولي المشاريع بهدف انضاجها والتأكد من اختيار افضل المسارات التنفيذية لتحقيق أهدافها•

تتبع الخطوات االساسية واإلبالغ عن نسب تقدم العمل بانتظام إلى المدير التنفيذي لخلية إدارة اإلصالح•

المساعدة في تحديد اإلجراءات المطلوبة من مسؤول المشروع في حال تلكؤ التنفيذ او حيوده عن المسار الصحيح•

تنسيق الترابط بين المشاريع•
تقييم المشاكل ومحاولة إيجاد حلول مجدية قبل رفعها إلى المدير التنفيذي لخلية إدارة اإلصالح•

اعضاء فريق 
خلية ادارة اإلصالح
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خطاء، يتم عقد اجتماعات دورية مستمرة بهدف تعزيز التواصل، والتنسيق، وتحديد األ 
ي الوقت المناسب

ز
وإصالحها ف

نوع االجتماع

جدول انعقاد 

االجتماع المواضيعالمشاركون

ًأجتماعًمجلسًالوزراء فصىل  اعضاءًمجلسًالوزراء•
لإلصاًل• ًللجنةًالعليًا حاالعضاءًاالساسيي  

ًبرنامجًاالصالح• اطالعًمجلسًالوزراءًعىلًست 
نامجًوالقض• التر اتًالكلية،ًونسبًانجاًز ًعىلًالمؤشر كت  

ًالت   
الت  ايًا

منًالمجلسًوتخضعًلتقديره تتطلبًاستحصالًقراًر

أجتماعًاللجنةًالعليًا
لإلصالح

اللجنةًالتنفيذيةًالف رعيةاًو

شهري لالصالح• اعضاءًاللجنةًالعليًا
المديرًالتنفيذيًلخليةًإدارةًاإلصالح•
ًجدولً•  

 
ًالمشاري    عًالمعروضةًف مسؤول 

االعمال

ًتنفيذًبرنامجًاإلصالح• تقاريرًست  إقراًر
المشاري    عًًو• حسبًاألولوية( إعادةًترتيبها)إقراًر
حةًمنًخليةًإدارةًاإلصالحًللتعاملًمعً• الخططًالمقت  اقراًر

المشاكلًالطارئة

أجتماعًالمتابعةًالدائمً
لخليةًإدارةًاإلصالح

ً اسبوع  المديرًالتنفيذيًلخليةًإدارةًاإلصالح•
اعضاءًفريقًخليةًإدارةًاإلصالح•
اءً• ًبحسبًمواضيعًالمشختر اري    عمتخصصي  

ًوالعقباتًالمحتملة•  
مناقشةًإنجازاتًاألسبوعًالماص 

ًومواءمتها• تحديدًالخطواتًالتاليةًلألسبوعًالتال 

نصفًشهريأجتماعًخليةًإدارةًاإلصالح المديرًالتنفيذيًلخليةًإدارةًاإلصالح•
ًالمشاري    ع• مسؤول 
اءً• ًبحسبًمواضيعًالمشختر اري    عمتخصصي  

لإلصالحًوالقراراتًالمتخذة• عرضًخالصةًاجتماعًاللجنةًالعليًا
العامةًوترابطها• معالجةًالقضايًا
ًفرقًالمشاري    ع• مشاركةًوتعميمًأفضلًالممارساتًبي  

اجتماعًالمتابعةًلمديرً
وع وعًلكلًمشر المشر

بشكلًدوريًمنتظم وع• مديرًالمشر
ًفريقًخليةًإدارةًاإلصالح•  

 
مختصًف عضًو

لإلصالحًوالقراراتًالمت• خذةعرضًخالصةًاجتماعًاللجنةًالعليًا
وعًوتحديدًالخطواتًاالتية• مراجعةًخطةًالمشر
توص• ًتحتاجًالًموقفًاًو  

المفتوحةًالت  قرارمعالجةًالقضايًا يةًاًو
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ية مدتها أربعة تجري عملية المتابعة والتقييم واعداد التقارير ورفعها وفق دورة متابعة قياس
ي ثابت

أسابيع لكل دورة تشمل إجراءات محددة وفق جدول زمتز

االسبوعًاالول

ً  
االسبوعًالثات 

االسبوعًالثالث

االسبوعًالرابع

األنشطة الرئيسية لخلية إدارة اإلصالح

عرضًمخرجاتًاجتماعًاللجنةًالعلياًلإلصالحًوتحديدً•
الخطواتًالالحقةًالمطلوبة

(إذاًلزمًاألمر)تحديثًخطةًاإلصالحً•

الحثًالمستمرًعىلًتنفيذًالمشاري    ع•
معالجةًالعقبات•

الحإعدادًالتقريرًالمحدثًالجتماعًاللجنةًالعلياًلإلص•
•ً مسؤول  ًالعملًمنًمدراءًاًو جمعًالتحديثاتًعنًست 

المشاري    ع

اجتماعًاللجنةًالعلياًلإًل• صالحاالنتهاءًمنًاعدادًتقريًر
عقدًاجتماعًاللجنةًالعلياًلإلصالح•

االربعاء الثالثاءاالحد الخميساالثنين

ئمًأجتماعًالمتابعةًالدا
لخليةًإدارةًاإلصالح

ئمًاجتماعًالمتابعةًالدا
لخليةًإدارةًاإلصالح

أجتماعًالمتابعةًالدائم
لخليةًإدارةًاإلصالح

أجتماعًالمتابعةًالدائم
لخليةًإدارةًاإلصالح

مشاركةًالمستجداتً
ًالمشاري    ع معًمسؤول 

اجتماعًاللجنةًالعلياً
لإلصالح

وع المشر اجتماعًالمتابعةًمعًمديًر

وع المشر اجتماعًالمتابعةًمعًمديًر

ًخليةًإدارةًاإلصالحًومدراءًالمشاري    ع تواصلًمستمرًبي  

ًخليةًإدارةًاإلصالحًومدراءًالمشاري    ع تواصلًمستمرًبي  

ًخليةًإدارةًاإلصالحًومدراءًالمشاري    ع تواصلًمستمرًبي  

ًخليةًإدارةًاإلصالحًومدراءًالمشاري    ع تواصلًمستمرًبي  
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ز جميع الجهات المعنية األساسية خ ورة تحقيق التواصل المستمر والموائمة بي  الل دورة ضز
المتابعة القياسية

ًجميعًاألسابيعً)تنفيذًمشاري    عًاالصالحً  
 
(4-1ف

أعضاء اللجنة العليا 
لإلصالح

مسؤولو المشاري    ع

مدراء المشاري    ع

المدير التنفيذي لخلية
إدارة اإلصالح

اعضاء فريق خلية إدارة 
اإلصالح

ين ًاألخت  ًاألسبوعي    
 
منًكلًدورةًالمتابعةًورفعًتقاريرًاألداءًف

(4-3األسابيعً)متابعةًقياسيةً

ًاجتماعًاللجنةًالعلياًلإلصالح•  
 
المشاركةًف

•ً نطاقًالمشر ًخطةًالتنفيذًاًو  
 
حةًف اتًالمقت  بشأنًالتغيت  وعاتخاذًالقراًر

لزمًاألمر• ًالمشاري    عًبشكلًفرديًإذًا إيجازًمسؤول 

ًالمشاري    عًومدراءًالمشاري    ع• تقديمًايجازًلمسؤول 
ًأعضاءًفريقًخليةًإدارةًاإلصالحًلمعالجةًالعقباتً• التنسيقًبي  
ًكمستوىًاولًلرفعًالتقاريرًوحلًالمشكالتً• ة التعاملًمعًالمستجداتًمباشر

ًالًأعضاءًاللجنةًالعلياًلإلصالح•  
تقديمًالتقريرًالنهاتئ

عقدًاجتماعًاللجنةًالعلياًلإلصالح•
لجنةًالعلياًمراجعةًالمالحظاتًوتحديدًالمواضيعًالتفصيليةًلالجتماعًالقادمًل•

لإلصالح

ًالمشا• ًاجتماعًايجازًمخرجاتًاللجنةًالعلياًلإلصالحًواجتماعًمسؤول   
 
ري    عالمشاركةًف

وعً• المشر خطةًعملًمديًر ها)اقراًر تمًتغيت  (إذًا
وع• ًالعملًمنًمديرًالمشر طلبًتحديثاتًعنًحالةًست 
لزمًاألمر• ًلالجتماعًالالحقًللجنةًالعلياًلإلصالحًإذًا التحضت 

مدي/ مناقشةًالخياراتًالتفصيليةًمعًفريقًخليةًإدارةًاإلصالحًًو• وعأًو رًالمشر
ًاجتماعًاللجنةًالعلياًلإلصالح•  

 
ًف دعتً)تقديمًتقريرًحولًالتقدمًالحال  إذًا

وع ًحولًالمشر (الحاجةًلتقديمًتقريرًتفصيىل 

ًاجتماعًمتابعةًخلية•  
 
ًاجتماعًايجازًاللجنةًالعلياًلإلصالحًوف  

 
إدارةًاإلصالحالمشاركةًف

ًالعمل• اتًوتعديلًنطاقًست  تنفيذًالتغيت 
ًالمشاري    عًًوخليةًإدارةًاإلصالحًبانت• ًالعملًإلًمسؤول  ظامارسالًتحديثًعنًست 
تحديثًاستماراتًالمشاري    ع•

إرسالًاالستماراتًالدوريةًالمحدثةًللمشاري    عًإلًخليةًإدارةًاإلصالح•
•ً المشاري    عمناقشةًالخياراتًالتفصيليةًمعًفريقًخليةًإدارةًاإلصالحًومسؤول 

ًالعملًمنًمدراءًالمشاري    عًبانتظام• طلبًتحديثًعنًست 
ة• حلًالمشاكلًالفرعيةًالمستجدةًمباشر
ًالمشاري    عًالمختارينًواللجنةًالعلياًلإلصالح• تهيئةًاجتماعًمعًمسؤول 
ًلتحديثًاستماراتًالمشاري    ع• إرسالًتذكت 

متابعةًتحديثًاستماراتًالمشاري    ع•
جمعًاستماراتًالمشاري    عًوإعدادًالتقارير•
ًومدراءًالمشاري    ع• مراجعةًالخياراتًالتفصيليةًمعًمسؤول 
ًالجتماعًاللجنةًالعلياًلإلصالح•  

النهاتئ إعدادًالتقريًر

يحة الالحقة ي الشر
ز

ح تفصيىلي ف
شر
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ح التفصيىلي إلجراءات األسبوع الثالث والرابع من دورة المتابعة القياسية
الشر

مدراء المشاري    ع

أعضاء اللجنة العليا 
لإلصالح

لية المدير التنفيذي لخ
إدارة اإلصالح

ة أعضاء فريق خلية إدار 
اإلصالح

مسؤولو المشاري    ع

ً  
موعدًنهاتئ

الرسالصارمً
النماذجًالكاملة

ز  ز االحدالخميساالربعاءالثالثاءاالثني  االربعاءالثالثاءاالثني 

االطالعًعىلً
التقدمًالمحرًز
والتوجيهً
بمالحظاتً
اللجنةًالعليا

إرسالًنماذجً
االجراءاتً

المحدثةًبحلولً
3ًالساعةً

 
عضا

توحيدًاستماراتً
المشاري    عًوإعدادً
مسودةًتقريًر
الجتماعًاللجنةً
لإلصالح العليًا

تدقيقًمواطنًاإلشكاالتً
وتحديثًنماذجًاستماراتً
المتابعةًبحسبًكلًحالة

ً إرسالًتذكت 
لتسليمًاستماراتً

المشاري    ع

ًحالً  
المتابعةًف 

ًتقديم  
ف  هاالتأخًر

تدقيقًاالستماراتًوارسالً
المالحظاتًعليهاًوحلًاالشكاالتً
معًمدراءًالمشاري    عًومسؤوليها

