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	ملخص تنفیذي .1

	
وأعلنت التزامھا بالعمل مع كافة مجموعات أصحاب  2007یولیو بدایةً، التزمت الحكومة العراقیة بتنفیذ مبادرة الشفافیة في حزیران/ 

) والمنعقد في الدوحة، قطر، في شباط/ EITIالمصلحة، وذلك في المؤتمر العالمي الرابع لمبادرة الشفافیة في الصناعات االستخراجیة (
یة على أن تبدأ عملیة الُمصادقة للعراق وفق معیار ، وافق مجلس إدارة المبادرة العالمیة للشفاف2016حزیران/ یونیو  2. في 2009فبرایر 

 .2017كانون الثاني/ ینایر  1في  2016المبادرة لعام 
	

فق جھة تتمانة الدولیة لمبادرة الشفافیة. تنبع ھذه المسودة لتقریر الُمصادقة من استعراض ضمان الجودة للتقییم األّولي الذي أجرتھ األ
 متطلباً من متطلبات معیار المبادرة لم یتم تناولھا بشکل کامل في العراق.  22الُمصادقة مع التقییم األّولي الذي أجرتھ األمانة الدولیة بأن 

ض تقییم اً بتخفیجھة الُمصادقة أیض تُوصيومع ذلك، حقیقھا كان "تقدماً غیر كاٍف". من بین تلك المتطلبات على أن التقدم في ت 15تم تقییم 
	ینطبق بالفعل في حالة العراق، وأنھ سّجل تقدماً غیر كاٍف. 4.4ُمرٍض، وبأن المتطلب  تقدمٍ  إلى 4.2المتطلب 

	
	

	خلفیة .2
	

، حیث قامت بتطویره الشركات التي سبقت الشركة الحكومیة 1927نما إنتاج العراق من النفط بسرعة ابتداًء من االكتشافات األولى في عام 
إیرانیة، وشركة شل، وشركة موبیل آند ستاندارد أویل أوف نیو جیرسي. -الحالیة لتسویق النفط (شركة سومو)، مثل شركة النفط األنجلو

 1953كانت جمیع االكتشافات الكبرى في المناطق الجنوبیة المحیطة بمدینة البصرة ذات الغالبیة الشیعیة، بما في ذلك حقل الرمیلة في عام 
أّي سلع معدنیة،  . بینما ال یُنتج العراق)US Energy Information Administration, 2016( 1973 القرنة في عام وحقل غرب

نتاجھ في قطاع التعدین معادن صناعیة مثل البنتونیت، واألسمنت، والطین، والجبس، والحجر الجیري، واألسمدة النیتروجینیة إیشمل 
وسفاتیة، وصخور الفوسفات، والملح، والرمل، والحصى، ورمل السیلیكا، والكبریت. دأبت ھیئة المسح الجیولوجي العراقیة منذ وقت والف

مشروعاً للمعادن الصناعیة، بما في ذلك محطات الستخراج ومعالجة الفوسفات، وكبریتات  12طویل على الترویج لالستثمار في 
. كما أصدرت حكومة إقلیم كردستان رؤیة )US Geological Service, 2015(نات الكالسیوم وغیرھا الصودیوم، واأللومینا، وكربو

 KRG Ministry of Natural(عامة للتعدین على موقعھا على اإلنترنت، رغم أنھا ال تتضمن سوى القلیل من التفاصیل 
Resources, 2015(. 

بلیون برمیل من إجمالي احتیاطي النفط في العراق الذي تغطیھ عقود  80في جنوب العراق على  1تحتوي حقول النفط الخمسة العمالقة 
ذات الغالبیة السنّیة في شمال . ویُقدّر المخزون النفطي في المناطق )Iraqi Economists, 2016( 2بلیون برمیل 91اإلنتاج والذي یبلغ 

بلیون  143دة على المستوى الوطني والتي قُدّرت بـ فقط من احتیاطیات النفط المؤكّ  %17العراق (حول كركوك والموصل وخانقین) بـ 
اق المركز الخامس في العالم من . یحتل العر)US Energy Information Administration, 2016( 2015برمیل في نھایة عام 

 US Energy( من االحتیاطي في منطقة الشرق األوسط. %18من االحتیاطي العالمي و %9حیث احتیاطي النفط، حیث یمتلك 
Information Administration, 2016( )US Geological Service, 2015( )Hannam & Partners, 2015( تزید .

دة في حقلْي الرمیلة وغرب القرنة عن احتیاطي الوالیات المتحدة بأكملھا. یُنتَج كل نفط العراق على الیابسة، حیث االحتیاطیات النفطیة المؤكّ 
 5000و 2000ن منھ على عمق یتراوح مابی %40-%30بینما یُستخرج  ،قدم 10,000تُستخرج غالبیتھ على أعماق ضحلة تبلغ حوالْي 

 US Energy( 1/10مقارنةً بالمعدل العالمي  2/3بواحد من أعلى معدالت نجاح االستكشاف في العالم ھو  قدم. ویمتاز العراق
Information Administration, 2016( )Hannam & Partners, 2015( 112. یبلغ احتیاطّي العراق من الغاز الطبیعي 

تریلیون قدم مكعب حیث یحتل المرتبة الثانیة عشرة على مستوى العالم، وترتبط ثالثة أرباع ھذه الكمیة بالنفط في جنوب البالد 
)Hannam & Partners, 2015(فقد قیّدت الِبنیة التحتیة المحدودة للغاز أعمال االستكشاف التي تركز على الغاز، وفي . ومع ذلك ،

																																																													
ً 	یضم	بأنھ	العمالق	الحقل	یُعّرف	1 	.برمیل	بلیون	5	یتجاوز	الخام	النفط	من	احتیاطیا

2	 ُ 	.2016	ینایر/	الثاني	كانون	في	للبیانات	وفقا
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 US Energy Information(احتل العراق المركز الرابع ضمن أكثر البلدان التي تقوم بإشعال الغاز في العالم  2014عام 
Administration, 2016(. 

 4.1لیصل إلى ما یقرب من  2015و  2011بین عامْي  %58منِتج ضمن منظمة األوبك، ارتفع انتاج العراق من النفط نحو كثاني أكبر  
ن ملیو 4.5. سّجل اإلنتاج رقماً قیاسیاً ھو )CME Group, 2016(من اإلنتاج العالمي  %3.7أي ما یمثّل حوالْي  -ملیون برمیل یومیاً 

من ھذا اإلنتاج من حقول  %88. جاء حوالْي )Global Risk Insights, 2015( 2015برمیل یومیاً في شھر تشرین الثاني/ نوفمبر 
ي المقام األول من خالل حكومة إقلیم كردستان ف -برمیل یومیاً األخرى من شمال العراق  450,000ت الـ جَ النفط في الجنوب، بینما أُنتِ 

)US Energy Information Administration, 2016( في مناطق العراق التي تسیطر علیھا بغداد، صناعة النفط والغاز مملوكة .
تاج تابعة لوزارة النفط: شركة دولیة معترف بھا بالنیابة عن أربع شركات إن 40بالكامل للدولة، حیث تبیع شركة سومو النفط الخام إلى 

صناعة النفط العراقیة مملوكة بالكامل للحكومة، وتُنّظم  شركة نفط الجنوب، وشركة نفط الشمال، وشركة نفط میسان، وشركة نفط الوسط.
اع النفط لة في قطمن خالل عقود للخدمة الفنیة، حیث یُدفع للمشغّلین سعٌر ثابٌت لكل برمیل مقابل اإلنتاج. تشمل الشركات الدولیة العام

، وشركات شل، وبتروناس، وتوتال، وأكسون (CNPC)، وشركة النفط الوطنیة الصینیة (BP)والغاز في العراق: شركة النفط البریطانیة 
لتي اموبیل، وبتروتشاینا، ولوك أویل، وإیني، والمؤسسة الوطنیة الصینیة للنفط البحري، وشركة جابكس. رغم استفادة الحكومة في األوقات 

یعني أن الحكومة تناضل كي تتمّكن من تغطیة  2014ارتفعت فیھا أسعار النفط، فإن االنخفاض في األسعار العالمیة منذ منتصف عام 
 Iraq Business( وحده 2015ملیار دوالر أمریكي في عام  10وصلت قیمتھا  التكالیف االستثماریة للشركات، مما أدى تراكم دیونٍ 

News, 2016(11.86التي تم توقیعھا إلى تحقیق إنتاج إجمالي قدره دولیة األحد عشر للخدمات الفنیة . من المؤّمل أن تؤدي العقود ال 
مع ذلك، فقد خفّضت الحكومة . و)Iraqi Economists, 2016(ملیون برمیل یومیاً، مما سیجعل العراق أكبر منِتج للنفط في العالم 

نظراً النخفاض االستثمار السنوي في قطاع النفط  2020ملیون برمیل یومیاً في عام  6ملیون برمیل یومیاً إلى  12توقعات إنتاج النفط من 
 The Oxford Institute for( 2015ملیار دوالر أمریكي في عام  13لیصل إلى  2014باتجاه المنبع بنسبة تقارب الثلث مقارنةً بعام 

Energy Studies , 2016( ِّملیون برمیل یومیاً فقط بحلول عام  7ر وكالة الطاقة الدولیة أن العراق لدیھ القدرة على إنتاج . وتقد  
2040 )International Energy Agency, 2016( ٍمن قیمة  %95كبیر على النفط الخام، حیث شّكل النفط  . یعتمد العراق بشكل

. بانخفاض متوسط سعر )IMF, 2015( 2014من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  %47و ،من اإلیرادات الحكومیة %93و ،الصادرات
 World(وضع المالي للحكومة المدعوم من جھات مانحة لضغٍط كبیر، یتعّرض ال2016دوالراً للبرمیل في عام  45النفط في المیزانیة إلى 

Bank, 2016(. 

