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 موجز.  1

التقدّم المحرز  EITIمبادرة .  قيّمت األمانة العامة الدولية ل2019نيسان/أبريل  26في  على العراقالثانية بدأت عملية المصادقة 

ً  22في معالجة  تتعلق   2017.1بعد المصادقة األولى على العراق عام  EITIمبادرة إدارة  فريقوضعها إجراءاً تصحيحيا

 بما يلي: 22اإلجراءات الـ

 (1.1مشاركة الحكومة )المتطلب  .1

 (1.2مشاركة القطاع الصناعي )المتطلب  .2

 (1.4)المتطلب  اصحاب المصلحة فريقرقابة  .3

 (1.5خطة العمل )المتطلب  .4

 (2.1اإلطار القانوني والنظام المالي )المتطلب  .5

 (2.2منح التراخيص )المتطلب  .6

                                                           
1  https://eiti.org/validation/iraq/2017 
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 (2.3 تسجيل التراخيص )المتطلب .7

 (2.4د )المتطلب والكشف عن العق .8

 (2.6مشاركة الدولة )المتطلب  .9

 (3.2)المتطلب  بيانات اإلنتاج .10

 (4.1الشمولية )المتطلب  .11

 (4.5المعامالت المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة )المتطلب  .12

 (4.6المدفوعات المباشرة دون الوطنية )المتطلب  .13

 (4.7مستوى التفصيل )المتطلب  .14

 (4.9نوعية البيانات )المتطلب  .15

 (5.1الصناعة االستخراجية )المتطلب  يرادتإتوزيع  .16

 (5.2التحويالت دون الوطنية )المتطلب  .17

  (6.1النفقات االجتماعية )المتطلب  .18

 (6.3المساهمة االقتصادية )المتطلب  .19

 (7.1المناقشات العامة )المتطلب  .20

 (7.3)المتطلب  EITIمبادرة  االختالفات والتوصيات الواردة في تقارير .21

  (7.4)المتطلب  EITIمبادرة نتائج وتأثير تنفيذ  .22

، حيث أحرز "تقدماً 22األمانة العامة بأن العراق عالج بصورة كاملة عشرة من اإلجراءات التصحيحية الـ الذي أجرته تقييماليفيد 

  األخرى. 12في معالجة اإلجراءات التصحيحية الـ تحسن كبيرمرضياً" بشأن المتطلبات المتعلقة بها، وأحرز "تقدماً ملموساً" مع 

 7وسيتم تبادله في  2019أيار/مايو  23أصحاب المصلحة العراقي باللغة اإلنكليزية في  فريقأرسل مشروع التقييم إلى 

 إدارة فريق ضعيوس2019 حزيران/يونيو 28أصحاب المصلحة في  فريقة من متابع.  يتوقع ورود تعليقات 2019حزيران/يونيو 

 الصيغة النهائية للتقييم لبحثه.  EITIمبادرة 

 . معلومات أساسية2

في كانون  EITIمبادرة لقواعد  ممتثالً  اً بلد اعتبرو 2010في كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة لتّم قبول العراق كبلد منفّذ 

في األول من كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة  مقارنة بمعيار.  بدأت المصادقة األولى على العراق 2012األول/ديسمبر 

أن العراق أحرز تقدماً شامالً غير كاف في تنفيذ  2017تشرين األول/أكتوبر  26في  EITIمبادرة وجد مجلس إدارة   .2017

(، مشاركة 1.1إجراءاً يتعلق بالمتطلبات التالية: مشاركة الحكومة )# 22حدد مجلس اإلدارة و  .EITI 2016 2مبادرة معيار 

اإلطار القانوني والنظام المالي (، 1.5#خطة العمل )(، 1.4)# اصحاب المصلحة فريقرقابة (، 1.2القطاع الصناعي )#

بيانات (، 2.6#مشاركة الدولة )(، 2.4#عن العقد ) فصاحاإل (،2.3#تسجيل التراخيص ) (،2.2#منح التراخيص ) ،(#2.1)

المدفوعات المباشرة دون  (،4.5#المعامالت المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة ) (،4.1#الشمولية ) (،3.2#) اإلنتاج