استكمالًوثيقةًاجتماعًاللجنةً
لإلصالح العليًا

إضافةً
المالحظاتً
معً ومشاركتهًا
أعضاءًاللجنةً
ً ومسؤول  العليًا
المشاري    ع

عرضً
مخرجاتً

اجتماعًاللجنةً
لإلصالح العليًا
ً عىلًمسؤول 
مدراءًالمشاري    عً

وتحديدً
الخطواتً
الالحقةً
المطلوبة

ًحلً  
تقديمًالدعمًف 

اإلشكاالتًالمحددة

االسبوعًاالول ً  
االسبوعًالثات 

االحد الخميس

قبلًاالجتماع اطالعًمسبقًعىلًالتقريًر

ً  
بمست)إعدادًتقريرًشبهًنهاتئ وىًمنجًز

وإرسالهًإلًأعضاءًاللجنةًالعليًا%( 95
لإلصالحًلالطالعًعليهًقبلًاالجتماع

ً االجراءاتًالقياس  مساًر

ًعندًالحاجة  
إضاف  مساًر

االسبوعًالرابعاالسبوعًالثالث

الخميساالحد
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ستجدات اثناء بحيث تواكب الم—تتم المحافظة عىل ديناميكية خطة تنفيذ الورقة البيضاء 
ز المست—التنفيذ  مرمن خالل سلسلة عمليات محددة للمراجعة والتحديث والتحسي 

إضافة
مشاري    ع جديدة

مراجعة 

االستراتيجية

ًالتنالمراجعة الدورية •  
الشاملًف  فيذ،ًللتقدمًالمحرًز

اتيجية،ًوتتساقًواألثر،ًوااًل حديدًمعًاألهدافًاالست 
.األولوياتًوالمواردًالمستثمرة،ًإلخ

إذاًلزمًاألمرالخطةالعنض المحدد منمراجعة •

عىلًالحًخليةًادارةًاالًصعملًت،ًًوالعلياًلالصالحمنًقبلًاللجنةًها كل ستة أشهر ؤ يتم إجرا•
إعدادهاً

 إىل مالحظات اللجنة الخلية ادارة االصالح قوم ت•
 
، الصالحعليا لبتحديث الخطة استنادا

ً)قدمًخطةًجديدةًللجنةًللموافقةًعليهاًتًو  
(الجلسةًالشهريةًالتاليةف 

بشأنًالتعديالتًالرئيسيةمجلس الوزراء يتم إخطار •

ي 
ز
التعديل ف
وع المشر

وع قائم • ةًالتحديثات لمشر ًإلًالختر
 
مكتسبةًاستنادا

ًالتنفيذًو  
ع/ف  ًتؤثًر  

العواملًالخارجيةًالت  ىلًطبيعةًأًو
،ًًو  

نهجًالتنفيذ،ًمالحلًاألمثل،ًوالجدولًالزمت 
.إلخ...... واالحتياجاتًمنًالمواردً

ً: مثل)تعديالت جوهرية •  
ًف  ،ًتًرئيسيةًعىلعدياًل،ًتاالولوياتتعديلًرئيس   

الجدولًالزمت 
انيةًالرئيسيةتجاوز وعقدمًي: (المت   احهمسؤولًالمشر ًخليةًادارةًاالصاًلالًاقت   

ترفعهًحًوالت 
اًبالموافقةًعىلًالتوصية،ًثمًتقومًاللجنةًإمبيانًالرأيًًومعًلالصالحبدورهاًإلًاللجنةًالعلياً

برفضه حًأًو المقت 
وعًقدمًي: "غت  جوهرية"تعديالت • احهمسؤولًالمشر ًلخليةًادارةًاالصالحًاقت   

تقومًالت 
رفضه حًأًو بدورهاًبالموافقةًعىلًالمقت 

وع جديد • ي بنيوي أو صياغة مشر اتيجر ًاست  وريص 
ًالمنشوًدالهدفتحقيقًلمهمًو  

الزمت  ًاإلطاًر  
خمسً)ف 

(سنوات

ز مسؤوىلي المشاري    ع بالتعاون مع خلية ادارة االصالح عمل ت• ائق عداد الوثإل المعنيي 
حً وعًالجديدًالمقت  ةًالزمنية،ًالميثاق،ًوالعناصًاألساسيةًللحل،ًوالف)المتعلقةًبالمشر ت 

انية،ًوالمخاطر لالصالحوتقدمًالوثائقًإلًاللجنةًال( إلخ...والمت   عليًا
وعًبالموافقة أو رفض عليا لالصالح تقوم اللجنة ال• احًتعالجديدًالمشر اقت  عليهديالتأًو

وإعادةًعرضه
بالتعديالتًالرئيسةمجلس الوزراء يتم إخطار •

عملية الموافقة عىل إجراء تعديل نوع المراجعة أو التعديل
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حات التغيت  للخطة األصلية من عدمها عىل النشاط ونوع التغي
ت  تعتمد الموافقة عىل مقت 

ح ودرجته حسب الميثاق المعتمد المقت 

جهة اتخاذ القراراالجراء المطلوب

وعًجديد اللجنةًالعلياًلالصالحالموافقةًعىلًمشر

ً وعًالحال 
اللجنةًالعلياًلالصالحالغاءًالمشر

ً وعًالحال 
ًالمشر تغيت 

التكاليف
وعً اللجنةًالعلياً/ مسؤوليةًالمشر

لالصالح ًا)
 
ًمسبق ًعىلًالحدًالمعي  

*(بناءا

ي 
االطار الزمتز

*أشهر3أقلًمنً

ًمنً *أشهر3أكتر

الحالمديرًالتنفيذيًلخليةًادارةًاالًص

اللجنةًالعلياًلالصالح

معوضة

ًمنً %*15أكتر

%*15أقلًمنً

االهداف

ًمعوضة غت 

الحالمديرًالتنفيذيًلخليةًادارةًاالًص

اللجنةًالعلياًلالصالح

اللجنةًالعلياًلالصالح

نوع االجراء المطلوب

هًبحسبًمستجداتًعملياتًالتنفيذ*  تغيت  لإلصالحًالعتمادهًاًو ًيعرضًعىلًاللجنةًالعليًا حًاول 
مقت 

 
ا
القضايا المطلوب عرضها عىل اللجنة العليا لإلصالح يجب ان تمر من خالل خلية إدارة اإلصالح أول
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نفيذالهيكل التنظيمي لخلية إدارة اإلصالح لتمكينها من الت: مستوى الحوكمة الثالث

1

2

4

مجلس 
الوزراء

اللجنة العليا لإلصالح

خلية إدارة اإلصالح

3

الجهات الحكومية

الحاسمً ًسلطةًالقراًر توفت 
لضمانًنجاحًاالصالح

ًدعمًقياديًمستم بماًتوفت  ًر
ًذلكًتخصيصًالوقت  

 
ف

ًالمطلًو  
بوالتوجيهًالفت 

نام اتيجيةًلتر
جًاإلدارةًاالست 

افًعىلًتنفي ذهاإلصالحًواالشر

مستويات 
الحوكمة 
الرسمية

 المحور الحاىلي 
ز نطاق تركت 



31 الحوكمة: القسم األولالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26

ي فعال
ز
يمكن لخلية إدارة اإلصالح تحقيق األثر المطلوب من خالل هيكل مصفوف

ز الخلية من تحقيق افضل النتائج ورة توفت  القيادة القوية وتحقيق التفاعل الجماعي داخل الفريق، بهدف تمكي  ضز

المبادئ التوجيهية

ضمان مواءمة أنشطة خلية إدارة اإلصالح مع أهداف وخطط الورقة •

البيضاء

نامج منصة لتسهيل التفاعل وحل االشكاالت المتوقعة على مدى نطاق بر•

اإلصالح نتيجة لوجود مجموعة واسعة من المواضيع المتداخلة

آلية اإلنجاز

خرىتوفر التخصص الوظيفي والخبرة لتمكين التفاعل مع الجهات األ•

لبية المتطلبات االتساق مع البنية التنظيمية للقطاع العام في العراق لتسهيل ت•

ات القائمةوتقليل مقاومة التغيير وتجنب مشاكل االلتزام باألنظمة والسياق

تكامل شامل بين الفرق العاملة في نفس الموضوع•

ل التركيز توفير نطاق لالستفادة من الخبراء الدوليين بشكل فعال، من خال•

ظفين على الخبرات وتمكين التدريب أثناء العمل ونقل المعرفة إلى المو

المحليين

:فريق القيادة األساسي

تحديد االتجاه ومراقبة التقدم–
حل النزاعات الداخلية–

:موضوع/ فرق متعددة الوظائف لكل قطاع 

االلمام بالموضوع وصالحية القرار الشامل–

لفةالمواءمة بين التخصصات الوظيفية المخت–

ل االستعانة بالخبراء المحليين الدوليين لح–
اربالمشاكل وفك التشابك واالستفادة من التج

:الوحدات الوظيفية

الخبرة الوظيفية–

اإلدارة واإلشراف–
المواءمة مع القطاع العام العراقي–
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ي يمكنها من توف
ز
ت  القدرات تصميم الهيكل التنظيمي لخلية إدارة اإلصالح بشكل مصفوف

ي تغظي الوظائف والقطاعات والمواضيع المطلوبة
المنشودة الت 

جميعًاجتماعاتًاللجنةًالعلياًلإلصالحًبصفةًمراقب حضوًر االجتماعاتًذاتًالصلةًبدعوةًمسبقة حضوًر

ىلي 
ما
ال

قة
طا
ال

عة
زرا
ال

ية
حت
لت
 ا
ز
ت
لب
ا

ت 
ال
صا
الت
ا

لة
يك
له
ة ا
اد
اع

مة
عا
 ال
رة
دا
ال
ا

حة
ص
ال

ية
ر

ش
لب
ة ا
مي
تن
ال

……

التواصل

يعات دعم اعداد وصياغة التشر

االدارية والمالية

ظيفة
الو

الموضوع/القطاع

ي تقويم األداء والتخطيط
ز
المساعدة ف

تنسيق الدعم االستشاري

دعم إجراءات التنفيذ

بدعم من 

س مستشاري رئي

الوزراء 

واالستشاريين
الخارجيين

جزء من الهيكل 

التنظيمي لخلية إدارة
(مفصل أدناه)اإلصالح 

اء القطاع  الموضوع/ ختر

اءًالدوليي  ً دعمًالختر
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ي 
وع، ويتم اختيار موظ: عىل المستوى الميدانز ي هذه الفرق يجري تشكيل فريق عمل لكل مشر

فز
من القطاع العام، وبدعم من موارد خطة التنفيذ

موارد القطاع الحكوميموارد تنفيذ خطة االصالح

لالصالحالفريق الساند 

خلية ادارة االصالح

وعًب• وعًداخلًمؤسساتًالجهاتًالمعنيةًبالتنفيذًوضمانًالشر وعفريقًمنًداخلًكلًجهةًتنفيذيةًلتسهيلًعملًخليةًإدارةًاإلصالحًوفرقًالمشر بشكلًجيدالمشر

ًالمشاري    ع،ً• يكًمعًخليةًإدارةًاإلصالحًومسؤول 
المحتوىًالمطلوبًتنفيذهومدرائهًاالعملًكشر بشأنًتطويًر

ضمانًالتواصلًلتقويمًاألداءًوالتخطيطًومواءمةًالمشاري    عًمعًالورقةًالبيضاء•

لالصالحاللجنة العليا 

فريق 
المشروع جـ

الخ..  مدير المشروع

مسؤول المشروع
موظف خلية ادارة 

االصالح

اعضاء الفريق
موظف الفريق 

الساند لإلصالح

فريق 
المشروع أ

مدير المشروع

مسؤول المشروع
موظف خلية ادارة 

االصالح

اعضاء الفريق
موظف الفريق 

الساند لإلصالح

فريق 
المشروع ب

ًإعدادًوتنفيذًالمشاري    ع•  
افًف  ًالدعمًواإلشر توفت 

مقابلًالخطة• وع،ًوإجراءًاختباراتًصارمة،ًوتتبعًالتقدمًالمحرًز وعًعىلًاكمالًميثاقًالمشر مساعدةًمسؤولًالمشر

وعًباستخدامًاستماراتًموحدة• ًالمشر اعدادًتقاريرًلإلدارةًالعلياًوخليةًإدارةًاإلصالحًحولًتقدمًست 
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اء متخصصون بقيادة كل ملف بهدف تحديد المسؤوليات وتنسيق يقوم استشاريون وختر
إجراءات التنفيذ وتسهيل التواصل الداخىلي عتر دوائر خلية إدارة اإلصالح

تتولى قيادة الخلية مهمة المواءمة بين الفرق المختلفة ضمن الهيكل التنظيمي للخلية

المدير التنفيذي لخلية ادارة 
االصالح

الفريق متعدد الوظائف المسؤول
1الموضوع رقم / عن القطاع 

الفريق متعدد الوظائف المسؤول
2الموضوع رقم / عن القطاع 

الخ...