ق والشام اابتُِلي إنتاج النفط في شمال العراق بالخالفات السیاسیة بین حكومة إقلیم كردستان والتمرد المرتبط بتنظیم الدولة اإلسالمیة في العر
زارة النفط على أن یتم توقیع جمیع العقود من ِقبَل الحكومة الوطنیة وتسویق النفط المنتَج عبر شركة سومو، (داعش). ورغم إصرار و

عقداً من  40في انتظار التشریعات الوطنیة، ومنحت أكثر من  2007أصدرت حكومة إقلیم كردستان قانون النفط والغاز الخاص بھا في عام 
 The Oxford Institute for(ما في ذلك شركات نفط عالمیة مثل شیفرون، وأكسون موبیل، وتوتال عقود تقاسم اإلنتاج لشركات نفطیة ب

Energy Studies, 2016; Crisis Group, 2012( 2014. مع ارتفاع حدة التوتر بین بغداد وحكومة إقلیم كردستان في عام ،
من المیزانیة الوطنیة إلى حكومة  %17نوري المالكي التحویالت القانونیة على المستوى دون الوطني بنسبة  عندما أوقف رئیس الوزراء

الستئناف عملیات التحویل على المستوى دون  2014انھار سریعاً اتفاٌق أُبرم في كانون األول/ دیسمبر ، )NRGI, 2016( إقلیم كردستان
 ,US Energy Information Administration(مقابل تسویق حصة من نفط حكومة إقلیم كردستان من خالل شركة سومو  الوطني
ِّ 2016. بحلول عام )2016 ملیار دوالر أمریكي ُمستَحقة  25رت الدیون التي تراكمت على حكومة إقلیم كردستان بما یصل إلى ، قُد

 , The Oxford Institute for Energy Studies(لیة وأجنبیة، جزئیاً من خالل عقود نفطیة بنظام الدفع مقدماً لشركات مح
2016(. 

رة، والتي بصتقتصر أرقام الصادرات النفطیة العراقیة الرسمیة عادةً على الصادرات المنقولة بحراً من الموانئ الجنوبیة التي تُصدّر خام ال
. باإلضافة إلى موانئ البصرة وخور العمیة التي تعمل بأقل من طاقتھا، أُنشئت أربع 2015من إجمالي صادرات النفط في عام  %85شّكلت 

. تقع معظم خطوط األنابیب الرئیسیة في البالد في 2016، وأضیفت نقطة خامسة في عام 2015منصات نفط عائمة قبالة البصرة في عام 
، تعتمد الصادرات 2014ال وال تزال خارج نطاق الخدمة. بعد إغالق خط األنابیب الرئیسي بین العراق وتركیا في آذار/ مارس الشم

صف مجموع ن ال تزال آسیا تستأثر بما یزید على الشمالیة على خّطْي أنابیب إلى میناء جیھان التركي أنشأتھما حكومة إقلیم كردستان. بینما
 %70، انخفضت الصادرات إلى كبرى الدول المستوردة خارج آسیا، وھي الوالیات المتحدة، بنحو 2015عراقیة في عام صادرات النفط ال

دیر . یُ )US Energy Information Administration, 2016( 2015برمیل یومیاً في عام  229,000لتصل إلى  2001من عام 
ً مصفاة مح 12العراق   Iraqi Ministry of Oil, Fossil Fuel( لیة، ثالث منھا كبیرة، بطاقة إجمالیة إسمیة قدرھا ملیون برمیل یومیا
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Resources, 2010( انخفض إجمالي طاقة التكریر  2014. غیر أنھ في أعقاب ھجمات داعش على مصفاة بیجي في حزیران/ یونیو
ً  600,000لي المحلیة إلى حوا . ومع ذلك، فنظراً ألن )US Energy Information Administration, 2016( برمیل یومیا

 ُ  برمیل یومیاً من المنتجات البترولیة الخفیفة. 100,000نتج زیوت وقود أثقل مما ھو مطلوب محلیاً، یستورد العراق في المتوسط المصافي ت
 لتخفیف االعتماد على الواردات 2018رمیل یومیاً بعد عام ب 800,000 افتتاح أربع مصاٍف جدیدة بطاقة إجمالیة قدرھا ومن المقرر

)US Energy Information Administration, 2016(. 

غاز قُدّم لللنقاش، ولكن التقدم كان بطیئاً. ھناك مشروع قانون للنفط وا منذ فترة طویلة واإلصالح التنظیمي في قطاع النفط والغاز مطروحٌ  
، وترتیبات لتقاسم األرباح (NOC)ویقترح إنشاء مجلس للنفط والغاز لإلشراف على القطاع، وشركة نفط وطنیة  2007ألول مرة في عام 

. كما كانت ھناك مقترحات لتحویل نظام )US Geological Service, 2015( من خالل صندوق لعائدات النفط وصندوق للمستقبل
، جعقود الخدمات الفنیة الحالي، حیث تتعاقد الحكومة مع شركات النفط إلنتاج النفط بمعدل متفق علیھ للعائد، إلى نظام عقود تقاسم اإلنتا

، كان 2016. وحتى نھایة عام )Iraqi Economists, 2016(فٍق علیھا حیث تقتسم الحكومة والشركات التكالیف واألرباح وفق ترتیبة مت
 38اق . سّجل العر)Export.gov, 2016(قضایا مثل اقتسام عائدات النفط ول مشروع القانون ال یزال متعثراً بسبب الخالفات السیاسیة ح

من  61، وھي نتیجة "ضعیفة" جعلت العراق یحتل المركز 2017حوكمة الموارد لمعھد حوكمة الموارد الطبیعیة لعام في مؤشر  100من 
بلداً وفق مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافیة الدولیة لعام  168من بین  161. احتل العراق المركز )NRGI, 2017(بلداً  89بین 

2015 )Transparency International, 2015(،  بلداً وفق تصنیف ممارسة أنشطة األعمال للبنك  189من بین  161والمركز
 2016لدولیة لعام في مؤشر الموازنة المفتوحة لشراكة الموازنة ا 100من  3وسّجل  )World Bank, 2016(، 2016الدولي لعام 

)International Budget Partnership, 2016( ملیار دوالر  5.34إلى اتفاق احتیاطي قیمتھ  2016. تم التوصل في آیار/ مایو
 ةأمریكي لمدة ثالث سنوات مع صندوق النقد الدولي. ویشترط االتفاق إصالح البنوك المملوكة للدولة وتسدید دفعات تكالیف اإلنتاج المتأخر

 .)IMF, 2016(والمتراكمة على الحكومة لشركات النفط األجنبیة 

	
جمع البیانات األّولیة، وإجراء مشاورات مع  -ذت األمانة الدولیة للمبادرة المرحلة األولى من عملیة الُمصادقة وتماشیاً مع دلیل الُمصادقة، نفّ 

) ASIإزاء متطلبات المبادرة ("التقییم األّولي"). عُیّنت شركة آدم سمیث الدولیة ( تقییمھا األّولي للتقدم الُمحَرزأصحاب المصلحة، وإعداد 
ذ وفقاً لدلیل الُمصادقة. وتتمثل المسؤولیات الرئیسیة لشركة آدم سمیث كجھة كجھة ُمصادقة ُمستقلة لتقییم ما إذا كان عمل األمانة الدولیة قد نُفِّ 

إدارة  إلى مجلس في تقریر الُمصادقة ھذا لتقدیمھ لي، حسب الحاجة، وتلخیص مراجعتھا الُمستقلةُمصادقة في مراجعة وتعدیل التقییم األوّ 
	المبادرة العالمیة للشفافیة من خالل لجنة الُمصادقة.