 (،5.1#ت الصناعة االستخراجية )اتوزيع إيراد (،4.9#نوعية البيانات ) (،4.7#مستوى التفصيل ) (،4.6#الوطنية )

 (،7.1#المناقشات العامة ) (،6.3#المساهمة االقتصادية ) (،6.1#النفقات االجتماعية ) (،5.2#التحويالت دون الوطنية )

 EITI  (#7.4.)مبادرة نتائج وتأثير تنفيذ  EITI  (#7.3،)مبادرة االختالفات والتوصيات الواردة في تقارير 

 اضطلع العراق بعدد من األنشطة لمعالجة اإلجراءات التصحيحية وهي التالية:

 

                                                           
 2019في آذار/مارس  هناالمستندات ، تم الدخول إليها  - 2017المصادقة على العراق  2

 

 

https://eiti.org/document/validation-of-iraq-2017-documentation
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ً عام  11 اصحاب المصلحة فريقعقد  •  7آذار/مارس،  7كانون الثاني/يناير،  29: ةفي التواريخ التالي 2018اجتماعا

تشرين الثاني/نوفمبر،  15األول/أكتوبر،  رينشت 8أيلول/سبتمبر،  3آب/أغسطس،  7  حزيران/يونيو،   4أيار/مايو، 

 3كانون األول/ديسمبر. 20كانون األول/ديسمبر، و 11

كردستان.  أرسلت رسالة إقليم لجنة للعمل مع حكومة  2018كانون الثاني/يناير  7في  اصحاب المصلحة فريقأنشأ  •

 4.رددون تلقي أي  2018شباط/فبراير  26إلى كردستان العراق في  EITIمبادرة رسمية بهذا الصدد تقترح زيارة بشأن 

للكيانات الحكومية مخصصة العراق حلقة عمل في البصرة EITI   مبادرة، أقامت 2018آذار/مارس  13وفي  •

 EITI .5مبادرة والمجتمع المدني بشأن تسويق النقط الخام وتنفيذ  والمؤسسات المملوكة للدولة

العراق حلقة عمل مخصصة للمجتمع المدني بشأن بناء القدرات  EITIمبادرة ، أقامت 2018آذار/مارس  28وفي  •

 EITI.6مبادرة الستخدام بيانات 

العراق حلقة عمل في وزارة النفط مخصصة للكيانات الحكومية  EITI   مبادرة، أقامت 2018وفي األول من نيسان/أبريل  •

 EITI.7مبادرة بشأن اإلفصاح المنتظم عن بيانات 

المجتمع المدني حلقة عمل في المركز الثقافي في بغداد لشرح  الجهات المعنية في، أقامت 2018حزيران/يونيو  4وفي  •

 فريقشروع في انتخاب أعضاء جدد من المجتمع المدني في وال اصحاب المصلحة فريقح ألعضاء إجراءات الترشّ 

 لجنة لإلشراف على ترشيحات 2018أيار/مايو  7في قد أنشأ سابقاً  اصحاب المصلحة فريقالمصلحة.  كان أصحاب 

 8 .اصحاب المصلحة فريق عضوية المجتمع المدني ألعضائه في

 من أجلبشأن بناء القدرات في دبي حلقة عمل ألعضائه  اصحاب المصلحة فريق، أقام 2018تموز/يوليو  3 - 1وفي  •

مناقشة التقدم المحرز في اإلجراءات التصحيحية الناتجة عن المصادقة ولتعزيز القدرات من أجل إشراف فعال على تنفيذ 

 .EITI .9مبادرة 

استناداً إلى  2017و 2016عام ل EITIمبادرة  كمراجع حسابات مساعد لتقارير  (EY)اختيرت شركة إرنست أند يانغ •

ً مع إجراءات البنك الدولي القائمة على  اصحاب المصلحة فريقعملية شراء أجرتها الحكومة وأشرف عليها  تماشيا

 .10 2018تموز/يوليو  16التكاليف والنوعية، وأبرم العقد في 

  2018.11ونشرها في أيلول/سبتمبر  2019-2018العراق لفترة  EITIمبادرة خطة عمل  اصحاب المصلحة فريقحدّث  •

ن والنفط والغاز ونشرها في لتعديقطاعات ااإلطار القانوني لدراسة أجريت بشأن على  اصحاب المصلحة فريقوافق  •