يعاتالتواصلالدعم االستشاري االدارية والماليةاعداد التشر

معاون المدير التنفيذي
Deputy Executive 

Director
Deputy Executive 

Director
القادة واالستشاريون 

بحسب القطاع والموضوع

دعم التنفيذ دعم التخطيط
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ملحق
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وصف المشروع

االسم

الوظيفة

مسؤول المشروع

جهة التنفيذ

والجهات الساندة

جهة التنفيذ

الجهات الساندة

الميزانيةمؤشرات األداء الرئيسية

صافي األثر االستثماري

صافي األثر التشغيلي

اإلجراءات الرئيسية والجدول الزمني

تاريخ النهايةتاريخ البدايةاالجراء

الحلول المستهدفةالمشاكل والمعوقات المستهدفة

الهدف االستراتيجي

االسم

الوظيفة

مدير المشروع
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أنموذج توضيجي —تقرير اجتماع خلية إدارة اإلصالح 

الشخص المسؤولالخطوات القادمةالوضع الراهناإلنجازات المتحققةالمقررات السابقةالمشروع
الموعد النهائي لتنفيذ 

الخطوات القادمة

تم انجاز العمل✓ وفق الجدول الزمنيمتأخر قليال عن الجدول الزمني أو يواجه مخاطر قد تعيق تحقيق االهدافمتوقف أو يواجه عقبات كبيرة
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ي 
المشاري    ع: القسم الثانز
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وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذباالشهر )
 
(بدءا

وع) وع( رقم المشر اسم المشر
، (1)الجهة المسؤولة عن التنفيذ، الجهة الساندة

(3)، الجهة الساندة (2)الجهة الساندة 
12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248(أ)وزارة1ًالمستهدفًرقمً

4912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248(ب)وزارة2ًالمستهدفًرقمً

41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248(أ)وزارة3ًالمستهدفًرقمً

71512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248(ج)وزارة4ًالمستهدفًرقمً

72412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248(د)وزارة5ًالمستهدفًرقمً

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248
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وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

الموازنة العامة( 01)
وزارة المالية، وزارة التخطيط، األمانة العامة 

لمجلس الوزراء
12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًتخصًالنفقاتًاألساس  
ًتطويرًالقواعدًوالتنظيماتًالت   

 
يةًف

وعاتًاالستثمارية الموازنةًوالمشر
1912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ًتصميمًوتمويلًالموازنةًاالستثماريةًبم  
 
اًيضمنًاعادةًالنظرًف

وع وعاتًعىلًمدىًعمرًالمشر تمويلًالمشر
1912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيط

ًاعدادًواطالقًالتخصيصاتًالتشغيليةًواالستثماريةًب 42412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةشكلًفصىل 

تقاريرًالموازنةًرب  عًالسنويةًالغراضًالتدقيقًوال 72412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةرقابةاصداًر

امًبقواعدًاالنفاقًوارسالًالتقاريرًالمحاسب يةًمتابعةًااللت  
والتدقيقية

12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248
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وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية 

(شهر)

موعد 
النهاية 

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

اإليرادات الحكومية( 02)
بنك وزارة المالية، الهيأة الوطنية لالستثمار، ال

، األمانة العامة لمجلس الوزراء ي
 
المركزي العراف

14812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةوضعًبرنامجًلبيعًبعضًاالصولًالحكومية

42412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةتطبيقًبرنامجًلبيعًبعضًاالصولًالحكومية

هاًالعا طلةًاًوبيعًجميعًأنواعًالسياراتًوالمعداتًواآللياتًوغت 
إعادةًالفائضةًلدىًالقطاعًالعامًالًالقطاعًالخاص،ًوالسماحًب

تصديرها
42212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ةًخاصةً 43612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248الهيأةًالوطنيةًلالستثماربيعًالفرصًاالستثماريةًالجاذبةًبمت  

خارجيةًمعًفوائدًمجزية،ًقابلةًللت سنداتًمحليةًاًو سييلًاصداًر
والتداول

62412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ًبالدوالرًوالدينار،ًوب  
 
سنداتًدعمًاالقتصادًالعراف ٥قيمةًإصداًر

ترليونًدينار
64812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248
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وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

ي المملوكة للدولة( 03)
األراضز

ة، وزارة المالية، وزارة الزراعة، وزارة الموارد المائي
امةوزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال الع

13612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًالمش  
ًالزراعةًوالمواردًالمائيةًبتحديدًاألراص   

مولةًقيامًوزارت 
ًوالتضفًبهاًبالتنسي  

 
ًالعراف  

قًمعًوزارةًباحكامًالقانونًالمدت 
المالية

1912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالزراعة

ًالمملوكةًللدولةًص  
نفًالسماحًلصاحبًحقًالتضفًباالراص 
حصته ًأوًافراًز

 
ًالمثقلةًبهًنقدا  

األراص 
31212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ًالواقعةًخارجًحدودًا  
ًجنسًاألراص  وعًباجراءاتًتغيت  لبلديةًالشر

حصةًمائيةًلغرضًإقامةًمشاري    عًصناعية وليسًلهًا
32412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ًالواقعةًخارجًم  
حرماتًقيامًوزارةًالماليةًباإلعالنًعنًبيعًاألراص 
استثناءًمنها الطرقًبالمزايدةًالعلنيةًاًو

73612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



43 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية 

(شهر)

موعد 
النهاية 

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

النفقات الحكومية( 04)
وزارة المالية، وزارة التخطيط، األمانة العامة 

لمجلس الوزراء
14812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًلتقاربًأسعارًالسوقًال
 
12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةعالميةتخفيضًنسبًالدعمًتدريجيا

ًالموازنةًالعامةًمنً  
 
ًف االول  43612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية٪3٪ًال20ًتقليصًالعجًز

ًمنً ًالدعمًالحكوم  73612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية٪5٪ًال13ًتخفيضًاجمال 

كاتًالعامةًبنسبةً ًللشر 30ًخفضًالدعمًالمال 
 
93612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية٪ًسنويا

44812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية٪12.5٪ًال25ًتخفيضًفاتورةًالرواتبًمنً

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248
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وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية 

(شهر)

موعد 
النهاية 

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

ي القطاع العام( 05) رواتب منتستر
وزارة المالية، وزارة التخطيط، مجلس الخدمة 

اإلتحادي، األمانة العامة لمجلس الوزراء
31512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًالدًو 31212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةليةموائمةًالرواتبًوالمخصصاتًالحكوميةًوفقًالمعايت 

ًمتوسطًاالمدًلرواتبًوأجورًالق طاعًانشاءًوتطبيقًهدفًمال 
العام

51212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ًسلمًالرواتبًوتحديدًسقفًاعىلًلها  
 
51512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةإعادةًالنظرًف

كاتًالعامةًوالمؤسساتًاإلداري ةًعنًفصلًكشوفاتًرواتبًالشر
ًالمركزي التمويلًالحكوم 

41512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



45 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

امج( 06) موازنة التر
وزارة المالية، وزارة التخطيط، األمانة العامة 

لمجلس الوزراء
24812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

امجً 21212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةPBBوضعًاطارًموازنةًعامةًمبنيةًعىلًأساسًالتر

امنًمعًالتحركًن حوًالموازنةًاعتمادًأنظمةًتقييمًلكلًمستوىًبالت  
امج القائمةًعىلًالتر

72412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

امجًعىلًالمدىًالمتوسطً 74812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةسنوات5-3تطبيقًموازنةًالتر

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



46 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

األولويات االستثمارية( 07)
ة وزارة التخطيط، وزارة المالية، الهيأة الوطني

لإلستثمار
13612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

وضعًاهدافًاستثمارًعامًمتوسطةًالمدىًكجزءًمنًالناتجً
ً ًاالجمال  المحىل 

11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيط

ًًو  
ًالوطت  اتيحر  ًربطًاالستثماراتًالعامةًباالطارًاالست  62412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيطالقطاع 

العامً ًعىلًافضلً PIMتطبيقًنظامًادارةًاالستثماًر بناءا
الممارساتًالدولية

33612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيط

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



47 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

الدين الحكومي ( 08)
ة وزارة المالية، األمانة العامة لمجلس الوزراء، وزار 

الزراعة
12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ً ًالمحىل  1912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةاعادةًهيكلةًالدينًالحكوم 

اطالقًوتسييلًماًيقابلًالدينًمنًضماناتًمقدمةًمنً
ه ائبًوغت  ًكخطاباتًالضمانًلالعمالًوالض  االمستحقي  

31212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ًحالةًمنًلديهًدينًبذمتهًأًل  
 
يةًمؤسسةًالسدادًالمتقابلًللديونًف

منًمؤسساتًالدولة
41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ًأعماله  
 
ًبموادًعينيةًيحتاجونهاًف ًالمستحقي   مًبأسعارًتجهت  

مدعومة
61812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ًبعقاراتًالدولةًالمعروضة،ًأوًبيعًح قًالدولةًتعويضًالمستحقي  
كةًوحقوقًالتضف ًاألمالكًالمشت   

 
ف

62412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



48 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

ي ( 09) يتر
النظام الضز

وزارة المالية، هيأة االعالم واالتصاالت، وزارة 
الداخلية، األمانة العامة لمجلس الوزراء

14812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًجديدً يتر 
1912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةتطويرًنظامًص 

ًكافة يتر 
61812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةأتمتةًأقسامًالعملًالض 

ًكافة ًدوريًللمواطني   يتر 
63612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةاجراءًتقييمًص 

يبيةً ًكافة TINاستحداثًرقمًالهويةًالض  94812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةللمواطني  

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



49 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

ي ( 10)
ز
األداء المضف

، وزارة المالية، وزارة  ي
 
البنك المركزي العراف

التخطيط، وزارة العمل والشؤون االجتماعية
12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًتعزيزًقدرةًالبنكًالمركزيًعىلًأداءًوظائفهًالرقابيةً  
 
1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248البنكًالمركزيًالعراف

ًتحديدًسعرًالفائدةًواالرباحًلأًل  
 
ًآلياتًالسوقًف  

سواقًتبت 
الماليةًالعراقيةً

1912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

افًالفعالًعىلًالقطاعًال ًالبنكًالمركزيًمنًاالشر ًتمكي    
 
مضف

األداءًوتنظيمه،ًبماًيشملًسلطةًالدمجًالقشيًللمصارفًذات
ً  
المتدت 

ً  
 
41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248البنكًالمركزيًالعراف

ًالضوابطًلتشجيعًالمصارفًالعراق  
 
يةًعىلًاجراءًالتعديالتًف

هاًالخاصةًبالضمانات مراجعةًمعايت 
ً  
 
61512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248البنكًالمركزيًالعراف

جمعيةًاستحداثًاحكامًللبنوك،ًبالتعاونًمعًالبنكًالمركزيًوال
ًبالخدماتًال كاتًالتأمي   ويدًشر مضفيةالمضفيةًالعراقيةًلت  

61512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ًالمتطلباتًالمًض فيةًزيادةًقدراتًإداراتًالمصارفًعىلًتوفت 
ةًوالمتوسطة كاتًالصغت  الخاصةًبانشاءًالشر

ً  
 
71812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248البنكًالمركزيًالعراف

يماتًاستكمالًتطبيقًاألنظمةًالمحاسبيةًالدوليةًحسبًتعل
البنكًالمركزي

ً  
 
32412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248البنكًالمركزيًالعراف

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



50 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

ونية( 11) الخدمات المضفية االلكت 
، وزارة المالية، هيأة اال  ي

 
عالم البنك المركزي العراف

واالتصاالت، وزارة االتصاالت 
32412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

فًادخالًالخدماتًالماليةًالرقميةًوالمنصاتًالرقميةًوفقًاهدا
ً  
 
البنكًالمركزيًالعراف

ً  
 
31212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248البنكًالمركزيًالعراف

ًالهاتفًالمحمول ةًالخدماتًالمضفيةًعتر ًتشي    عًوتت   
 
61212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248البنكًالمركزيًالعراف

ونية ةًالخدماتًالمضفيةًاالليكت  ًتشي    عًوتت   
 
61812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248البنكًالمركزيًالعراف

ًكوسيلةًأساسي ونية ةًلنظامًاعتمادًالخدماتًالمضفيةًاالليكت 
المدفوعات

ً  
 
92412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248البنكًالمركزيًالعراف

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



51 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

المصارف الحكومية( 12)
، األمانة ي

 
وزارة المالية، البنك المركزي العراف

العامة لمجلس الوزراء
13612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ً 1312345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةإعادةًالنظرًبقانونًالمضفًالصناع 