	
	العمل الذي قامت بھ جھة الُمصادقة الُمستقلة .1

	
قام فریق الُمصادقة لدینا بتنفیذ ھذه المرحلة من عملیة . 2017تموز/ یولیو  16م سمیث في یل التقییم األّولي لألمانة الدولیة إلى شركة آدأُحِ 

) استعراض ُمفّصل 2) مراجعة متعّمقة ورصد العالمات لتقییم المبادرة من ِقبَل كل عضو من أعضاء الفریق؛ (1الُمصادقة من خالل: (
) استعراض مفّصل 3المصلحة المتعددین وبروتوكول المجتمع المدني؛ ( من ِقبَل أخصائي في مجال أصحاب 1وتعلیقات على المتطلب 

ي ) دمج االستعراضات وإنتاج مسودة تقریر الُمصادقة ھذه، والت4(؛ 6و  5و  4وتعلیقات من قبل أخصائي الشؤون المالیة للمتطلبات 
 ُ 	.2017أغسطس آب/  10إلى األمانة الدولیة في  تلرسِ أ

	
	

	ادقةتعلیقات حول قیود الُمص .2
	

وقد تم تحدید مسألة واحدة تتعلق بمبیعات النفط الخام المحلیة فیما یتعلق تقییم األّولي لألمانة الدولیة. راجعَت جھة الُمصادقة بعنایة ال
	اإلفصاح الشامل عن الضرائب واإلیرادات. :4.1بالمتطلب 

	
، 2005طُِرح حول ھذه المسألة، وبعد مراجعة الكتاب المرجعي لمبادرة الشفافیة لعام  بعد االطالع على تعلیق األمانة الدولیة على استفسارٍ 

شامل داخل األمانة الدولیة لوضع ممارسة داخلیة واضحة وبروتوكول بشأن كیفیة التعامل مع جمیع  یُوَصى بمناقشة ھذه المسألة بشكلٍ 
فیما یتعلق باإلبالغ في  2016خذ بعین االعتبار المعیار الجدید للمبادرة لعام األنشطة باتجاه المصب، ویاتجاه المنبع، وفي المنتصف، مع األ

اخل بالضرورة رأسیاً ددائماً وتنشأ  إطار المبادرة بالبلد وعملیة المصادقة الخاصة بالمبادرة. وذلك ألن األنشطة المتعلقة بالنفط والغاز ال
یة . یمكن تنظیم ھذه األنشطة في إطار كیانات قانونكلھا للضریبة في إطار تشریع بعینھ مكن أن تخضعن بحیث یُ عیّ أو كیان قانوني مُ  شركة

	رسمیة منفصلة، وبالتالي فإنھا تخضع لمدفوعات ضریبیة وغیر ضریبیة للحكومة وتولّد إیرادات منفصلة للدولة.
	
	



	 4 

	
	تعلیقات على التقییم األّولي لألمانة الدولیة .3

	
وفق  يمانة الدولیة بتجمیع البیانات األّولیة، وإجراء المشاورات مع أصحاب المصلحة، وصیاغة التقییم األّولعلى وجھ العموم، اضطلعت األ 

استعراض مكتبي مفّصل للوثائق المتاحة المتعلقة بامتثال  عبر ثالث مراحل. أوالً، جرى وجرى جمع البیانات .2016دلیل الُمصادقة لعام 
	على سبیل المثال ال الحصر: -لك البلد بمعیار المبادرة، بما في ذ

	خطة عمل المبادرة ووثائق التخطیط األخرى، مثل المیزانیات وخطط االتصال؛ •
	الشروط المرجعیة لمجلس أصحاب المصلحة، ومحاضر اجتماعات المجلس؛ •
	تقاریر المبادرة، والمعلومات اإلضافیة، مثل التقاریر الموجزة والدراسات االستطالعیة لتحدید النطاق؛ •
	مواد االتصال؛ •
	التقاریر المرحلیة السنویة؛ و •
	أّي معلومات أخرى ذات صلة بعملیة الُمصادقة. •

	
دت جمیع االجتماعات في بغداد، العراق. التقت األمانة الدولیة . وقد عُقِ 2017أبریل نیسان/  9إلى  1وثانیاً، زیارة للبلد، جرت في الفترة من 

موعات جوبأعضائھ، وبالجھة اإلداریة الُمستقلة، وبأصحاب المصلحة الرئیسیین اآلخرین، بما في ذلك مللمبادرة بمجلس أصحاب المصلحة 
	في مجلس أصحاب المصلحة ولكنھا ال تشارك مباشرةً فیھ. أصحاب المصلحة الُمَمثّلة

	
تقییماً م األّولي لم یتضّمن التقییلبات وفقاً لدلیل الُمصادقة. وأخیراً، أعدّت األمانة الدولیة تقریراً یتضمن تقییماً أّولیاً للتقدم الُمحَرز إزاء المتط

م التقریر إلى جھة الُمصادقة، كما تلقى المُ  	ق الوطني للمبادرة نسخةً منھ.نسّ شامالً لالمتثال بالمبادرة. وقد قُدِّ
	
	

	. تعلیقات عامة2
	
	

	التقدم في تنفیذ مبادرة الشفافیة •
	

لنفط والغاز إلى نموذج یتم بمقتضاه إصدار تراخیص لشركات القطاع الخاص لتطویر مخزونات الصناعات ستند معظم األطر التنظیمیة لت
اع طاإلستخراجیة، وتقدّم الشركات مدفوعاٍت للحكومة، إما نقداً أو عیناً. باستثناء الوضع في حكومة إقلیم كردستان، ال یمثّل ذلك ِبنیة ق

 من ذلك، فإن الغالبیة العظمى من المعامالت في قطاع النفط والغاز في العراق ھي تحویالت الصناعات االستخراجیة في العراق. وبدالً 
دفوعات م -وربما بشكل غیر متوقع  -وكذلك داخل الشركات المملوكة للدولة والحكومة، وعائدات من بیع نفط الحكومة للمشترین الدولیین، 

 فیذ مبادرة الشفافیة في العراق.حكومیة للشركات. وھذا لھ انعكاساتھ على كیفیة تن

ف رباستثناء حكومة إقلیم كردستان، یتم استخراج النفط في العراق وفق ما یسمى عقود الخدمات الفنیة. وفق عقود الخدمات الفنیة، والتي تُع
وم تاجھ فوق عتبة ُمعیّنة (رسأیضاً باسم عقود الخدمة ضد المخاطر، یُدفع لمجموعة من الشركات الخاصة رسٌم ثابت لكل برمیل نفط یتم إن

المدفوعات  هالمكافأة) وتُسدّد لھا نفقاتھا في إنتاج النفط (استرداد التكالیف). یمكن لشركات النفط والغاز المتعاقدة المتكاملة رأسیاً تلقّي ھذ
ذَن ثالثة أنواع فقط من مدفوعات الشركات الحكومیة للشركات نقداً أو عیناً، ودائماً ما تختار تحصیل مدفوعاتھا عیناً، ولیس نقداً. ھناك إ

 3للحكومة في مناطق العراق التي تسیطر علیھا بغداد:

من رسوم المكافأة) من رسوم المكافأة للشركات. ولّما كانت تلك الرسوم تُدفع  %35تقتطع الحكومة ضریبة الدخل على الشركات (  -
بعد ذلك تُباع ھذه الكمیة من النفط (مع باقي نفط الحكومة) بواسطة الشركة عیناً، فكذلك یتم تلقّي ضریبة الدخل على شكل نفط خام. 

 الحكومیة لتسویق النفط (سومو).