 2018.12أيلول/سبتمبر 

حلقة عمل بشأن األعمال التصحيحية الناتجة عن  اصحاب المصلحة فريق، أقام 2018تشرين األول/أكتوبر  2-1وفي  •

 .EITIمبادرة المصادقة األولى مدعومة من األمانة العامة الدولية ل

 13امر الغضبان في ثعالء محيي الدين مع نائب رئيس الوزراء ووزير النفط  EITIمبادرة اجتمع المنّسق الوطني ل •

 2018.13كانون األول/ديسمبر 

  2018.14كانون األول/ديسمبر  28ونشره في  2016لعام  EITIمبادرة على تقرير  اصحاب المصلحة فريقوافق  •

العراق رابطاً لصفحة ويب خاصة بوزارة النفط  EITIمبادرة ، نشر الموقع الشبكي ل2018كانون األول/ديسمبر  4وفي  •

 15من خالل جولة إصدار تراخيص، بما في ذلك معايير العطاءات. تحتوي على معلومات بشأن منح عقود خدمات تقنية

                                                           
-37، ص. 2019في آذار/مارس  هنا، تم الدخول إليه 2018لعام  EITI EITIمبادرة تنفيذ (، التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز في 2019العراق )كانون الثاني/يناير   EITI EITIمبادرة  3

42  
  .8ص.  المرجع نفسه، 4
  .5ص. المرجع نفسه،  5
  .4ص. المرجع نفسه،  6
  .12ص. المرجع نفسه،   7
 7 ص.المرجع نفسه،   8
  .5ص. المرجع نفسه،   9

 .10.، صالمرجع نفسه  10
 .2019في آذار/مارس   هنا، تم الدخول إليها 2019-2018العراقية لفترة   EITI(، خطة عمل مبادرة 2018العراق )أيلول/سبتمبر  EITI EITIمبادرة  11
 .1920في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘دراسة اإلطار القانوني الذي ينظم قطاعات التعدين والنفط والغاز‘(، 2018العراق )أيلول/سبتمبر  EITI EITIمبادرة  12
  .2019في آذار/مارس  هنا ، تم الدخول إليه‘بوزير النفط EITI EITI(، يجتمع ممثل العراق في مبادرة 2018العراق )كانون األول/ديسمبر  EITI EITIمبادرة  13
 .2019في آذار/مارس  هنا، تم الدخول إليه 2016لعام   EITI(، تقرير مبادرة 2018)كانون األول/ديسمبر  العراق  EITI EITIمبادرة  14
في  هناالعراق، مخططات عقود من خالل جولة إصدار تراخيص نشرناها وقد حصلنا عليها من دائرة العقود والتراخيص البترولية، تم الدخول إليها  EITI EITIمبادرة الموقع الشبكي ل 15

  .2019آذار/مارس 

 

 

https://eiti.org/sites/default/files/documents/ieiti_annual_progress_report_2018.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/iraq_eiti_2018-2019_workplan.pdf
https://ieiti.org.iq/mediafiles/articles/doc-561-2018_11_25_11_15_43.pdf
http://ieiti.org.iq/en/details/577/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8AIraq-s-representative-to-EITI-meets-Minister-of-Oil%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ieiti.org.iq/en/details/577/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8AIraq-s-representative-to-EITI-meets-Minister-of-Oil%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ieiti.org.iq/en/details/577/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8AIraq-s-representative-to-EITI-meets-Minister-of-Oil%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://eiti.org/sites/default/files/documents/iraq_2016_eiti_report.pdf
http://ieiti.org.iq/en/details/566/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5


5 
  EITIييم الذي اجرته األمانة العامة الدولية لمبادرة التق مشروع - لعراقعلى ا الثانية المصادقة

 

 

المعنية بالتنفيذ المكيّف يتعلق بتقديم التقارير في كردستان العراق بشأن  EITIمبادرة قدّم العراق طلباً إلى مجلس إدارة  •

بعد أن ناقش مشروع الطلب منذ  2018كانون األول/ديسمبر  18في  2018-2016عن فترة  EITIمبادرة تقارير 

 2018.16أيلول/سبتمبر 

العراق إلى رصد كافة جلسات تسعير النفط الشهرية  EITIمبادرة امر الغضبان ثدعا نائب رئيس الوزراء ووزير النفط  •