ً 3912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةزيادةًرأسمالًالمضفًالصناع 

ً 41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةتوسيعًقاعدةًاعمالًالمضفًالصناع 

يةًمعالجةًمستوىًرساميلًالمصارفًالحكومية،ًوتنظيمًعمل
ًاالمر اقتض  زيادةًرساميلهاًاذًا

31512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ًكاملًللموقفًال ًالجراءًتدقيق ًمكتبًمحاماةًدول  ًتعيي    
قانوت 

ًالرافدينًوالرشيد  
 
ًلمضف الدول 

11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

كاتًالتدقيقًالد وليةًاجراءًالمراجعةًالماليةًالكاملةًمنًقبلًشر
ًالرافدينًوالرشيد  

 
لمضف

41812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ًالرافدينًوالرشيد  
 
93612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةإعادةًهيكلةًمضف

ً ًاألساس   
 
ً Core Banking Systemانشاءًالنظامًالمضف  

 
ف

ًالرافدينًوالرشيد  
 
مضف

61812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ًالرافدينًوالرشيدًالًالتعامالتًالدولية  
 
132412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةإعادةًمضف

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



52 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

سوق االوراق المالية( 13)
كزي هيأة األوراق المالية، وزارة المالية، البنك المر 

ي 
 
العراف

12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248هيأةًاألوراقًالماليةإعادةًتشكيلًمجلسًهيأةًاألوراقًالمالية

وعًقانونًجديدًلألوراقًالمالية،ًوتفعيلًالمفاه يمًعرضًمشر
ً كاتًوأسهمًالخزينةًومعايت  الجديدةًفيهًمثلًحوكمةًالشر

المحاسبةًالدولية
3812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248هيأةًاألوراقًالمالية

الخاصةًبانشاءًالمضف2012ًلعام17ًمراجعةًالتعليماتًرقمً
ًسوقًالعراقًلألوراقًالمالية  

 
الحافظًف

4812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248هيأةًاألوراقًالمالية

ًالًتتطلبًتعديلًقوان  
ًنافذةًمثلًتعديلًالتعليماتًالحاليةًالت  ي  

وسيعًالتداولًبالهامشًوتعديلًمدةًالمقاصةًوالسوقًالثالثًوت
صالحياتًالوسطاء

41012345678910111213141516171819202122232425262728293033364248هيأةًاألوراقًالمالية

ًسوق  
 
العراقًعرضًالسنداتًوالصكوكًالوطنيةًللتداولًالعامًف

لالوراقًالمالية
21212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ًالبلدًتحتًمظلةًسوقًا  
 
لعراقًفتحًأسواقًتخصصيةًأخرىًف

لألوراقًالماليةمثلًسوقًالسلعًوسوقًتداولًالعمالت
42412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248هيأةًاألوراقًالمالية

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



53 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية 

(شهر)

موعد 
النهاية 

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

جذب االستثمار( 14)
زارة الهيأة الوطنية لالستثمار، وزارة الداخلية، و 

المالية، وزارة التخطيط، وزارة الزراعة
11512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

طًإجراءاتًفرضًتطبيقًالنافذةًالواحدةًوتعزيزًكفاءتهاًلتبسي
االستثمار

1412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248الهيأةًالوطنيةًلالستثمار

ونية وعًمنحًسمةًالدخولًاالليكت  1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالداخليةتنفيذًمشر

ًالمنافذًالعراقية  
 
2912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالداخليةتطبيقًإجراءاتًمنحًالسماتًف

ً 41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248الهيأةًالوطنيةًلالستثمارتطويرًبيئةًاالستثمارًاألجنتر 

ً ونظامهاًالداخىل  1912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248الهيأةًالوطنيةًلالستثمارمراجعةًمهامًالهيأةًالوطنيةًلإلستثماًر

رقمً لخلقًبيئةًمواتية2006ًلسنة13ًمراجعةًقانونًاالستثماًر
لجذبًاالستثمارات

41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248الهيأةًالوطنيةًلالستثمار

كاتًالخدماتًاالستثمارية 61212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248الهيأةًالوطنيةًلالستثمارالسماحًبانشاءًشر

وعًتفعيلًنظامًالمتابعةًالمركزيةًلمراجعةًومراقبةًتنفي ذًالمشر
اسبةًاالستثماريًوالتدقيقًوتقديمًالتقاريرًوالتقييمًومح

المقضين
41512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248الهيأةًالوطنيةًلالستثمار

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



54 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

ز ( 15) ، وزارة المالية، البنك المركزياالطار التنظيمي لقطاع التأمي  ز ي ديوان التأمي 
 
14812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248العراف

كاتًالت ًلشر ًالعدادًمخططًهيكىل  ًمستشارًخارجر 
ًتعيي   أمي  

الحكومية
11012345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ًالحكومية كاتًالتأمي   41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةاعدادًدراسةًجدوىًلشبكةًفروعًشر

كا يعاتًذاتًالعالقةًبإفساحًالمجالًأمامًشر تًتعديلًالتشر
ًالعراق  

 
ًالعراقيةًلتوسيعًخدماتهاًف التأمي  

11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248ديوانًالتأمي  ً

ًحااًل  
 
ًف تًوضعًضوابطًتنظمًالحصولًعىلًوثيقةًالتأمي  

ًوالتسهياًل تًالمعامالتًالتجاريةًوالقروضًوالضمانًالصح 
المضفيةً

71212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248ديوانًالتأمي  ً

كاتًالتأمي  ً 51212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248ديوانًالتأمي  ًدراسةًالسنداتًاالستثماريةًالحقيقيةًلشر

71812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248ديوانًالتأمي  ًتعديلًقانونًالتأمي  ً

كاتًللعملًمع ًبتحليلًرساميلًالشر عىلًقيامًديوانًالتأمي   هًا
ً
 
زيادتهًتدريجيا

71512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248ديوانًالتأمي  ً

ًمجالًالتأمي  ً  
 
ًللمالكاتًالعاملةًف  

73612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248ديوانًالتأمي  ًرفعًالمستوىًالفت 

ً  
 
ف ًمنًخاللًزيادةًاالستثماًر كاتًالتأمي   ًمختلفًتوظيفًأموالًشر

وعاتًوأسواقًالمالًاألجنبية المشر
93612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ًبشكلًتدًر كاتًالتأمي   ًتقليلًالودائعًالمضفيةًلشر 124812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةيحر 

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



55 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية 

(شهر)

موعد 
النهاية 

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

الخدمات التأمينية( 16)
، وزارة المالية، البنك المركزي ز ديوان التأمي 

، الهيأة الوطنية لالستثمار ي
 
العراف

12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةتطويرًالمنتجاتًالتأمينيةًالحالية

3912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةإضافةًمنتجاتًتأمينيةًجديدةًلغرضًتوسيعًالقطاع

ًالت ًالرسميةًبتوفت  غطيةًالزامًمختلفًالجهاتًالرسميةًوغت 
التأمينية

41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ًالعراقًلالستفادةًم  
 
كاتًالعاملةًف كاتًوضعًمخصصاتًللشر نًشر

ًالعًر  
 
ًعىلًاألصولًف ًالعراقيةًلتغطيةًالتأمي   اقالتأمي  

4912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ًالودائع كةًتأمي   ًتفعيلًعملًشر  
 
61012345678910111213141516171819202122232425262728293033364248البنكًالمركزيًالعراف

ًمن كاتًالتأمي   ًتمكنًشر  
تغطيةًزيادةًالسقوفًالتأمينيةًالت 

ةً وعاتًاالقتصاديةًالكبت  المشر
61812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ًالعراقًعىلًال  
 
كاتًاألجنبيةًالعاملةًف تغطيةًضمانًحصولًالشر

كاتًالعراقية التأمينيةًمنًالشر
122412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

كاتًوالسكان ًلمختلفًالشر  
ًالتحليلًالتأميت  41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248ديوانًالتأمي  ًتحسي  

ًلدىًالجمهور  
ًالتأميت  41512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248ديوانًالتأمي  ًتنشيطًالوع 

ً
 
ًتدريجيا  

وت  ًاالليكت  ًقطاعًالتأمي   62412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248ديوانًالتأمي  ًتضمي  

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



56 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

بيئة االعمال( 17)
ي وزارة التخطيط، وزارة المالية،  البنك المركز 
، مكتب رئيس الوزراء، الهيأة الوطني ي

 
ة العراف

لالستثمار
11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًالتنسيقًمعًفريقًمتابعةًأنشطةًاالعمالًالتابعًللبن كًالدول 
ًجرىًتنفيذها  

للمصادقةًعىلًاإلصالحاتًالت 
1312345678910111213141516171819202122232425262728293033364248مكتبًرئيسًالوزراء

مقابلًالدينار ًللدوالًر ًدراسةًسعرًالضفًالحال   
 
1412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248البنكًالمركزيًالعراف

3612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيطتحديدًجهةًموحدةًلجميعًإجراءاتًالقطاعًالخاص

ة،ًوطويلةًالمدىًلتسهيل امًبخارطةًإجراءاتًقصت   
عملًااللت 

القطاعًالخاص
1912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيط

1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيطتعزيزًاجراءاتًالتقييسًوالسيطرةًالنوعية

كات 11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيطتعديلًقانونًالشر

ًتضمنًتلبية  
ًالت  متطلباتًتعديلًقانونًاالستثمارًوالقواني  

ةًوالمتوسطة تأسيسًالمشاري    عًالصغت 
11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيط

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



57 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

الدعم الحكومي للقطاع الخاص( 18)
، وزارة التخطيط، وزارة المالية، وزارة الداخلية

مكتب رئيس الوزراء، وزارة التجارة
11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

1312345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيطتشكيلًفريقًمختصًبتنفيذًخطةًدعمًالقطاعًالخاص

ًضوابطًتسجيلًالعجالت  
 
1312345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالداخليةإعادةًالنظرًف

اءًال ًمعارضًبيعًوشر  
 
2612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالداخليةسياراتفتحًبواباتًتسجيلًالعجالتًف

رةًضمنًسنواتًالمود ادًالسياراتًالمتض  يلًالسماحًباستت 
المسموحًبها،ًوتصليحهاًداخلًالعراق

31212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتجارة

ادًالسياراتًذاتًالماركاتًالرائدةًخارجًسن واتًالسماحًباستت 
الموديلًمقابلًأجورًإضافية

11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتجارة

ً حاتًالتمويلًالخارجر 
ًمقت   

 
1412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةدمجًتنميةًالقطاعًالخاصًف

تخصيصًجزءًمنًالمنحًالخارجيةًلتمويلًمشاري    عًالقطاع
الخاص

21212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

كاتًالمقاوالتًمنًرسومًالتجديدًوالغ راماتًالعملًعىلًاعفاءًشر
الناتجةًعنًعدمًتسديدًرسومًالتصنيفًولمرةًواحدةً

2712345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتجارة

دراسةًإمكانيةًاستخدامًالمساحاتًالمدعومةًمنًقبلًالجهات
ةًوا كاتًالصغت  ًاألنشطةًالتجاريةًمعًالشر  

 
لمتوسطةالحكوميةًف

3912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيط

31212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248مكتبًرئيسًالوزراءصًالعملتطويرًالمهاراتًالرقميةًوريادةًاالعمالًالرقميةًلزيادةًفًر

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



58 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذباالشهر )
 
(بدءا

القروض التنموية( 19)
، مكتب ي

 
رئيس وزارة المالية، البنك المركزي العراف

الوزراء، وزارة التخطيط
11612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًمكتبًرئيسًاللالقراضإعادةًتشكيلًاللجنةًالعلياً  
 
وزراءًف

ً لتفعيلًمبادرةًالبنكًالمركزيًلدعمًالقطاعًاالهىل 
1312345678910111213141516171819202122232425262728293033364248مكتبًرئيسًالوزراء

ًالبيئةًالمالئمةًلتشجيعًالمصارفًاالهليةًعىل اإلقراضًتوفت 
لالقتصاد المحفًز

ً  
 
1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248البنكًالمركزيًالعراف

ةًانشاءًصندوقًمدعومًمنًالجهاتًالحكوميةًوالمصارفًالخاص
لتمويلًمشاري    عًالقطاعًالخاص

3912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ةًتشجيعًالمصارفًالحكوميةًواألهليةًعىلًمنحًقروضًصغ ت 
ًمنًالدولة