 كما یُطلب من الشركات دفع "مكافأة توقیع" نقداً عند توقیع عقد للخدمات الفنیة.  -

 وأخیراً، یدفع تجار النفط الدولیون ثمن النفط الخام الذین یشترونھ من شركة سومو.  -

																																																													
	.ستانكرد	إقلیم	حكومة	تشمل	وال	بغداد	علیھا	تسیطر	التي	المناطق	إلى"	العراقیة	االتحادیة	لحكومةا"	أو"	العراق"	تشیر	ذلك،	خالف	على	ینص	لم	ما		3
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في معیار المبادرة. في حین أنھ كان من الُمفترض  4.1التي تُدفع للحكومة ویغطیھا بدقة المتطلب للمبالغ نواع الثالثة األتلك فقط ھي 
، أدّت أزمات المیزانیة المتكررة إلى 2015من جمیع عائدات مبیعات النفط لصندوق التعویضات لألمم المتحدة في عام  %5تخصیص 

 .2017النھائیة للصندوق إلى عام تأخیر الدفعة 

أصدرت حكومة اقلیم كردستان قانون النفط والغاز الخاص بھا،  2007یمثّل إقلیم كردستان العراق تحدیاً رئیسیاً أمام تنفیذ المبادرة. ففي عام 
ُ PSCsعقداً تقلیدیاً لتقاسم اإلنتاج ( 56وقامت منذ ذلك الحین بمنح  فاعلة، از في كردستان العراق عدة جھات والغھیمن على صناعة النفط ). ت

من إنتاج النفط والغاز في المناطق التي تسیطر علیھا حكومة إقلیم كردستان في عام  %98حیث استحوذت أربع شركات على أكثر من 
2015 )Atlantic Council, 2016(ي عملیة اإلبالغ في إطار المبادرة، طلب . بعد فشل محاوالت إشراك حكومة إقلیم كردستان ف

، واستجاب 2012تنفیٍذ ُمعدٍّل للمبادرة یستثني ذلك اإلقلیم من متطلبات اإلبالغ في إطار المبادرة لتقریر عام القیام بالعراق الموافقة لھ ب
حقة في العراق في تأمین مشاركة حكومة إقلیم مجلس إدارة المبادرة العالمیة للشفافیة لھذا الطلب. لم تُفلح أٌي من تقاریر المبادرة الال

ذلك، ففي  ىكردستان في المبادرة، ولم یُقدّم إلى مجلس إدارة المبادرة العالمیة للشفافیة أّي طلب جدید للموافقة على تنفیٍذ ُمعدّل. وعالوةً عل
ادیة من التواصل مع الشركات العاملة مع حكومة إقلیم العراق یمنع الحكومة االتح 2014حین لم یكن الطلب األّول للتنفیذ الُمعدّل في عام 

ن مكردستان، فإنھ ال یوجد دلیل على أن الجھة اإلداریة الُمستقلة، أو مجلس أصحاب المصلحة، أو األمانة الوطنیة للمبادرة قد اتصلت بأيٍ 
 إلبالغ في إطار المبادرة.   الشركات األربع الرئیسیة التي تعمل في كردستان العراق لتأمین مشاركتھا في عملیة ا

ألول ا واجھ العراق أیضاً التحدي المتمثل في توسیع نطاق عملیة اإلبالغ في المبادرة لتشمل قطاع التعدین الذي تھیمن علیھ الدولة (في المقام
حاب المصلحة. ورغم أن مجلس لتقدیرات أص من اإلیرادات وفقاً  %0.1كثیر من لمواد البناء والمحاجر)، والذي تستمد منھ الحكومة أقل ب

أصحاب المصلحة قرر باستمرار ضم قطاع التعدین العام إلى نطاق عملیة اإلبالغ في إطار المبادرة، فإنھ لم یتم بشكٍل شامل حتى اآلن 
دین في إقلیم اع التعمدفوعات الشركات إلى الحكومة في ذلك القطاع. بنفس القدر أیضاً، فإن ِبنیة قطب ید األساسي للنطاق فیما یتعلقالتحد

فط نكردستان غیر واضحة من تقاریر مبادرة الشفافیة في العراق. یبدو قطاع التعدین في العراق، والذي تسیطر علیھا الدولة، شبیھاً بقطاع ال
المطابقة من خالل والغاز، مما یعني أن على مجلس أصحاب المصلحة إما مطابقة مبیعات الحكومة من المعادن أو استبعاد قطاع التعدین من 

 القرارات المتعلقة بالجوھریة النسبیة.

 في كثیر من الحاالت، سیكون تعمیم اإلفصاحات المطلوبة وفق معیار المبادرة أكثر الطرق كفاءة لتنفیذ اإلجراءات التصحیحیة المنبثقة عن 
ئة الرقابة المالیة العلیا، وشركة سومو، وغیرھا من الجھات عملیة الُمصادقة ھذه. یمكن أن توفّر المواقع على اإلنترنت لوزارة المالیة، وھی

 الحكومیة األخرى البیانات في أوانھا بدرجة أفضل حول تنفیذ المیزانیة، وإیرادات النفط والغاز، ومخّصصات وتحویالت العائدات النفطیة،
ل الحسابات العامة بعد مراجعتھا. عبر االستفادة من وضریبة الدخل على الشركات، ومكافآت توقیع العقود، فضالً عن الوثائق األخرى مث

كة واإلصالحات الجاریة حالیاً بشأن إدارة الشركات المملوكة للدولة، یمكن لمبادرة الشفافیة العمل مع وزارة النفط، والشركات التسع الممل
لدولة، والمعامالت داخل تلك الشركات، والقروض للدولة والعاملة باتجاه المنبع، وشركة سومو لإلفصاح عن حیازات الشركات المملوكة ل

ن یوالضمانات وكذلك النفقات شبھ المالیة. في صناعة النفط والغاز التي تسیطر علیھا الدولة في العراق، یُعدّ فك التشابك في المعامالت ب
معقداً بصورة خاصة. في نفس الوقت، تُعدّ في معیار المبادرة أمراً  4.5و  2.6الشركات المملوكة للدولة والحكومة وفقاً للمتطلبْین 

اإلصالحات في الوزارة المختصة، أي وزارة النفط، أفضل السبل لمعالجة نقاط الضعف في إدارة تراخیص النفط والغاز، وإعادة التفاوض 
متثال اال مجرد مساعدة العراق علىقاً تتجاوز على العقود، وملكیة المنفعة. ومن الجدیر بالذكر أن ھذه الطرق سیكون لھا تأثیرات أوسع نطا

 بمعیار المبادرة ویمكنھا المساعدة، على سبیل المثال، في إثبات التقدم إزاء االتفاق االحتیاطي لصندوق النقد الدولي مع العراق.

	
	أثر تنفیذ مبادرة الشفافیة •

	

عمل في في العراق، فإن العدد القلیل للشركات الكبیرة التي ت على الرغم من التحدیات العملیة واللوجستیة الكبیرة أمام تنفیذ مبادرة الشفافیة
تشتري النفط من شركة سومو یعني أن عدد الكیانات التي تقوم باإلبالغ معروف ویسھل التعامل التي  وأمجال النفط والغاز باتجاه المنبع 

في كردستان العراق ھو أیضاً واضٌح نسبیاً، حیث یمكن القول  معھ. ورغم التحدیات السیاسیة الھامة، فإن نطاق اإلبالغ فیما یتعلق بالمبادرة
شركات فقط إلنتاج النفط تقدم مدفوعات جوھریة لحكومة إقلیم كردستان. وفي الوقت نفسھ، یمكن القول بأن اإلیرادات من قطاع  4بوجود 

متطلبات معیار المبادرة من خالل اتخاذ قرارات  التعدین لیست جوھریة. ھناك مجال واضح لنجاح العراق في تحقیق تقدٍم ُمرٍض في جمیع
 صعبة ولكنھا أساسیة فیما یتعلق بتحدید النطاق، والجوھریة النسبیة، وموثوقیة البیانات.
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	تقییم جھة الُمصادقة الُمستقلة لالمتثال

	تقییم جھة الُمصادقة - 1الشكل  
 مستوى التقدم متطلبات المبادرة
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        		 المتطلبات الفئات

اإلشراف من قِبَل مجلس 
 أصحاب المصلحة

        	 #)1.1مشاركة الحكومة (
        	 #)1.2مشاركة الصناعة (

        	 #)1.3مشاركة المجتمع المدني (
        	 #)1.4حوكمة مجلس أصحاب المصلحة (

        	 #)1.5(خطة العمل 

 التراخیص والعقود

        	 #)2.1اإلطار القانوني (
        	 #)2.2تخصیص التراخیص (

        	 #)2.3سجل التراخیص (
        	 #)2.4السیاسة بشأن اإلفصاح عن العقود (

        	 #)2.5ملكیة المنفعة (
        	 #)2.6مشاركة الدولة (

 اإلنتاجمراقبة 
        	 #)3.1بیانات االستكشاف  (

        	 #)3.2بیانات اإلنتاج  (
        	 #)3.3بیانات التصدیر  (

 تحصیل اإلیرادات

        	 #)4.1الشمولیة  (
        	 #)4.2اإلیرادات العینیة (
        	 #)4.3اتفاقات المقایضة (