 2018.17كانون األول/ديسمبر  26خالل فترة واليته في  )سومو( للمؤسسة الحكومية لتسويق النفط

ونشره في كانون  2018لعراق لعام ا بشأن التقدم المحرز في على التقرير السنوي اصحاب المصلحة فريقوافق  •

 2019.18الثاني/يناير 

امر ثرسمياً خالل مؤتمر صحفي ترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير النفط  2016لعام  EITIمبادرة صدر تقرير  •

 .2019شباط/فبراير  5الغضبان في 

ها المنسق الوطني عالء محيي الدين حلقة عمل لبناء دالتي يقو EITIمبادرة ، أقامت 2019آذار/مارس  16-13وفي  •

 EITI.19مبادرة صحفياً ومجتمعاً مدنياً بشأن قضايا ذات صلة ب 17القدرات بحضور 

 تعيّن بموجبه نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ثامر، أصدرت أمانة مجلس الوزراء أمراً 2019آذار/مارس  18وفي  •

 20وتعيد تعيين عالء محيي الدين مديراً تنفيذياً.العراق  EITIمبادرة اصحاب المصلحة في  فريقالغضبان رئيساً ل

، ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ثامر الغضبان ندوة لممثلي شركات النفط الدولية 2019آذار/مارس  25وفي  •

مثل اإلفصاح المنتظم والكشف عن  EITI مبادرةوشركات النفط الوطنية لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بتنفيذ 

 .21العقود

التنفيذ المكيّف لتقاريره بشأن ب المتعلقعلى طلب العراق  2019نيسان/أبريل  22في  EITI مبادرة وافق مجلس إدارة •

 22بتغطية كردستان العراق. فيما يتعلق 2018-2016عن فترة  EITIمبادرة 

 232019نيسان/أبريل  20ونشره في  2016لعام  EITIمبادرة على ملحق لتقرير  اصحاب المصلحة فريقوافق  •

، نشرت 2019نيسان/أبريل 8في اجتماعه بتاريخ  اصحاب المصلحة فريقوبناء على توجيهات  2019وفي نيسان/أبريل  •

 24)وللسنوات الالحقة في بعض الحاالت( 2016المملوكة للدولة بياناتها المالية لعام  17كافة مؤسسات الغاز والنفط الـ

   .25وبيانات وشهادات إنشائها

ة.  ينحصر التقييم في اإلجراءات التصحيحية التي وضعها قدم المحرز في كٍل من اإلجراءات التصحيحيتيتناول القسم التالي ال

في و 26يتبع التقييم التوجيهات المحددة في دليل المصادقة.و ،EITIمبادرة مجلس اإلدارة والمتطلبات ذات الصلة الواردة في معيار 

الدولية باالعتبار أيضاً ما إذا هناك حاجة لمراجعة متطلبات إضافية، مثالً المتطلبات التي  العامة سياق فهم هذا التقييم، أخذت األمانة

ترى تقييم هذه المتطلبات بصورة شاملة،  عدم إجراءرغم .  و2016في مصادقة عام  "وجدها التقييم ذات "تقدّم مرض" أو "أكثر

                                                           
  .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘الخاصة بشفافية الصناعات االستخراجية  EITIاجتماع مجلس أمناء مبادرة ‘(، 2018)أيلول/سبتمبر  العراق EITI EITIمبادرة 16
، ‘العراق إلى حضور جلسات تسعير النفط التي تعقدها المؤسسة الحكومية لتسويق النفط EITIدعا نائب رئيس الوزراء مبادرة ‘(، 2018)كانون األول/ديسمبر  العراق EITI EITIمبادرة  17

 .2019في آذار/مارس  هناتم الدخول إليه 
 مرجع سبق ذكره.، 2018لعام  EITI(، التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة 2019)كانون الثاني/يناير  العراق EITI EITIمبادرة   18
  .2019في آذار/مارس  هنا، تم الدخول إليه ‘العراق للشفافية دورة إعالمية تفاعلية EITIنحو إدارة قطاع النفط، تنظم مبادرة ‘(، 2019)آذار/مارس  العراق EITI EITIمبادرة  19
ً  EITI(، تعيّن األمانة العامة لمجلس الوزراء ثامر الغضبان رئيساً لمجلس إدارة مبادرة 2019)آذار/مارس  العراق EITI EITIمبادرة  20 ، ‘الخاصة بالشفافية وعالء محيي الدين مديراً تنفيذيا