 
الصحابًالمهنًممنًالًيستلمًراتبا

31512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ًًو ًالمال 
يعيةًالمتعلقةًبالتعتر 41612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةضماناتًالقروضتطويرًالبيئةًالتشر

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



59 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذباالشهر )
 
(بدءا

كات العامة( 20) الشر
ارين، وزارة المالية، وزارة التخطيط، هيأة المستش

مجلس الخدمة االتحادي، األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

14812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

كاتًالعامة 11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248هيأةًالمستشارينجمعًاحدثًالبياناتًالماليةًلجميعًالشر

كاتًالعامةًوإيجادًبدائ ًالشر  
 
ًف  

هلًالوظيق  لًللعمالةًمعالجةًالت 
الفائضة

32312345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيط

كاتًالعامة 3912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةمراجعةًدعمًالوقودًللشر

اءًالسلعًوال ًتطبيقًخطةًانتقاليةًتتعلقًببيعًوشر  
خدماتًالت 

كاتًالعامة تقدمهاًالشر
41812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيط

كاتًالعامة ًللشر ًكاملًللوضعًالمال  42412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248هيأةًالمستشارينانجازًتحليل

كاتًالعامةًعىلًاالستمرار 42412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيطتقييمًقابليةًالشر

ةًوفاشلة كاتًالعامةًالًناجحةًومتعتر 92412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيطتصنيفًالشر

كاتًالعامة،ًوتحويلهاًال كاتًتفعيلًإجراءاتًإعادةًهيكلةًالشر ًشر
تعملًبمناهجًتجارية

62412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيط

،ًأوًتحويلهاًا
 
ًأوًجزئيا

 
ًكليا كاتًالناجحة كاتًخصخصةًالشر لًشر

مساهمةًمختلطة
133612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ًاالتجاه ًعتر ًالسوقًالمال   
 
كاتًالمدرجةًف الًزيادةًعددًالشر

كاتًمس كاتًالعامةًوتحويلهاًالًشر اهمةخصخصةًبعضًالشر
64812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ةًلتحويلهاًالًناجحةًخال كاتًالمتعتر لًثالثًإعادةًهيكلةًالشر
سنوات

93612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

كاتًالفاشلة 94812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةتصفيةًالشر

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



60 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

ز العام والخاص( 21) اكة القطاعي  شر
، وزارة وزارة التخطيط، الهيأة الوطنية لالستثمار 

المالية، مكتب رئيس الوزراء
12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًالعامًوالخاصًلتًو ًالقطاعي   اكةًبي   ي    عًقانونًالشر سيعًبرامجًتشر
اكةًبينهماً الشر

1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيط

ًالتحتيةًوالمشاري     ًلتحديدًمشاري    عًالبت  عًالخدميةًوضعًمعايت 
اكة ةًبهدفًتنفيذهاًعنًطريقًالشر الكبت 

1412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيط

ًالتوجهًنح ًالتحتيةًعتر  
وًجذبًزيادةًالتمويلًلمشاري    عًالبت 

االستثمارات
11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248الهيأةًالوطنيةًلالستثمار

ًالعامًوالخاصً ًالقطاعي   اكاتًبي   62412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيطبناءًالشر

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



61 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

المنافذ الحدودية( 22)
هيأة المنافذ الحدودية، وزارة المالية، وزارة 

الداخلية، الحكومات المحلية
12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ائب ًمناطقًتحصيلًالض   
 
ونيةًف 11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةوالكماركادخالًالحوكمةًاالليكت 

12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248هيأةًالمنافذًالحدوديةتعزيزًالسيطرةًعىلًالمنافذًالحدودية

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



62 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارة التجارة، وزارة الزراعة، وزارة الماليةالتصدير( 23)

وي    جًوالدعايةًوتفعيلًص منًخاللًالت  ندوقًتشجيعًالتصديًر
الصادرات

11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتجارة

المنتجاتًالزراعيةًوالحيوانية 1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتجارةالسماحًبتصديًر

4912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتجارةوردةالسماحًبإعادةًتصديرًالخطوطًاإلنتاجيةًوالسلعًالمست

سلعًتعديلًقانونًالكماركًللسماحًبإعادةًتصديرًالمعداتًوال
والسياراتًالمستوردةًالجديدةًوالمستعملة

41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتجارة

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



63 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

النظام الكمركي ( 24)
ئة وزارة المالية، وزارة التجارة، وزارة الداخلية، هي

االعالم واالتصاالت 
11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًجديد ًكمرك  1412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةتطويرًنظام

ادات 1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةوضعًسياساتًديناميكيةًللتعرفةًعىلًاالستت 

ًكافة 31212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةاتمتةًاقسامًالعملًالكمرك 

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



64 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

المناطق الحرة( 25)
ية، الهيأة الوطنية لالستثمار، الحكومات المحل

األمانة العامة لمجلس الوزراء
11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًمواكبة1998ًتعديلًقانونًالمناطقًالحرةًلعامً لجعلهًاكتر
لسياساتًتشجيعًاالعمالًالحديثة

1912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248الهيأةًالوطنيةًلالستثمار

ًمحافظةًالبًض  
 
تحديدًالمناطقًالحرةًًالسيماًف ةًتوسيعًًو
وعرضهاًعىلًمجلسًالوزراءًلغرضًاقرارها

4912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248الهيأةًالوطنيةًلالستثمار

كاتًالمطورةًالعالميةًلغرض امامًالشر انشاءًفتحًبابًاالستثماًر
وادراةًالمناطقًالحرة

41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248الهيأةًالوطنيةًلالستثمار

كاتًالعالميةًالمطورةًلتأه امامًالشر يلًوادارةًفتحًبابًاالستثماًر
ً ًخورًالزبت   

 
المنطقةًالحرةًف

41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248الهيأةًالوطنيةًلالستثمار

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



65 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

المدن الصناعية واالستثمارية( 26)
ارة الهيأة الوطنية لالستثمار، وزارة المالية، وز 

التخطيط، الحكومات المحلية
11812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ً  
 
ًالمدنًإيجادًالهيكلًاالدراريًالمنظمًالفاعلًلعمليةًاالستثمارًف

الصناعية
1412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248الهيأةًالوطنيةًلالستثمار

والضماناتًواالعفاءاتًللمستثمرين ًتحديدًنظمًالحوافًز  
 
ف

المدنًالصناعية
4912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248الهيأةًالوطنيةًلالستثمار

ًتلكًتفعيلًقانونًالمدنًالصناعيةًلتنظيمًعمليةًاالستثم  
 
ارًف

المدن
41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248الهيأةًالوطنيةًلالستثمار

ًالمدنًالصناعية  
 
ًالتحتيةًالمطلوبةًف ًالبت  41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248الهيأةًالوطنيةًلالستثمارتوفت 

ًالبًض  
 
ىًف ةًوبابلًاستكمالًمشاري    عًالمدنًاالستثماريةًالكتر
وبغدادًوالفراتًاألوسطًونينوىًوديالًواالنبار

41812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248الهيأةًالوطنيةًلالستثمار

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



66 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

البنية التحتية للقطاع الزراعي ( 27)
وزارة الزراعة، وزارة التخطيط، وزارة المالية، 
ماروزارة الموارد المائية، الهيأة الوطنية لالستث

12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًااللي ونية،ًتفعيلًالعملًببطاقةًالمزارعًوالمستثمرًالزراع  كت 
وربطهاًبآلياتًالدفعًللفالحي  ً

1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالزراعة

ًوادارتهاًواستخدا  
11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالزراعةمهاوضعًحلولًعمليةًلمسألةًحيازةًاألراص 

ً ًالقطاعًالزراع  1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالزراعةمراجعةًقواني  

ًعىلًاستخدامًتقنياتًالريًالحديثة 11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالزراعةتشجيعًالفالحي  

ًالبيئةًالمالئمةًالعادةًاحياءًالتعاونياتًالزراعية 41812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالزراعةتوفت 

71812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيطزيادةًتخصيصاتًالموازنةًللطرقًالريفيةًونظمًالري

ًالزراعيةًواصالحها  
42412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالزراعةالمحافظةًعىلًاألراص 

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



67 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

تمويل القطاع الزراعي ( 28)
وزارة المالية، وزارة الزراعة، الهيأة الوطنية 

لالستثمار
12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًالميش 1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةتفعيلًصندوقًاإلقراضًالزراع 

ً ًرأسًالمالًالعاملًاثناءًالموسمًالزراع  11012345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةتوفت 

ًللتأكيدًع  
ًالتعاوت  ًالمضفًالزراع   

 
ىلًمراقبةًاجراءًتعديالتًف

االئتمان
41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

امًالحكومةًبوعودها ًبالت   41812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةاستعادةًالثقةًمعًالفالحي  

الخاص ًوضعًمحفزاتًوسياساتًترويجيةًلجذبًاالستثماًر  
 
ف

ً القطاعًالزراع 
42412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالزراعة

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



68 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

اإلنتاج الزراعي ( 29)
وزارة الزراعة، وزارة التجارة، هيأة المنافذ 

تثمارالحدودية، وزارة المالية، الهيأة الوطنية لالس
12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ً ًكاملةًمنًبدايتهاًوحت  ًسلسلةًالقيمة 11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالزراعةًنهايتهاتعريفًوتحسي  

ًالنات  
 
ًف جًاستهدافًاهمًفرصًزيادةًمساهمةًالقطاعًالزراع 

ً ًاإلجمال  المحىل 
31512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالزراعة

األسعارًوعوائدًالفالحي  ً 41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتجارةتعزيزًاستقراًر

41812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالزراعةإطالةًموسمًالتسويق

ًوفقًالروزنا ًالزراع  مةًتشديدًإجراءاتًحمايةًالمنتجًالمحىل 
الزراعية

32412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248هيأةًالمنافذًالحدودية

دةًوالصومعاتًالقريب ًانشاءًالمخازنًالمتر  
 
ف ةًمنًاالستثماًر

ًاإلنتاجية  
األراص 

72412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالزراعة

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



69 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

إدارة الموارد المائية( 30)
وزارة الموارد المائية، وزارة الزراعة، الحكومات 

المحلية، وزارة المالية، مكتب رئيس الوزراء
11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

الرئيسيةًوحماي ةًوضعًآلياتًللمحافظةًعىلًمجاريًاألنهًر
محرماتهاًمنًالتجاوزاتًوالملوثات

1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمواردًالمائية

ةًوالياتًوضعًخطةًشاملةًلقطاعًالمياهًبناءًعىلًتحاليلًالتكلف
التمويلًالقابلةًللتطبيق

1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمواردًالمائية

4912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمواردًالمائيةمراجعةًأجورًالسقاية

افًعىل ًمستقلًيوفرًالرقابةًواالشر ًقطاعًانشاءًهيكلًتنظيم 
المياه

41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمواردًالمائية

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



70 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

االطار التنظيمي للقطاع النفظي ( 31)
س وزارة النفط، وزارة المالية، األمانة العامة لمجل

الوزراء
12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

كاتًمراجعةًالسياساتًالتعاقديةًالحاليةًوالمستقبليةًمعًال شر
العالمية

1912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفط

كاتًالعامةًذاتًالنشاطًالمتشابهًالمرت والشر بطةًدمجًالدوائًر
بوزارةًالنفط

31512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفط

االلياتًتنظيمًآليةًتعاقديةًعىلًطولًسلسلةًالقيمةًوتحديث
ًوزارةًالنفطًوالجهاتًالمستفيدةًوفقًأس سًتجاريةالتعاقديةًبي  

71812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفط

ادًوبيعًالمنتجاتًالنفط ًتعديلًقانونًاستت   
 
ف 1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطيةالنظًر

ً  
 
ًالمصاف  

 
ف ًتعديلًقانونًاالستثماًر  

 
ف 1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطالنظًر

كةًالنفطًالوطنية ًتعديلًقانونًشر  
 
ف 1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطالنظًر

ًتعديلًقانونًتنظيمًوزارةًالنفط  
 
ف 1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطالنظًر

ًتخدمًالقطاعًا  
وريةًالت  ًواألنظمةًالض  ي    عًالقواني   ًتشر 62412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطلنفط 

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



71 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

11812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارة النفطاإلنتاج النفظي ( 32)

وعًالمراقبةًوالسيطرة 1912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطانجازًمشر

21212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطاطياتزيادةًأنشطةًاالستكشافًوالتنقيبًلغرضًزيادةًاالحتي

ليةًبعدًزيادةًاإلنتاجًوتعزيزًالقابليةًاإلنتاجيةًمنًالحقولًالحا
امًبتعهداتًاتفاقًأوبكًبلس انتهاءًااللت  