        	 #)4.4إیرادات النقل (
        	 #)4.5معامالت الشركات المملوكة للدولة (

        	 #)4.6المدفوعات المباشرة على المستوى دون الوطني (
        	 #)4.7تفصیل البیانات (
        	 #)4.8توقیت البیانات (
        	 #)4.9جودة البیانات (

 تخصیص اإلیرادات
        	 #)5.1توزیع اإلیرادات (

        	 #)5.2التحویالت على المستوى دون الوطني (
        	 #)5.3إدارة ونفقات اإلیرادات (

اإلسھام االجتماعي 
 واالقتصادي

	

        	 #)6.1النفقات االجتماعیة اإللزامیة (
        	 #)6.2النفقات شبھ المالیة للشركات المملوكة للدولة (

        	 #)6.3(اإلسھام االقتصادي 

 النتائج واآلثار

        	 #)7.1النقاش العام (
        	 #)7.2إمكانیة الوصول إلى البیانات (

        	 #)7.3متابعة تنفیذ التوصیات (
        	 #)7.4نتائج وآثار تنفیذ المبادرة (

	
	
	



	 7 

 مفتاح بطاقة التقییم
		

  
 لم یتحقق الھدف األعم من المتطلب بأّي حال من األحوال.ّي تقدم في معالجة ھذا المتطلب. لم یحقق البلد أ

  
د تقدماً غیر كاٍف نحو استیفاء ھذا المتطلب. ال تزال عناصر ھامة من المتطلب معلّقة، والھدف األعم للمتطلب ھو حقق البل

 أبعد ما یكون عن التحقق.

  
 ھذا المتطلب. جاري تنفیذ عناصر ھامة من المتطلب وتحقیق الھدف األعّم لھذا المتطلب.حقق البلد تقدماً نحو استیفاء 

   
 البلد ممتثل بمتطلب المبادرة.

   
 حقق البلد ما ھو أبعد من المتطلب.

   
 فقط یُشّجع أو یُستحسن تنفیذ ھذا المتطلب، وال ینبغي أخذه في االعتبار عند تقییم االمتثال بالمبادرة.

	
 أثبت مجلس أصحاب المصلحة أن المتطلب ال ینطبق على البلد.
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	النتائج التفصیلیة. 3
	

	سلّط ھذا القسم الضوء علی المجاالت التي ال توافق فیھا جھة الُمصادقة علی نتائج التقییم األّولي، أو تطلب المزید من التوضیح.یُ 
	

	اإلیرادات العینیة  4.2
	األّولي للمصادقة للعراق على ما یلي:من التقییم  94تنص الصفحة 

-121، ص 6.3.3، القسم 2015تشمل البیانات القیمة اإلجمالیة للنفط الخام الُمصدّر وفقاً لشركة سومو (تقریر المبادرة في العراق لعام "
ط". ي حساب تحصیالت مبیعات النف)، مع قیمة "الغرامات المفروضة على فواتیر المبیعات" والقیمة اإلجمالیة "للتحصیالت الُمودَعة ف121

دوالر أمریكي)  50,932,301,000وكذلك "إجمالي اإلیرادات" ( للنفط الخام الذي حّصلتھ الشركاتكما تتوفر بیانات عن القیمة اإلجمالیة 
افة التحصیالت محسوبة "بطرح مجموع النفط الخام الذي حّصلتھ الشركات من المبلغ الُمحّول بواسطة البنك المركزي العراقي وإض
 13,585,852,000المودعة في حساب التحصیالت." لیس من الواضح سبب انخفاض قیمة إجمالي النفط الخام الذي حّصلتھ الشركات (

	"دوالر أمریكي). 35,457,722,000دوالر أمریكي) عن قیمة إجمالي صادرات النفط الخام وفقاً لشركة سومو (
 	
دوالر أمریکي) في مطابقة المدفوعات من  3,403,942,449التباینات الجوھریة ( 2015رة في العراق لعام د تقریر المبادیحدّ  التباینات:"

، ص 2015شركة تشتري النفط، باستثناء الشرکات الثالث التي لم تقم باإلبالغ (تقریر المبادرة في العراق لعام  42شركة من أصل  35
من قیمة مبیعات النفط الخام التي أفصحت  %9.11ة لھذه التباینات، فإنھ یمكن حسابھا حیث تبلغ ). بینما لم یتم تقییم الجوھریة النسبی64-66

شركة من شركات شراء النفط. غیر أن ھناك تبایناً صافیاً قدره  39شركة من أصل  35عنھا شركة سومو. تم اكتشاف تباینات تتعلق بـ 
مالیة المقدّمة وقیمة التباینات الفردیة المتراكمة لكل شركة، وھو رقم منخفض نظراً ملیون دوالر أمریكي بین قیمة التباینات اإلج 331.13

)، 72-67، ص 2015تُعرض أسباب التباین لكل شركة (تقریر المبادرة في العراق لعام  ن في المطابقة على مستوى الشركة.لمعاوضة التبای
لشركات الشراء والمحاسبة النقدیة لشركة سومو. ویُالَحظ أن التباینات في كل  والتي تتعلق أساساً باالختالفات بین المحاسبة االستحقاقیة

	"شركة على حدة قد تم تصفیتھا (أي خصم التباینات السلبیة من التباینات اإلیجابیة)، مما قلّل من قیمة التباینات لكل شركة.
 	

. ولكن بالنظر إلى التعلیقات المذكورة أعاله، فإنھ سیكون من ق المتطلب"إلى أن التقدم الُمحَرز ھنا سّجل مستوى "یفوویخلُص التقییم األّولي 
األصح تعدیل ذلك إلى مستوى "تقدم ملموس"، ومع المعلومات اإلضافیة الُمقدّمة فیما یتعلق بمطابقة البیانات شحنة بشحنة والمعلومات 

	، رفع المستوى إلى "تقدم ُمرٍض".2015اإلضافیة عن عملیة البیع لعام 
	
	
	

	إیرادات النقل  4.4
	

	من التقییم األّولي للمصادقة للعراق على ما یلي: 97تنص الصفحة 
، القسم 2015(تقریر المبادرة في العراق لعام  2015أنھ لم تکن ھناك إیرادات للنقل في عام  2015یذکر تقریر المبادرة في العراق لعام "

النفط والغاز (تقریر المبادرة في  عمل في مجال نقل، وتوزیع، وتسویقمملوكة للدولة ت). ومع ذلك، فإنھ یسرد ست شركات 109، ص 4.4
). ویبدو أن جمیع تدفقات النفط الخام والغاز الطبیعي التي تمر عبر شركات النقل المملوكة للدولة 34، ص 2.1.2، القسم 2015العراق لعام 

ات النفطیة) تنطوي على معامالت بین الشركات المملوكة للدولة. ومع ذلك فإن شركة توزیع المنتجطوط األنابیب النفطیة و(مثل شركة خ
ال یقوم بمطابقة تدفقات النفط الخام بین الشركات المملوكة للدولة، ولكنھ باألحرى یحاول مطابقة  2015تقریر المبادرة في العراق لعام 

ة في السوق المحلیة، بین أرقام وزارة المالیة وأرقام شركة توزیع المنتجات اإلیرادات الصافیة من البیع النھائي للمنتجات النفطیة المكّرر
ما إذا كانت  2015). ال یتضح من تقریر المبادرة في العراق لعام 91، ص  4.1.2، القسم 2015النفطیة (تقریر المبادرة في العراق لعام 

	"شركة خطوط األنابیب النفطیة، تدفع أّي أرباح إلى وزارة المالیة.الشركات األخرى المملوكة للدولة في قطاع نقل النفط والغاز، مثل 
	

یخلص التقییم األّولي إلى أن ھذا المتطلب "ال ینطبق على العراق". ولكن، كما ذُكر أعاله، ھناك معلومات یمكن أن تشیر إلى عكس ذلك 
	خصوصاً حیث یُوصى التقییم األّولي في موضعٍ الحق بما یلي:

 	
تنفیذ، یُشّجع مجلس أصحاب المصلحة بشدة علی مراجعة المیزانیات العمومیة للشرکات الست المملوکة للدولة التي تعمل في ولتعزیز ال"

ق مجال نقل وتوزیع وتسویق النفط والغاز لتقدیر األھمیة الجوھریة ألّي إیرادات محتملة للحکومة (أي التحویالت إلی وزارة المالیة/ صندو
	"قل النفط الخام أو الغاز الطبیعي.تنمیة العراق) من ن