 .2019في آذار/مارس  هناتم الدخول إليه 
الخاصة بشفافية الصناعات االستخراجية ويعمل مع شركات نفط دولية لتبني معيارها العالمي.  نتبنى  EITIالغضبان: يدعم العراق مبادرة ‘(، 2019)آذار/مارس  العراق EITI EITIمبادرة  21

 .2019في آذار/مارس  هنا، تم الدخول إليه ‘إفصاح منتظم وسنعلن قريباً عن سياسة الحكومة بشأن شفافية العقود
  .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘اإلدارة على طلب العراق بشأن التنفيذ المكيّف وافق مجلس‘(، 2019الخاصة بشفافية الصناعات االستخراجية )نيسان/أبريل  EITIمبادرة  22
  .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘2016لعام  EITIملحق تقرير مبادرة ‘(، 2019العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة  23
، البيانات المالية غير هنا 2016؛ البيانات المالية غير المراجعة لشركة الحفر العراقية لعام هنا 2018و هنا 2017، لعام هنا 2016البيانات المالية غير المراجعة لشركة نفط البصرة عن عام  24

؛ البيانات المالية المراجعة لشركة نفط الشمال هناو هنا 2016؛ البيانات المالية غير المراجعة لشركة نفط ميسان لعام هناورأي مراجعي الحسابات  هنا 2016المراجعة لشركة نفط الوسط لعام 

؛ هنا 2018؛ البيانات المالية غير المراجعة لشركة نفط ذي قار لعام هنا 2018و هنا 2017، وهنا 2016؛ البيانات المالية غير المراجعة لشركة نفط العراق لعام هنا 2017ولعام  هنا 2016لعام 

و)غير المراجعة( لعام  هنا 2016؛ البيانات المالية المراجعة لشركة نفط الشمال لعام هنا 2018و هنا 2017، وهنا 2016لعام  (SOMO)البيانات المالية غير المراجعة لشركة تسويق النفط 

؛ البيانات هنا 2018و 2017و 2016مصافي الشمال لألعوام  ؛ البيانات المالية غير المراجعة لشركةهنا 2016؛ البيانات المالية غير المراجعة لشركة  نفط الجنوب لعام هنا 2018و هنا 2017

 .هنا 2017و هنا 2016؛ والبيانات المالية غير المراجعة لشركة مصافي الجنوب لعام هنا 2018و هنا 2017، وهنا 2016المالية غير المراجعة لشركة مصافي الوسط لعام 
تأسيس شركة  ؛ شهادةهنا؛  شهادة تأسيس شركة ميسان هناو هناكة نفط الوسط ؛ بيان تأسيس وشهادة تأسيس شرهنا؛ بيان تأسيس شركة الحفر العراقية هناشهادة تأسيس شركة نفط البصرة  25

؛ شهادة تأسيس شركة تسويق النفط )سومو( هنا؛ شهادة تأسيس شركة نفط ذي قار هنا؛ شهادة تأسيس شركة االستكشافات النفطية العراقية هناوبيانها التأسيسي  هنانفط الشمال من سجل الشركات 

؛ وشهادة هناو هنا؛ شهادة تأسيس شركة مصافي الشمال وبيانها التأسيسي هنا؛ ؛ شهادة تأسيس شركة غاز الجنوب وبيانها التأسيسي هنا؛ شهادة تأسيس شركة غاز الشمال وبيانها التأسيسي هنا

 .هناتأسيس شركة مصافي الوسط 
 هنا، دليل، متوفر  EITI EITIمصادقة مبادرة  26
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  EITIييم الذي اجرته األمانة العامة الدولية لمبادرة التق مشروع - لعراقعلى ا الثانية المصادقة

 

 

ليس هناك قضايا إضافية وأن انخفض إلى ما دون المعيار المطلوب أن ليس هناك أي دليل يشير إلى أن التقدم  ةاألمانة العام

 فيها. EITIمبادرة تستوجب بحث مجلس إدارة 

 اإلجراءات التصحيحية ستعراضا. 1

إجراءاً  22على  EITIمبادرة ، وافق مجلس إدارة مبيّن في قرار مجلس اإلدارة بشأن المصادقة األولى للعراقال على النحو

ينظر التقييم أدناه الذي أجرته األمانة العامة فيما إذا كانت اإلجراءات التصحيحية قد بُحثت بشكل كاف.  تستند أعمال    27تصحيحياً.