71812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفط

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



72 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

المشتقات النفطية( 33)
وزارة النفط، وزارة الصناعة والنعادن، الهيأة 

الوطنية لالستثمار، الحكومات المحلية
12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ينًالمحسن 1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطتحريرًأسعارًالبت  

ين ًالبت   11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطانجازًمشاري    عًتحسي  

وعاتًاألخرى ًاالستثمارية،ًوالمشر  
 
1912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطحسمًملفاتًالمصاف

وكيمياويات اسًللبت  وعًالنتر 21012345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطحسمًموضوعًمشر

وعًالجنوبًالمتكاملًعىلًشكلًمراحل 52412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطتنفيذًمشر

وكيمياوياتًيًؤ سسًاستقطابًالمستثمرينًالقامةًمجمعًبت 
لمدينةًوانشطةًصناعية

41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفط

ًخارجية  
 
ًمصاف  

 
اكاتًف 61812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطالدخولًبشر

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



73 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

توزي    ع المنتجات النفطية( 34)
وزارة النفط، وزارة الكهرباء، الهيأة الوطنية

لالستثمار، الحكومات المحلية
11812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًلآلليةًالمعمولًبهاًحال
ا
ًوضعًآليةًمدروسةًتكونًبديل  

 
ًف
 
يا

ً تسويقًالنفطًالخامًالمخصصًلالستهالكًالمحىل 
1312345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفط

31012345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطأتمتةًقطاعًالتوزي    ع

كاتًرصينةًمحليةًوإقليميةًوعالميةًمتخصصةًب نشاطًادخالًشر
تسويقًوتوزي    عًالمنتجاتًالنفطية

31212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفط

41812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطتوحيدًالمشغلًللشبكةًالداخلية

ال ًاصالحًالبنيةًالتحتيةًللشبكةًالداخليةًلنقلًالغاًز طبيع 
والمنتجاتًالنفطيةًوالنفطًالخام

41412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفط

101612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطوضعًاطارًعملًلمشاركةًالقطاعًالخاص

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



74 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

13612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارة النفطتصدير النفط( 35)

11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطتوسيعًمنظومةًالتصدير

ًقربًمناطقًاالست  
 
ًخزينًللنفطًالعراف ًلتوفت  103612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطهالكًالرئيسةالسع 

ًمجالًتصديرًالمنتجاتًالنفطية  
 
133612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطالدخولًف

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



75 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

انتاج وتصدير الغاز( 36)
وزارة النفط، وزارة المالية، الهيأة الوطنية 

لالستثمار، الحكومات المحلية
13612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًوضعًسياسةًلقطاعًالغاز،ًتتضمنًتحديدًاألولوياتًوزي كت  
ادةًالت 

ابطًوالفاعلية والت 
1412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفط

الط ًصناعةًالغاًز  
 
كاتًالعالميةًف ًالسماحًباستثمارًالشر  

 
ًف بيع 

العراق
1412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفط

كةًالغازًالوطنية ًباجراءاتًتأسيسًشر 1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطالست 

اخيصًالغازية افًعىلًتنفيذًعقودًجوالتًالت  3912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطاالشر

أرطاويً)بناءًمجمعاتًغازًمتكاملةًضمنًعددًمنًالحقولً
(وميسانًوالناصية

31212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفط

المستورد 123612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطانهاءًاالعتمادًعىلًالغاًز

المصاحبًبدلًحرقه 12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطاستثمارًالغاًز

ً 13612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفطتطويرًحقولًالغازًالطبيع 

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



76 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

انتاج الطاقة الكهربائية( 37)
وزارة النفط، وزارة الكهرباء، الهيأة الوطنية

لالستثمار، الحكومات المحلية
12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ً  
كاتًالعالميةًالت  ًجرىًتفعيلًاتفاقاتًوزارةًالكهرباءًمعًالشر

التعاقدًمعها
1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباء

ل ًالكمياتًالكافيةًمنًالغاًز امًوزارةًالنفطًبتوفت   
ًمحطاتًالت  تجهت  

انتاجًالكهرباء
1312345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنفط

كاتًوزارةًالكهرب اءًالغازيةًاستكمالًالصيانةًالمستمرةًلمولداتًشر
ًمختلفًمحطاتًانتاجًالطاقةً  

 
ف

11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباء

12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباءاستكمالًمحطاتًتوليدًالطاقةًقيدًالتنفيذ

اتًالحراريةًالجديدةًلالستفادةًمنًًز يتًاستكمالًمحطةًالخت 
ًكربالءًالمجاور الوقودًالثقيلًمنًمصق 

11812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباء

اجًزيادةًاإلنتاجًمنًخاللًتحويلًمحطاتًاإلنتاجًذاتًدورةًاإلنت
البسيطةًالًمحطاتًذاتًدورةًانتاجًمركبة

32412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباء

ع ًالطاقةًمنًالقطاعًالخاصًالذينًوقعوًا قودًضمانًقيامًمنتحر 
اءًمعًوزارةًالكهرباءًباستكمالًمحطاتًاإلنتاجًالخاصةًب همشر

11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباء

ً  
 
تنفيذًخطةًشاملةًالستقطابًأصحابًالمولداتًاالهليةًف

ًمجالًاصالحًقطاعًالكهرباءً  
 
مشاري    عًمعًالدولةًف

71812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباء

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



77 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذباالشهر )
 
(بدءا

الطاقة البديلة( 38)
ارة الهيأة الوطنية لالستثمار، وزارة التجارة، وز 

الكهرباء، األمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة 
التعليم العاىلي والبحث العلمي 

12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ةً ًالفت  ًالعراقًلتغط   
 
اتيجيةًالطاقةًف ،2030ً-2020تحديثًاست 

ًمزي    جًالطاقة  
 
الدخالًالطاقةًالمتجددةًف

1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباء

اقةًقيامًوزارةًالكهرباءًبدراسةًإمكانيةًاستخدامًمنظوماتًالط
ًالم  

 
ؤسساتًالبديلةًوآلياتًضمانًترشيدًالطاقةًالكهربائيةًف

والمرافقًالعامة
1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباء

ً منظوماتًتقديمًالتسهيالتًالالزمةًلمشاري    عًانتاجًالكهرباءًعتر
الطاقةًالبديلة

3912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباء

ديلة،ًاالهتمامًبمشاري    عًتوليدًالكهرباءًباستخدامًالطاقةًالب
وبصفةًخاصةًالطاقةًالشمسية

41812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباء

وعًنصبًم ًتنفيذًمشر  
حطاتًتوجيهًإداراتًالمحافظاتًبتبت 

ً اوحًبي  
ميكاًواط100ً-10طاقةًشمسيةًتت 

41812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248األمانةًالعامةًلمجلسًالوزراء

ًكافةًوأمانةًبغدادًباستغاللًالنفايات الصلبةًتوجيهًالمحافظات
وتحويلهاًالًطاقةًباستخدامًتقنياتًصديقةًللبيئة

1412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248األمانةًالعامةًلمجلسًالوزراء

ًك فرصًاعالنًمشاري    عًاستغاللًالنفاياتًالصلبةًالنتاجًالطاقة
استثمارية

3612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباء

ا ًتعملًبخالياًالوقودًأًو  
ادًالسياراتًالت  لسياراتًتشجيعًاستت 

ًعليها ًكمرك  الهجينةًباعتمادًاعفاء
41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتجارة

الوطنيةًلطرحًفرصًاستثمارية ًمجالًتوجيهًهيأةًاالستثماًر  
 
ف
ًتعملًبخالياًالوقودًوالسياراتًالهجينةً  

السياراتًالت 
71812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248الهيأةًالوطنيةًلالستثمار

ًالم  
 
ناطقًالتوجهًنحوًاستخدامًخالياًالوقودًالهيدروجينيةًف

ًالسياراتًًو  
 
ف ًالمعزولةًعنًالشبكة،ًوتشجيعًاستخدامهًا  

 
المصاف

72412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباء

،ًوفقًض ًكخيارًمستقبىل  وعًالطاقةًالنووية
ًمشر  

وابطًالسالمةًتبت 
العامة

ً ًوالبحثًالعلم  31512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتعليمًالعال 

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



78 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248يةوزارة الكهرباء، وزارة المالية، الحكومات المحلنقل وتوزي    ع الطاقة الكهربائية( 39)

ًمعًدولًالجوار  
1812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباءاستكمالًالربطًالكهرباتئ

نًالمناطق،ًتوسيعًشبكةًنقلًالطاقةًالكهربائيةًلتغطيةًالمزيدًم
ًجنوبًالبالد  

 
سيماًف

11812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباء

12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباءوالتوزي    عاجراءًعملياتًالصيانةًبشكلًمستمرًعىلًشبكاتًالنقل

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



79 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

أتمتة جباية أجور الكهرباء( 40)
هيئة وزارة الكهرباء، الهيأة الوطنية لالستثمار،

االعالم واالتصاالت 
12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًوزارةًالكهرباءًيعملًعىلًمتا  
 
ًتشكيلًفريقًمختصًف ك 

بعةًمشت 
ًلنصبًعداداتًذكيةًلهم الصنفًالصناع 

1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباء

كي  ً
11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباءوضعًآلياتًلتصحيحًأسماءًالمشت 

31012345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباءمكننةًقراءةًالمقاييس

راتًاعتمادًاستخدامًعداداتًذكيةًمتطورةًتعملًعىلًكافةًخيا
الدفع

12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباء

ًا ًالمناطقًغت   
 
كاتًالجبايةًف 1912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248الهيأةًالوطنيةًلالستثمارلمغطاةمنحًرخصًاستثماريةًلشر

61812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباءاعفاءًالديونًالسابقةًعىلًنصبًالعداداتًبسقفًمعي  ً

كاتًالمتعاقدةًلتطويرًعملها 61812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباءمنحًفرصةًللشر

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



80 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

إيرادات أجور الكهرباء( 41)
ة، وزارة الكهرباء، وزارة التخطيط، وزارة المالي
األمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة العمل 

والشؤون االجتماعية
11812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

توافقًمعًتطبيقًعمليةًحسابيةًاقتصاديةًلقيمةًالكهرباءًبماًي
ً ًالسوقًالعالم   

 
اسعارًالوقودًالحقيقيةًف

1312345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيط

ًللعوائلًالمشمولةًبن
 
ظامًاعتبارًعددًمحددًمنًالوحداتًمجانا

الحمايةًاالجتماعيةً
41012345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيط

3512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباءتحديدًااليراداتًلجميعًاستخداماتًالكهرباء

41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباءتحصيلًااليراداتًلجميعًاستخداماتًالكهرباء

ًالًت  
ًالمناطقًالت   

 
وجدًفيهاًوضعًآليةًللتعاملًمعًالمتجاوزينًف

ًكهربائيةًتتضمنًاستيفاءًمبلغًمقطوع شبكة
41012345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيط

ةًعرضًجدولًتحصيلًااليراداتًعىلًمجلسًالوزراءًللمصادق
عليه

61212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباء

مًبالجباية،ًوًو كًالملت   ضعًإجراءاتًتخفيضًأجورًالكهرباءًللمشت 
ًبالدفع مي    

ًالملت  لمحاسبةًغت 
61812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيط

ًالجباةًوالعا ًتخصيصًنسبةًمنًالعائداتًلغرضًتحفت    
 
ًف ملي  

الجبايةً
31812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباء

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



81 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية( 42)
وزارة الكهرباء، وزارة التخطيط، األمانة العامة

لمجلس الوزراء
11512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًاألبنية  
 
وطًالواجبًاعتمادهاًف العامةًتحديدًالمواصفاتًوالشر

ش ادًأجهزةًالتكييفًبماًيحققًهدفًالت  يدوالخاصةًواستت 
1412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيط

1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباءجردًموادًومعداتًالشبكات

ًنظامًاالحداثيات  
 
41512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباءترقيمًالمحوالتًوادخالهاًف

41512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباءنصبًقواطعًدورة

ًمجاالتًاإلنتاجًوالنقلًوالت  
 
41512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالكهرباءوزي    عنصبًمقاييسًطاقةًذكيةًف

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



82 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

االطار التنظيمي لقطاع النقل( 43)
، وزارة النقل، وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات

األمانة العامة لمجلس الوزراء، الحكومات 
المحلية

12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنقلوضعًرؤيةًوطنيةًشاملةًلقطاعًالنقل