	
. التقدم الُمحَرز إزاء متطلبات المبادرة"، 4في الجدول " 2016وباإلضافة إلى ذلك، فإن التقریر المرحلي السنوي للمبادرة في العراق لعام 

	مدفوعات النقل"، وفي َمعِرض اإلشارة إلى التقدم، ینص على: - 4.4"المتطلب 
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ادرة في العراق ستُضیف بیانات سیاقیة حول آلیة الحصول على عائدات النقل من شركات خطوط أنابیب النفط، "ال ینطبق. ولكن المب
	."مقابل نقل النفط العراقي إلى میناء جیھان كتكلفة المدفوعات التي تقدمھا شركة سومووبیانات سیاقیة حول 

 	
غیر کاٍف"، خاصةً وأن أنشطة النقل ذُکَرت عدة مرات في تقریر المبادرة في وصی بتصنیف التقدم في استیفاء ھذا المتطلب علی أنھ "تقدم نُ 

	وفي تقریر التقییم األّولي. 2015العراق لعام 
	
	

	التوصیات .4
	

بینما یتضّمن التقریر التالي توصیات بشأن تحسینات محدّدة قد یرغب مجلس أصحاب المصلحة في النظر في تنفیذھا، نورد فیما یلي قائمة  
 االستفادة بصورة أكبر من المبادرة كأداة لدعم اإلصالحات. تیجیة التي یمكن أن تساعد العراق علىبالتوصیات االسترا

، ینبغي على مجلس أصحاب المصلحة وضع خطة لالنخراط بصورة أكثر فعالیة مع دائرة الصناعة، مثالً 1.2تماشیاً مع المتطلب   -
). لتحفیز اھتمام الصناعة، ینبغي أن یضمن مجلس أصحاب المصلحة القیام IOCFمن خالل المنتدى العراقي لشركات النفط (

 من أن أھداف تنفیذ المبادرة تنسجم مع أولویات دائرة الصناعة.     بمشاورات ُمكثّفة مع الصناعة للتأّكد

، ولتعزیز التنفیذ، قد یرغب ممثلو المجتمع المدني األعضاء في مجلس أصحاب المصلحة النظر في تعزیز 1.3تماشیاً مع المتطلب  -
 ول وثائق المبادرة الرئیسیة، وذلك من أجل توسیعآلیاتھم وإضفاء الطابع الرسمي علیھا لحشد التأیید في الدائرة المجتمعیة األوسع ح

نطاق الرقابة العامة على عملیة اإلبالغ في إطار المبادرة وتنفیذھا. یُمكن أن تؤدي بعض التحسینات األساسیة في حوكمة مجلس 
ب (انظر المتطل مع المدنير نشاطاً من جانب المجتأكث بیة كلغة عمل، إلى تشجیع مشاركةٍ أصحاب المصلحة، مثل استخدام اللغة العر

1.4(. 

، ولتعزیز التنفیذ، ینبغي على مجلس أصحاب المصلحة تحدیث قواعد الحوكمة الداخلیة لدیھ لتغطي جمیع 1.4تماشیاً مع المتطلب   -
ر ی، ووضع سیاسة لغویة تكون مواتیة لتحقیق أھداف تنفیذ المبادرة في العراق، ونشر إجراءات ترشیح وتغی1.4أحكام المتطلب 

األعضاء في مجلس أصحاب المصلحة، بما في ذلك مدة والیتھم. ینبغي على مجلس أصحاب المصلحة إعادة النظر في إجراءاتھ 
الداخلیة بشأن اتخاذ القرارات، وذلك لضمان تماشي القواعد القانونیة للمجلس مع الممارسات الحالیة والتعامل مع كّلٍ من الدوائر 

دم المساواة. كما ینبغي على مجلس أصحاب المصلحة توضیح ما إذا كان ھناك نظام لصرف بدالت یومیة المعنیّة بالمبادرة على ق
لحضور اجتماعات المبادرة، أو غیر ذلك من المدفوعات ألعضاء مجلس أصحاب المصلحة، والنظر في حفظ سجالت عامة لحضور 

 إلنترنت.األعضاء اجتماعات المجلس وفي نشر محاضر اجتماعات المجلس على ا

، ینبغي على أعضاء مجلس أصحاب المصلحة في المستقبل التشاور مع أصحاب المصلحة من جمیع الدوائر 1.5تماشیاً مع المتطلب   -
المعنیة بالمبادرة وضمان أن تنعكس األولویات الوطنیة بصورة مالئمة في خطة العمل، وذلك لمواصلة البناء على الجھود التي بُذلت 

 بخطة العمل كي تتواءم مع متطلبات المبادرة. مؤخراً والنھوض

، ینبغي على مجلس أصحاب المصلحة التأّكد من تضمین التقاریر المقبلة لمبادرة الشفافیة في العراق أوصاف 2.1تماشیاً مع المتطلب  -
ة عن أدوار الجھات الحكومیة القوانین الرئیسیة والشروط المالیة المتعلقة بقطاعات التعدین والنفط والغاز، بما في ذلك لمحة عام

الرئیسیة المشاِركة في اإلشراف على القطاعات واإلصالحات األخیرة أو الجاریة. قد یرغب مجلس أصحاب المصلحة في النظر في 
انونیة قاستخدام موقع مبادرة الشفافیة في العراق على اإلنترنت كمستودع للمعلومات الُمحدّثة بانتظام عن الشروط المالیة والبیئة ال

 لصناعة التعدین والنفط والغاز.

، ینبغي على مجلس أصحاب المصلحة التأّكد من أن التقاریر المقبلة لمبادرة الشفافیة في العراق تحدّد 2.2تماشیاً مع المتطلب   -
الستعراض في كّلٍ من بوضوح عدد التراخیص (بما في ذلك عقود الخدمات الفنیة) التي تم منحھا أو نقلھا خالل العام/ األعوام قید ا

وتسلیط الضوء على أّي انحرافات غیر تافھة في  ،قطاعات التعدین والنفط والغاز، ووصف العملیة الفعلیة لمنح ونقل التراخیص
 مالممارسة العملیة. ینبغي على مجلس أصحاب المصلحة توضیح المعاییر الفنیة والمالیة (واألوزان الترجیحیة لكّلٍ منھا) والتي تُستخد

لتقییم عملیات تخصیص ونقل التراخیص واألسھم في اتحادات عقود الخدمات الفنیة، سواًء بالنسبة ألّي عقود تقدیریة للنفط والغاز 
(بما في ذلك مع حكومة إقلیم كردستان) أو فیما یتعلق بمنح تراخیص التعدین ونقلھا. قد یرغب مجلس أصحاب المصلحة أیضاً في 

 ظام الحالي لتخصیص العقود ونقلھا كوسیلة لتوضیح اإلجراءات والحد من االنحرافات غیر التافھة.التعلیق على كفاءة الن

ینبغي على مجلس أصحاب المصلحة التأّكد من أن التقاریر المقبلة لمبادرة الشفافیة في العراق تتضّمن جمیع المعلومات التي یشملھا  -
جوھریة (بما في ذلك كٍلّ من النفط والغاز والتعدین) أو توفر رابطاً إلى حیث لكافة التراخیص الممنوحة للشركات ال 2.3المتطلب 

تكون تلك المعلومات عن التراخیص متاحةً للجمھور. قد یرغب مجلس أصحاب المصلحة أیضاً في العمل مع وزارة النفط ووزارة 
 وتوفیر ،الل نظام مسح عقاري متاح للجمھورالصناعة والمعادن لإلفصاح عن معلومات التراخیص لجمیع الشركات الجوھریة من خ
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 وصول مجاني لمثل ھذا السجل على اإلنترنت.

، ینبغي على مجلس أصحاب المصلحة العمل مع ممثلي الحكومة الستیضاح سیاسة الحكومة االتحادیة بشأن 2.4وتماشیاً مع المتطلب  -
إما من خالل التقاریر المقبلة لمبادرة الشفافیة في العراق أو من اإلفصاح عن العقود وتوثیق أّي حاالت یتم فیھا اإلفصاح عن عقود، 

خالل قنوات أخرى مثل موقع مبادرة الشفافیة في العراق على اإلنترنت. كما یُشّجع مجلس أصحاب المصلحة على إجراء استعراض 
فصاح عن العقود في حكومة إقلیم مفّصل ألّي عقود لتقاسم اإلنتاج تنشرھا حكومة إقلیم كردستان، بھدف توضیح ممارسات اإل

 كردستان.