تطويرًخطةًعملًالعادةًهيكلةًوتسويقًجميعًالقطاعاتً
المرتبطةًبقطاعًالنقل

4912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنقل

ًلقطاعًالنقل ًوالتنظيم   
القانوت  41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنقلتحديثًاالطاًر

يًوالبحريًوالجويًلنقلًالبض انزيتًالتر ًالعراقتفعيلًالت  71512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنقلائعًعتر

ًللطرق 72412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248امةوزارةًاإلعمارًواإلسكانًوالبلدياتًواألشغالًالعتنفيذًخطةًشاملةًالنجازًالربطًالدول 

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



83 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

ان والمطارات( 44) الطت 
، الهيأة ال ي

ز
ان المدن وطنية وزارة النقل، سلطة الطت 

لالستثمار
12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

اتيجيةًشاملةًللمطارات ًتطويرًاست   
انًالمدت  1312345678910111213141516171819202122232425262728293033364248سلطةًالطت 

اتيجيةًشاملةًللخطوطًالجويةًالعراقيةًورًؤ يةًتطويرًاست 
لتسويقهاًوإمكانيةًخصخصتها

1912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنقل

انًالجديدةًال كاتًالطت  الخاصًبتخويلًشر خاصةًتطويرًاالطاًر
بالشحنًوالمسافرين

ً  
انًالمدت  31212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248سلطةًالطت 

ًالدول ًالمطاراتًوفقًالمعايت   
 
31212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنقليةتطويرًالخدماتًالمقدمةًف

ًالعامًوالخاصًوجذبً ًالقطاعي   اكةًبي   االتجاهًنحوًالشر
ًالمطاراتًالعالميةًاألساسيي  ً المستثمرينًمنًمشغىل 

32412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنقل

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



84 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

ي( 45) النقل التر
، وزارة النقل، وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات
يةالهيأة الوطنية لالستثمار، الحكومات المحل

12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ً  
 
ًتشغيليةًوتجاريةًلوسائلًالنقلًالعامةًف ًالمدنًوضعًمعايت 

وفيماًبينها
1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنقل

ً ًوالنقلًفيماًبي   دراسةًخصخصةًأنظمةًالنقلًالداخىل 
المحافظات

3912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248امةوزارةًاإلعمارًواإلسكانًوالبلدياتًواألشغالًالع

ًتدعمًا  
لتجارةًتنفيذًخطةًشاملةًلتطويرًالطرقًالرئيسةًالت 

ومناطقًالخدماتًالرئيسة
12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248امةوزارةًاإلعمارًواإلسكانًوالبلدياتًواألشغالًالع

ةًعىلًاعدادًدراساتًجدوىًمناسبةًلتطويرًقطاعًالسككًالحديدي
ً نحوًمتكاملًمعًانشاءًميناءًالفاوًالكبت 

2912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنقل

ًبغداد  
 
ًف وعًالنقلًالجماع  31212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنقلالبدءًبتنفيذًمشر

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



85 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

ئ العراقية( 46)
ز
الموان

فظة وزارة النقل، الهيأة الوطنية لالستثمار، محا
البضة

13612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًالفاًو  
ًميناتئ ًوأمًوضعًسياسةًشاملةًلتحقيقًالتكاملًبي   الكبت 

قض
1512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنقل

وأمًقض ًالفاًو  
32412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنقلتفعيلًمساراتًتنفيذًوتطويرًميناتئ

2612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنقلالقيامًبوضعًسياسةًواضحةًلتطويرًميناءًامًقض

مةًلتطويرًميناءًامًقض ًالعقودًالمتر  
 
41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنقلإعادةًالنظرًف

ًمينًا  
 
41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنقلءًامًقضإعادةًتنشيطًمختلفًعملياتًتطويرًاألرصفةًف

ً ًميناءًالفاوًالكبت   
 
72412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنقلتسويقًاالستثمارًف

وع ًوتطويرًالمشر الكبت  ًانشاءًميناءًالفاًو اتًاألخرىًالمزامنةًبي  
ذاتًالصلةً

73612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالنقل

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



86 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

االطار التنظيمي لقطاع االتصاالت ( 47)
ارة وزارة االتصاالت، هيأة االعالم واالتصاالت، وز 

الداخلية، وزارة التخطيط
13612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

وعاتًاألمنيةًللسيطرةًعىلًالبياناتًمنًًو الًاستكمالًالمشر
العراق

1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًاالتصاالًت

هريبًالسيطرةًبشكلًتامًعىلًبواباتًالنفاذًالنهاءًحاالتًالت
نت لسعاتًاالنت 

1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًاالتصاالًت

كةًالعامةًلالتصاالتًوالمعلوماتية 3912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248هيأةًاالعالمًواالتصاالًتاصالحًوضعًالشر

ًالقطاعًالخاصًاالكفاءًلبناءًوت ملكًإزالةًالقيودًعىلًمشغىل 
ًالتحتيةًالدوليةًوالمحليةًالخاصةًباأل ليافًالضوئيةوتشغيلًالبت 

31212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًاالتصاالًت

كةًالعامةًل ًالتحتيةًوالشر التصاالتًخصخصةًالقطاعًالعامًوالبت 
ً والمعلوماتيةًبشكلًتدريحر 

93612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًاالتصاالًت

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



87 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

خدمات االتصاالت ( 48)
هيأة االعالم واالتصاالت، وزارة االتصاالت، 

مكتب رئيس الوزراء
12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

1412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248هيأةًاالعالمًواالتصاالًت2021بدايةًعامً( الجيلًالرابع)ادخالًالتكنولوجياًالمتطورةً

ًألفضلًالمع
 
ًاستكمالًإجراءاتًمنحًالرخصةًالرابعةًوفقا ايت 

الدولية
31212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248هيأةًاالعالمًواالتصاالًت

كاتًوالمناًز لًإيصالًخدماتًاالتصاالتًالًالمؤسساتًوالشر
وفقًالتقنياتًالحديثة

31812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًاالتصاالًت

ً
ا
ًالدخالًتقنيةًالجيلًالخامسًمستقبل 62412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248هيأةًاالعالمًواالتصاالًتالتحضت 

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



88 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

الخدمات الصحية( 49)
وزارة الصحة والبيئة، األمانة العامة لمجلس 

الوزراء، الحكومات المحلية
14812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ً ي    عًقانونًالضمانًالصح  1912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالصحةًوالبيئةاستكمالًتشر

ً 84812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالصحةًوالبيئةتطبيقًقانونًالضمانًالصح 

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



89 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

الماء والضف الصجي ( 50)
ة، وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات، وزارة المالي

وزارة التخطيط، الحكومات المحلية
13612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًبناءًعىلًتحاليل التكلفةًوضعًخطةًشاملةًلقطاعًالضفًالصح 
والكفاءة

1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248امةوزارةًاإلعمارًواإلسكانًوالبلدياتًواألشغالًالع

ًت  
قدمًإعادةًهيكلةًدوائرًالبلدياتًوالمؤسساتًالمعنيةًالت 

شبهًت ًوفقًأسسًتجاريةًاًو جاريةخدماتًالمياهًوالضفًالصح 
41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248امةوزارةًاإلعمارًواإلسكانًوالبلدياتًواألشغالًالع

ًومشاري    عًالمياهًوالًض وعًماءًالبضةًالكبت  فًاستكمالًمشر
ًالمحافظات  

 
ًباف  

 
ًف الصح 

13012345678910111213141516171819202122232425262728293033364248امةوزارةًاإلعمارًواإلسكانًوالبلدياتًواألشغالًالع

ئية،ًادخالًمبدأًاستحصالًرسومًالخدمةًورسومًالمستخدمًالبي
ًالفضلًالممارساتًالدولية

 
وفقا

4912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248امةوزارةًاإلعمارًواإلسكانًوالبلدياتًواألشغالًالع

ًالعامًوالخاصًوفتحًال ًالقطاعي   اكةًبي   قطاعًإرساءًأسسًالشر
ًالمؤهلي  ً للمستثمرينًوالمشغلي  

41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248امةوزارةًاإلعمارًواإلسكانًوالبلدياتًواألشغالًالع

ً ًمنًتمويلًدوائرًالبلدياتًوالمؤسساتًالمعنيةًبشكلًرئيس 
رسومًالمستخدم

73612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248امةوزارةًاإلعمارًواإلسكانًوالبلدياتًواألشغالًالع

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



90 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

الحماية االجتماعية( 51)
، وزارة العمل والشؤون االجتماعية، وزارة المالية
وزارة التجلرة، األمانة العامة لمجلس الوزراء

12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالعملًوالشؤونًاالجتماعيةتحديدًاألولوياتًاألساسيةًللدعم

1812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالعملًوالشؤونًاالجتماعيةتوحيدًقواعدًالبياناتًللفئاتًالمشمولةًبالدعم

ًل
 
ًاألنظمةًالمعتمدةًحاليا  

 
4912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالعملًوالشؤونًاالجتماعيةلدعمتحديدًالثغراتًاألساسيةًف

ًلل
 
ًاألنظمةًالمعتمدةًحاليا  

 
61212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالعملًوالشؤونًاالجتماعيةدعممعالجةًالثغراتًاألساسيةًف

72412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالعملًوالشؤونًاالجتماعيةتطويرًقواعدًالبياناتًللفئاتًالمشمولةًبالدعم

ًشبكةًحمايةًمناسبةًللفئاتًذويًالدخلًالمحدود 102412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالعملًوالشؤونًاالجتماعيةتوفت 

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



91 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

نظام البطاقة التموينية( 52)
ة، وزارة التجارة، وزارة العمل والشؤون االجتماعي
وزارة المالية، األمانة العامة لمجلس الوزراء

11512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًوت
 
ًنظامًالبطاقةًالتموينيةًاستهدافا  

 
ًاصالحًالخللًف

 
1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتجارةنفيذا

ًللبطاقةًالتموينيةًعنًاالشًا  
ًيزيدًتنفيذًالحجبًالحقيق   

لت 
سقفًمدخوالتهاًعنًمستوىًمعي  ً

4712345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتجارة

ًمنًنظامًال بطاقةًتطبيقًجدولةًزمنيةًواضحةًللخروجًالتدريحر 
التموينية

41512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتجارة

ًبشبكةًالحمايةًاالجتماعيةًبمبالغ 61512345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالعملًوالشؤونًاالجتماعيةشهريةتعويضًالمشمولي  

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



92 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

النظام التقاعدي( 53)
، وزارة المالية، وزارة العمل والشؤون االجتماعية

وزارة التخطيط، مجلس الخدمة االتحادي
13612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًصندوقًالتقاعد  
 
1312345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةمراجعةًمساهمةًالدولةًف

1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةاعداستكمالًاإلجراءاتًالخاصةًباعدادًمسودةًقانونًشاملًللتق

ًالقطاعاتًالعامًوالخاصًوال  
 
ًف ًكافةًالعاملي   ًضمانًشمول  

تعاوت 
والمختلطًبتغطيةًاالستحقاقاتًالتقاعدية

41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

43612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةإيقافًتمويلًصندوقًالتقاعدًمنًالموازنة

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



93 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

التعليم وسوق العمل( 54)
، وزارة وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي

التخطيط، وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
وزارة الشباب والرياضة، مكتب رئيس الوزراء

13612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًالعراقًعىلًأساسًاالحتيا  
 
جاتًدراسةًسوقًالعملًالمتوقعةًف

اتيجياتًخاللًالعقدينًالقادمي  ً
واالست 

1412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيط

ًلوبةرسمًالخططًالتعليميةًلتلبيةًالمعارفًوالمهاراتًالمط ًوالبحثًالعلم  3612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتعليمًالعال 

ًالمواردًالالزمةًللخططًالتعليمية ًتوفت  ًوالبحثًالعلم  41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتعليمًالعال 

ًالجامعاتًوتشجيعًتأسيسًب  
 
رامجًمراجعةًبرامجًإدارةًاالعمالًف

اكًمعًمؤسس ًباالشت  فًتطبيقيةًعىلًمستوىًالماجستت  اتًمعت 
ً
 
بهاًدوليا

ً ًوالبحثًالعلم  1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتعليمًالعال 

ًتعيقًتطورًسوقًالعم  
يعاتًالت  لًوتتسببًمراجعةًوتعديلًالتشر

ًالسوق بحيودهًعنًمعايت 
31812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالعملًوالشؤونًاالجتماعية

يةًمنسجمةًتشجيعًالشبابًعىلًاختيارًمساراتًتعليميةًوتدريب
معًاحتياجاتًسوقًالعمل

73612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالشبابًوالرياضة

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



94 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

ي ( 55)
التأهيل المهتز

زي وزارة العمل والشؤون االجتماعية، البنك المرك
، وزارة المالية، مكتب رئيس الوزراء ي

 
العراف

12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًم  
 
ًالمعاهدًواالعدادياتًالمهنيةًف جالًإعطاءًاألولويةًلخريحر 

ًالسوق رخصًممارسةًالمهنةًوفقًمعايت 
1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالعملًوالشؤونًاالجتماعية

تقديمًالتسه ًذويًالمهاراتًًالفنيةًوالتقنيةًًو يالتًالماليةًًتحفت  
ة لتأسيسًمشاري    عًصغت 

ً  
 
11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248البنكًالمركزيًالعراف

42412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالعملًوالشؤونًاالجتماعيةويراقامةًبرامجًتتبناهاًالحكومةًللتدريبًوالتأهيلًوالتط

ًوزارةًالعملًوالشؤونًااًل  
 
ًف  

التدريبًالمهت  41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالعملًوالشؤونًاالجتماعيةجتماعيةتأهيلًمراكًز

ًبناءًقوىًعام  
 
92412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالعملًوالشؤونًاالجتماعيةلةًمدربةانشاءًمراكزًتدريبًحديثةًلسدًالفجوةًف

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



95 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

بناء المدارس( 56)
بية، و  زارة األمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الت 

المالية، وزارة التخطيط
13612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

كاتًالمتخصص ًالمتطلباتًاألساسيةًلدخولًالشر ًمجالًتوفت   
 
ةًف

بناءًالمدارس
1312345678910111213141516171819202122232425262728293033364248األمانةًالعامةًلمجلسًالوزراء

معالجةًموضوعًالمدارسًالمتلكئةًوفقًجدولًأولوياتًحسب
نسبًاإلنجازًوالمحرومية

11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248األمانةًالعامةًلمجلسًالوزراء

وعًببناءً 13612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248األمانةًالعامةًلمجلسًالوزراءمدرسةًضمنًمدةًخطةًاإلصالح1000الشر

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



96 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

االشغال العامة( 57)
ة، وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات، وزارة المالي
وزارة العمل والشؤون االجتماعية، الحكومات 

المحلية 
12412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

القانونيةًوالتنظيميةًلتفعيلًبرامجًاالشغ 1412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248امةوزارةًاإلعمارًواإلسكانًوالبلدياتًواألشغالًالعالًالعامةإيجادًاألطًر

وعًاالشغالًالعامةً 3612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248امةوزارةًاإلعمارًواإلسكانًوالبلدياتًواألشغالًالعتصميمًوتنفيذًمشر

روضًتمويلًمشاري    عًاالشغالًالعامةًمنًاإليراداتًالحكومية،ًوالق
ةًبضماناتًسيادية،ًوالقروضًوالمنحًمنًالوكاالًت الدوليةالمباشر

41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ًمناطقًالعراقًكافة  
 
ةًالحجمًف 71212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248امةوزارةًاإلعمارًواإلسكانًوالبلدياتًواألشغالًالعدعمًمشاري    عًحيويةًصغت 

ً  
ًالقطاعًالعامًمنخفض   

ةًمنًموظق  ًكبت  استقطابًاعداد
ًعنًالعملًمنًالفئاتً اإلنتاجيةًواالجر،ًوالعمالًالعاطلي  

محدودةًالدخل
72412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



97 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذباالشهر )
 
(بدءا

األداء الحكومي ( 58)
، األمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة التخطيط
مكتب رئيس الوزراء، وزارة اإلعمار واإلسكان 

والبلديات واألشغال العامة
13612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ةًوس اءًاقتصادًذويًختر معةًانشاءًمجموعةًاستشاريةًتضمًختر
دوليةًإلسنادًعمليةًاالصالح

1712345678910111213141516171819202122232425262728293033364248مكتبًرئيسًالوزراء

ًمجالًالحوكمة  
 
اتًالدوليةًف 31212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248مكتبًرئيسًالوزراءاالستفادةًمنًالختر

اعتمادًمفهومًنهجًالحكومةًالشاملةًمنًخاللًالتنسيقًبي  ً
ًالحدودًالتنظيمية اإلداراتًوالعملًعتر

41812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248األمانةًالعامةًلمجلسًالوزراء

ًتقدي  
 
ًالسوقًف اإلداريًلمعايت  مًالخدماتًتعزيزًاستجابةًالجهاًز

العامةً
71812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيط

ًمؤسساتًالقط  
 
اعًانشاءًنظامًدعمًقائمًعىلًاألداءًوالجدارةًف

العام
41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيط

وعاعتمادًنهجًاإلدارةًالقائمةًعىلًالنتائجًخاللًدورةًحياةًالم 41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيطشر

ًوالمعامالتًاالليك  
وت  ونيةتطبيقًقانونًالتوقيعًاالليكت  4912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248األمانةًالعامةًلمجلسًالوزراءت 

ً  
المعلوماتًالوطت  وعًمركًز 11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248األمانةًالعامةًلمجلسًالوزراءاكمالًمشر

امج ًتنفيذًالتر  
 
ًف 73612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248امةوزارةًاإلعمارًواإلسكانًوالبلدياتًواألشغالًالعتشجيعًمشاركةًالسكانًالمحليي  

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



98 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذباالشهر )
 
(بدءا

الوظيفة العامة( 59)
مجلس الخدمة االتحادي، وزارة المالية، وزارة 

اهة ز التخطيط، هيأة التز
11812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ًالقطاعًالعام  
 
1312345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةإيقافًالتعييناتًالجديدةًواالستبدالًف

ًمختلفًجه اتًالعملًانهاءًالتبعاتًالماليةًالنتقالًالكفاءاتًبي  
ًالدولة  

 
ف

1412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ظامًترسيخًمبادئًالتوظيفًعىلًأساسًالجدارةًليحلًمحلًالن
ً  
 
ًالحصولًعىلًالتوظيفًف  

 
ًالقائمًعىلًالحقًف القطاعًالهجي  

العام
1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248مجلسًالخدمةًاالتحادي

ًالدولة  
1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيطتنفيذًاحصاءًشاملًلموظق 

ً  
3912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248مجلسًالخدمةًاالتحاديمراجعةًالدرجاتًالوظيفيةًعىلًنحوًمنسجمًوعقالت 

راءاتًالًاالنتقالًمنًالتقييمًالقائمًعىلًاالمتثالًللقواعدًواإلج
تقييمًالنتائجًواألداء

31212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248مجلسًالخدمةًاالتحادي

ًالق  
ًموظق  ًوتحفت    

ًالتدريبًوالتطويرًالذات  41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248مجلسًالخدمةًاالتحاديطاعًالعامتحسي  

ًالخدمةًالمدنية  
ًمساءلةًموظق  اهةتحسي   4912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248هيأةًالت  

ية ًللمواردًالبشر  
وت  71812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248مجلسًالخدمةًاالتحاديتطبيقًنظامًاليكت 

ًإلدارةًالهوياتًالتعريفيةًلجميعًم ًتطبيقًنظامًأساس   
وظق 

القطاعًالعام
101812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248مجلسًالخدمةًاالتحادي

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



99 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

العقود الحكومية( 60)
وزارة التخطيط، مكتب رئيس الوزراء، األمانة
ت العامة لمجلس الوزراء، هيئة االعالم واالتصاال 

11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

ً  
الحكوميةًالت  توجدًانشاءًفريقًلمراجعةًالعقودًلجميعًالدوائًر

فيهاًقراراتًتحكيمًدوليةً
1312345678910111213141516171819202122232425262728293033364248مكتبًرئيسًالوزراء

1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيطانشاءًلجنةًعلياًللعقودًالمركزيةً

ك ةًتدقيقًتدقيقًعملًاللجنةًالعلياًللعقودًالمركزيةًمنًقبلًشر
دولية

41012345678910111213141516171819202122232425262728293033364248مكتبًرئيسًالوزراء

ىتشكيلًفريقًمنًقبلًالحكومةًلمتابعةًتنفيذًالعقوًد 41212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيطالكتر

4912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيطتعديلًالئحةًتعليماتًتنفيذًالعقودًالحكوميةً

ً ًالتعاقدًالحكوم   
 
ونيةًف 31212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيطادخالًإجراءاتًالحوكمةًاالليكت 

اءًدول ًبالعقودًمنًقبلًختر ًالمعنيي   ًتدريبًالموظفي   71212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيطيي  

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



100 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

نظام اإلدارة المالية العامة( 61)
وزارة المالية، وزارة التخطيط، مكتب رئيس 

الوزراء
13612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

1812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةPFMتأسيسًنظامًاالدارةًالماليةًالعامةً

81812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةPFMتنفيذًنظامًاالدارةًالماليةًالعامةً

83612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةPFMمراقبةًنظامًاالدارةًالماليةًالعامةً

وعًنظامًادارةًالمعلوماتًالماليةًالمتكاملً 11012345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةIFMISتنفيذًمشر

ًمعًنظامًادارةًالمعل ًاالجمال  وماتًدمجًنظامًقياسًالناتجًالمحىل 
الماليةًالمتكامل

1412345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالتخطيط

وعًحسابًالخزانةًالموحدً 1812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةTSAتنفيذًمشر

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



101 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

أداء وزارة المالية( 62)
وزارة المالية، وزارة التخطيط، األمانة العامة 

لمجلس الوزراء
13612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

هةًاجراءًتقييمًلوظائفًومسؤولياتًوزارةًالماليةًوجعلهاًالج
الوحيدةًالمسؤولةًعنًالسياسةًالمالية

1312345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

اف والرقابةًفرضًإجراءاتًتقاريرًالحساباتًلتقويةًاألنظمةًواالشر
القطاعية

1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ًج  
 
معًالبياناتًتعزيزًالقدراتًاالقتصاديةًوالماليةًلوزارةًالماليةًف

ً والتنبؤًواعدادًتقاريرًعواملًاالقتصادًالكىل 
41812345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

ًوزارةًا ًكافةبناءًالقدراتًوالمهاراتًالفنيةًواالداريةًلمنتستر  73612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةلمالية

4912345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةتعديلًقانونًوزارةًالمالية

ًمجالًادارةًال  
 
ًمتخصصًف ماليةًانشاءًوتنفيذًبرنامجًتدريتر 

العامةًتابعًالًوزارةًالمالية
43612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248
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وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باالشهر بدءا

الحفاظ عىل المال العام( 63)
اهة، ديوان الرقابة المالية، وزارة الما ز لية، هيأة التز

وزارة الخارجية
11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

دادًأموالًالعراق اهةتفعيلًصندوقًاست  1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248هيأةًالت  

ً  
 
التعاونًمعًمنظماتًالتحقيقًالدوليةًلمساعدةًالعراقًف

ةًالمهربة التحقيقاتًللحدًمنًالمبالغًالكبت 
اهة 11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248هيأةًالت  

ًالمتخصص ًوالحقوقيي   ًتدريبًكادرًمتقدمًمنًالمدققي    
 
ًف ي  

ة ًالكبت  ًعملياتًاالختالسًالمال   
 
اجاءًتحقيقًف

1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248ديوانًالرقابةًالمالية

31212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248ديوانًالرقابةًالماليةرًصالحياتهتعديلًقانونًديوانًالرقابةًالماليةًلغرضًتعزيزًوتطوي

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248



103 المشاريع: القسم الثانيالجزء الثاني—الورقة البيضاء2021/1/26 Draft—مسودة 

وع الجهات المنفذة والساندةاسم المشر
موعد 
البداية

(شهر)

موعد 
النهاية 

(شهر)

ي للتنفيذ 
الجدول الزمتز

 من اطالق خطة التنفيذ)
 
(باألشهر بدءا

الالمركزية والتنمية اإلقليمية( 64)
وزارة المالية، الحكومات المحلية، مكتب رئيس

الوزراء
11212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248

1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةمعًالمحافظاتالكماركتفعيلًوارداتً

و 1612345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةدوالرًللمحافظات-تفعيلًالبت 

اقامةًالهياكلًوالنظمًالرسميةًالمستدامةًلتطبيقًمبادئ
الفيدراليةًالمالية

31212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالمالية

اماتًتقاسمًالعائداتًمعًالمحافظات 31212345678910111213141516171819202122232425262728293033364248وزارةًالماليةتفعيلًالت  

12345678910111213141516171819202122232425262728293033364248
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