، ینبغي على مجلس أصحاب المصلحة استیضاح سیاسة الحكومة في الكشف عن ملكیة المنفعة في التقاریر 2.5تماشیاً مع المتطلب  -
 مجلس أصحابالمقبلة لمبادرة الشفافیة في العراق وإتاحة البیانات عن الملكیة القانونیة لجمیع الشركات الجوھریة. قد یرغب 

المصلحة في النظر في الكیفیة التي یمكن أن یُسھم بھا اإلبالغ عن نقل ملكیة األسھم في اتحادات عقود الخدمات الفنیة وتراخیص 
 دعم العمل على الكشف عن ملكیة المنفعة. في 2.2التعدین بموجب المتطلب 

بشكٍل مناسب أثناء دراسات تحدید  2.6افة جوانب المتطلب ینبغي على مجلس أصحاب المصلحة التأّكد من أنھ یتم التعامل مع ك -
النطاق للتقاریر المقبلة لمبادرة الشفافیة في العراق. كما ینبغي أن یصیغ المجلس بوضوح تعریفھ للشركات المملوكة للدولة لكي یتسنى 

یجب أن یُدرج مجلس أصحاب المصلحة في تحدید الشركات المملوكة للدولة التي تقع في نطاق عملیة اإلبالغ الخاصة بالمبادرة. 
 ةالتقریر القادم لمبادرة الشفافیة في العراق قائمة شاملة بالشركات المملوكة للدولة والشركات التابعة لھا، مع توضیح العالقات المالی

ة أو الشركات المملوكة في الواقع العملي بین الحكومة والشركات المملوكة للدولة، وكذلك أّي قروض أو ضمانات قروض من الحكوم
للدولة إلى الشركات العاملة باتجاه المنبع في مجاالت التعدین والنفط والغاز. قد یرغب مجلس أصحاب المصلحة في العمل بشكل وثیق 

ة وعلى رمع وزارة النفط وشركات النفط الوطنیة لتشكیل ِبنیة اإلفصاحات الدوریة كوسیلة لنشر المعلومات المطلوبة وفق معیار المباد
 أساس توقیت ُمحّسن.

التأّكد من كشف التقاریر المقبلة لمبادرة الشفافیة في العراق عن حجم  ، ینبغي على مجلس أصحاب المصلحة3.2تماشیاً مع المتطلب  -
التحسین  مواصلةاإلنتاج وقیمتھ لجمیع السلع اإلستخراجیة المنتَجة، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبیعي وكل المعادن المنتَجة. ل

، قد یرغب مجلس أصحاب المصلحة في توسیع تغطیتھ لقطاع التعدین، بما في ذلك إجراء تحدیثات أكثر تحدیداً 3.1بموجب المتطلب 
 للبیانات عن اإلنتاج الحالي، في المحاجر أساساً.

عیة شاملة لبحث الخیارات المتاحة النظر في إجراء دراسة استطالینبغي على مجلس أصحاب المصلحة  ،4.1تماشیاً مع المتطلب  -
لتحدید عتبات الجوھریة النسبیة قبل االتفاق على الشروط المرجعیة لتقریر المبادرة القادم. ینبغي على مجلس أصحاب المصلحة التأّكد 

ھا في نطاق المطابقة، تم تضمین (ب) 4.1 ة تحت المتطلبُمدرجمن أن كافة تدفقات اإلیرادات الجوھریة (لكٍل من النفط والتعدین) وال
وأن عتبة الجوھریة النسبیة الختیار الشركات تضمن أن جمیع المدفوعات التي یمكن أن تؤثر على شمولیة عملیة اإلبالغ في المبادرة 

ا ذقد تم إدرجھا في نطاق المطابقة. كما ینبغي تحدید قائمة الشركات الجوھریة بوضوح. ویُدعى مجلس أصحاب المصلحة للنظر فیما إ
كان تحدید عتبٍة للجوھریة النسبیة الختیار الشركات من شأنھ ضمان تحقیق ھذه األھداف. ینبغي على مجلس أصحاب المصلحة التأّكد 

ا حول ھالجھة اإلداریة الُمستقلة للجوھریة النسبیة لتدفقات اإلیرادات التي تم إغفالھا، وبیانَ  یتضّمن تقییمَ  لمبادرةمن أن التقریر القادم ل
 شمولیة التقریر وأن التقریر یتضّمن اإلفصاح الحكومي من جانب واحد لإلیرادات الجوھریة من الشركات غیر الجوھریة.

، یُشّجع مجلس أصحاب المصلحة على النظر في نشر البیانات التي یقوم بجمعھا بالفعل 4.2لمواصلة إحراز التقدم في ظل المتطلب  -
مصنفةً حسب الشحنة (مع المعلومات المرتبطة بھا). وقد یرغب مجلس أصحاب المصلحة أیضاً  عن مبیعات النفط التي تمت مطابقتھا

على اإلنترنت باعتبارھا وسیلة لتضمین عملیة اإلبالغ عن مبیعات النفط في المبادرة سومو  ظمة لشركةفي استخدام اإلفصاحات المنت
 المیةالع النظر في االنضمام إلى الجھود الُمھدّفة لمبادرة الشفافیة في األنظمة الحكومیة الروتینیة. یمكن لمجلس أصحاب المصلحة

 حول تجارة السلع لتوفیر إطار لضمان أن إفصاحات الدولة عن مبیعاتھا من اإلیرادات العینیة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولیة.

لى ع مجلس أصحاب المصلحة عإقلیم كردستان، یُشجّ مقایضات أو اتفاقات للِبنیة التحتیة في حكومة  وجود دلیل على رغم عدم توفر -
لتقییم إمكانیة وجود أحكام تتعلق بالِبنیة التحتیة أو مكّونات  وذلك حكومة إقلیم كردستانل المنشورة دراسة كل عقود تقاسم اإلنتاج

 .4.3مقایضة ضمن عقود تقاسم اإلنتاج بما یتماشى مع المتطلب 

جلس أصحاب المصلحة بقوة على مراجعة البیانات المالیة للشركات الست المملوكة للدولة والعاملة ، یُشجع م4.4تماشیاً مع المتطلب  -
في مجاالت نقل وتوزیع وتسویق النفط والغاز لتقییم الجوھریة النسبیة ألّي إیرادات محتملة للحكومة، من خالل التحویالت إلى وزارة 

 المالیة.

جلس أصحاب المصلحة توضیح نطاق المعامالت بین الشركات المملوكة للدولة والجھات ، ینبغي على م4.5تماشیاً مع المتطلب   -
الحكومیة األخرى، وكذلك بین الشركات المملوكة للدولة والشركات في قطاع التعدین والنفط والغاز. واستناداً إلى تعریف مجلس 

مجلس أصحاب المصلحة التأّكد من أن التقاریر المقبلة ، ینبغي على 2.6أصحاب المصلحة للشركات المملوكة للدولة وفق المتطلب 
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لمبادرة الشفافیة في العراق تُفصح عن القیمة التفصیلیة لتلك المعامالت المالیة للعام قید االستعراض. ونظراً لعدم الوضوح الذي 
ت حاب المصلحة على النظر فیما إذا كانیكتنف العالقات المالیة بین الحكومة وشركات النفط والغاز المملوكة للدولة، یُشجع مجلس أص

مطابقة تلك المعامالت المالیة (سواًء كانت قانونیة أو مخّصصة) ستؤدي إلى خدمة الھدف األشمل لتحقیق الشفافیة في المعامالت بین 
 الحكومة والشركات المملوكة للدولة.

ن مجلس أصحاب المصلحة المشاركة الفعّالة لحكومة إقلیم - كردستان في تحدید مجال، وتشكیل، اإلفصاحات المتعلقة  ینبغي أن یؤّمِ
. ویُشجع مجلس أصحاب 4.6بالمدفوعات المباشرة على المستوى دون الوطني ضمن مبادرة الشفافیة في العراق وفقاً للمتطلب 

یذ على المستوى اإلقلیمي لتنفالمصلحة على النظر فیما إذا كان العمل مع وزارة النفط وحكومة إقلیم كردستان إلقامة ِبنیة خاصة بھا 
المبادرة یمكن أن یضمن تغطیة أكثر كفاءة للمدفوعات المباشرة على المستوى دون الوطني. یمكن لمجلس أصحاب المصلحة لمبادرة 

 یة.مبادرة الشفافیة الوطن تقاریر الشفافیة بحكومة إقلیم كردستان نشر التقاریر الخاصة بھ، والتي یمكن إدراجھا بعد ذلك ضمن

، ینبغي على مجلس أصحاب المصلحة التأّكد من أن جمیع البیانات المالیة التي تمت مطابقاتھا تكون مفّصلة 4.7تماشیاً مع المتطلب  -
حسب الشركة، وتدفق اإلیرادات، والجھة الحكومیة. كما یُشجع مجلس أصحاب المصلحة على االتفاق على تعریف للمشروع، وذلك 

 ات اإلبالغ على مستوى المشاریع.لضمان االتساق في عملی

بصورة أكبر، قد یرغب مجلس أصحاب المصلحة في العمل مع الھیئة العامة للضرائب، والھیئة العامة  4.8لتعزیز تنفیذ المتطلب  -
بات  للجمارك، وشركة سومو، ووزارة النفط، ووزارة المالیة، والبنك المركزي العراقي، والمجلس العراقي األعلى لمراجعة الحسا

 لمبادرة وضمان نشر معلومات المبادرة بتوقیت ُمحّسن أفضل حتى من التوقیت الحالي.یة تعمیم اإلفصاحات الرئیسیة للتقییم إمكان

، ینبغي على مجلس أصحاب المصلحة التأّكد من إجراء مراجعة للممارسات المستخدمة فعلیاً لمراجعة 4.9تماشیاً مع المتطلب  -
قبل االتفاق على إجراءات لضمان موثوقیة وذلك ركات والجھات الحكومیة التي تقوم باإلبالغ في إطار المبادرة، الحسابات من ِقبَل الش

معلومات المبادرة. ینبغي على مجلس أصحاب المصلحة أیضاً التأّكد من أن الشروط المرجعیة للجھة اإلداریة الُمستقلة تتماشى مع 
أّي  موافقة المجلس األخیر علىیتم توثیق لیھا مجلس إدارة المبادرة العالمیة للشفافیة، وأن الشروط المرجعیة القیاسیة التي وافق ع

بشكل صحیح في التقاریر النھائیة  للمبادرة. ینبغي على مجلس أصحاب المصلحة أیضاً المرجعیة القیاسیة انحرافات عن الشروط 
ُمستقلة لتقییم ما إذا كانت المدفوعات واإلیرادات التي تم اإلفصاح عنھا في التأّكد من قیام الجھة اإلداریة الُمستقلة بإجراء مراجعة 

تقاریر المبادرة قد خضعت لعملیة مراجعة ُمستقلة وذات مصداقیة للحسابات وفقاً للمعاییر الدولیة لمراجعة الحسابات، وتضمین 
 بادرة.تقریرھا نتائج تلك المراجعة مع وصف لمتابعة تنفیذ التوصیات السابقة للم

، یجب أن یعمل مجلس أصحاب المصلحة مع الجھة اإلداریة الُمستقلة في إعداد التقریر المقبل لمبادرة الشفافیة 5.1تماشیاً مع المتطلب  -
في العراق لكي یتم بوضوح تعقب أّي إیرادات للتعدین أو النفط أو الغاز لم یتم تسجیلھا في المیزانیة الوطنیة وتقدیم شرح واضح ألّي 

، یمكن لمجلس أصحاب المصلحة النظر في القیام بتتبعٍ 5.3خصیص إلیرادات من خارج المیزانیة. لتعزیز التنفیذ في إطار المتطلب ت
أكثر شموالً إلنفاق عائدات الصناعات االستخراجیة المخّصصة ألغراض محدّدة. ویُتوقع أن یكون لھذا الشكل من التشخیص السنوي 

 4أھمیة خاصة لالتفاق االحتیاطي لصندوق النقد الدولي مع العراق.لإلدارة المالیة العامة 

، ینبغي أن یقوم مجلس أصحاب المصلحة بتقییم الجوھریة النسبیة للتحویالت علی المستوى دون الوطني 5.2تماشیاً مع المتطلب  -
مة لحساب التحویالت علی المستوى دون الوطني والتأكد من أن التقاریر المقبلة للمبادرة في العراق تعطي المعادلة المحدّدة الُمستخد

المرتبطة بإیرادات المواد االستخراجیة إلی المحافظات كّلٍ على حدة، واإلفصاح عن أّي تحویالت جوھریة علی المستوى دون 
ین لذي تم تحویلھ بوالمبلغ الفعلي ا عادلة المعنیّة لتقاسم اإلیراداتالوطني وعن أی تباینات بین مبلغ التحویل المحسوب وفق الم

 الحكومة المركزیة وكل كیان معنّي على المستوى دون الوطني.

، یُمكن لمجلس أصحاب المصلحة النظر في العمل مع أصحاب المصلحة المعنیین بما في ذلك البرلمانیین 5.3تماشیاً مع المتطلب  -
النفط واالفتراضات حول اإلنتاج كما وردت في المیزانیة،  للتأكد من أن التقاریر المقبلة للمبادرة توفّر معلومات إضافیة عن أسعار

 وكذلك توقعات اإلیرادات.

، ینبغي على مجلس أصحاب المصلحة التأكد من تفصیل اإلبالغات عن النفقات االجتماعیة اإللزامیة حسب 6.1تماشیاً مع المتطلب  -
ومي (طرف ثالث) من النفقات االجتماعیة اإللزامیة. وقد نوع المدفوعات والمستفید منھا، وتوضیح اسم ودور أّي مستفید غیر حک

 یرغب مجلس أصحاب المصلحة أیضاً في النظر في إمكانیة مطابقة النفقات االجتماعیة اإللزامیة.

، ینبغي على مجلس أصحاب المصلحة التأّكد من أن التقاریر المقبلة لمبادرة الشفافیة في العراق تتضمن 6.3تماشیاً مع المتطلب  -
 للصناعات -من حیث القیمة المطلقة والنسبیة  -الحصة من الناتج المحلي اإلجمالي، واإلیرادات الحكومیة، والصادرات والتوظیف 

																																																													
4	https://www.imf.org/external/country/irq	
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االستخراجیة في مجال النفط، والغاز، وكذلك التعدین في العراق (بما في ذلك إقلیم كردستان). كما ینبغي على المجلس أیضاً التأّكد من 
 اإلنتاج الھامة بوضوح. تحدید كل أماكن

لجمھور ومتاحة ل ، ینبغي على مبادرة الشفافیة في العراق التأّكد من أن تكون التقاریر المقبلة للمبادرة مفھومة7.1تماشیاً مع المتطلب  -
 لاستراتیجیة لالتصالنظر في وضع في العراق ا المبادرةینبغي على وتُسھم في إذكاء النقاش العام. أن ، وأن یُرّوج لھا بنشاط، و

تتجاوز في نظرتھا تحقیق االعتراف بالمبادرة كعالمة ُممیّزة إلى معالجة األولویات الوطنیة التي تم تحدیدھا في خطة العمل. كما 
 راالتفاق على سیاسة واضحة بشأن الوصول إلى بیانات المبادرة، والكشف عنھا، وإعادة استخدامھا، وجعل تقاری غي على المبادرةینب

 المبادرة متاحة بصیغة البیانات المفتوحة على اإلنترنت.

، ینبغي على مجلس أصحاب المصلحة النظر في كیفیة التصرف بناًء على الدروس المستفادة بشأن حكومة 7.3تماشیاً مع المتطلب  -
اب المصلحة أیضاً االضطالع إقلیم كردستان وتحدید الفرص المتاحة لزیادة المشاركة مع أصحاب المصلحة ھناك. یمكن لمجلس أصح

 بدور استباقي في مجال صیاغة التوصیات الخاصة بھ.

ي األنشطة الت بوضوح ، ینبغي على مجلس أصحاب المصلحة التأّكد من أن التقاریر المرحلیة السنویة تعكس7.4تماشیاً مع المتطلب  -
خطة العمل. وینبغي على مجلس أصحاب المصلحة أیضاً  بوضوح التقدم الذي تحقق إزاء أقیمت خالل العام قید االستعراض، وتُظھر

التأّكد من إعطاء جمیع أصحاب المصلحة الفرصة لتقدیم مساھماتھم في التقریر المرحلي السنوي، ومن أن التقریر یعكس وجھات 
ة في ُمدرجاألنشطة ال نظرھم على نحٍو كاف. ونظراً ألن مشاركة موظفي األمانة الوطنیة في االجتماعات تشّكل جزءاً كبیراً من

التقریر المرحلي السنوي، فقد یرغب مجلس أصحاب المصلحة  في النظر في نوع األنشطة التي یجب أن یشملھا التقریر. كما ینبغي 
على المجلس النظر في إعداد ونشر تقاریر مرحلیة سنویة باللغة العربیة لتحسین الحوار بین أصحاب المصلحة، وضمان وجود فھم 

 لألنشطة التي نفّذھا المجلس خالل العام قید االستعراض.مشترك 

 ***	
	
	