وتقارير األداء السنوي ومحاضر اجتماعات  2016لعام  EITIمبادرة ، وتقرير 2019-2018التقييم على خطة عمل العراق لفترة 

، إلى جانب وثائق مختلفة قدمتها األمانة 2019حتى نيسان/أبريل  2017ين األول/أكتوبر بدءاً من تشر اصحاب المصلحة فريق

ً ومن خالل  العامة الوطنية إلى األمانة العامة الدولية، والمراسالت بالبريد اإللكتروني، ومشاورات أصحاب المصلحة )شخصيا

بعثة للمصادقة التمهيدية في  إلى العراق المصلحة وأرسلت أجرت األمانة العامة الدولية مشاورات مع أصحاب  التداول عن بعد(.

جرت في شباط/فبراير وتشرين األول/أكتوبر والتي متابعة مهمات سابقة لدعم التنفيذ  2019نيسان/أبريل  10و 6الفترة الواقعة بين 

2018. 

العراق على دراسة بشأن اإلطار القانوني لقطاعات التعدين والنفط والغاز ونشره  EITIمبادرة في  اصحاب المصلحة فريقوافق 

على طلب العراق إجراء تنفيذ مكيّف  EITIمبادرة ، وافق مجلس إدارة 2019نيسان/أبريل  15.  وفي 28 2018في أيلول/سبتمبر 

وافق المجلس على أنه حيث لم يتم االستحصال و . 2018-2016عن فترة  EITIمبادرة كردستان العراق في تقارير إقليم يتعلق ب

اصحاب المصلحة اإلشارة  فريقكردستان العراق، يتوقع من  إقليم على معلومات شاملة من الشركات والكيانات الحكومية في منطقة

حد ألية أكد مجلس اإلدارة أنه يتطلب أن يستمر وجود إفصاح كامل من طرف واوإلى مصادر معلومات أخرى متاحة للعلن.  

كما طلب مجلس اإلدارة كردستان العراق.   إقليم من شركات ووكاالت حكومية في منطقة االتحاديةإيرادات استلمتها الحكومة 

  29تقييماً عن شمولية المعلومات مسلطة الضوء على أي ثغرات في المعلومات المتوفرة. EITIمبادرة وجوب أن تتضمن تقارير 

التي مناطق في العراق المباشرة إلدارة حكومة العراق االتحادية باستثناء  ةالخاضع األرض‘ العراق االتحادي‘تعني اإلشارات إلى 

 .تقع تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان

 (1.1)#مشاركة الحكومة  - 1اإلجراء التصحيحي      3.1

ً للمتطلب  EITI EITIمبادرة ينبغي بالحكومة أن تثبت أنها مشاركة بشكل كامل وناشط وفعال في عملية  .  وينبغي 1.1وفقا

العملية وضمان تمثيل كبار المسؤولين  يترأسمن خالل تعيين مسؤول حكومي  EITI EITIمبادرة بالحكومة أن تثبت التزامها ب

 EITIمبادرة أصحاب المصلحة.  كما يتعيّن على الحكومة أن تضمن وجود روابط بين أهداف  فريقفي الحكومة ومشاركتهم في 

EITI  ج، 8.3.  ويتعيّن على الحكومة وفقاً للمتطلب لممثلي الحكومةالعراق والعمل المتواصل داخل الوكاالت التابعة(i أن تضع )

التقييم األولي وأن تفصح عنها، إلى جانب تقرير جهة المصادقة  خطة عمل لمعالجة أوجه القصور في مشاركة الحكومة والموثقة في

 .2018كانون الثاني/يناير  26وذلك خالل فترة ثالثة اشهر من صدور قرار مجلس اإلدارة، مثالً بحلول 

 

 

 

 

 

 النتائج المستخلصة من المصادقة األولى

بدا أن مدى دعم كبار مسؤولي الحكومة  خلصت المصادقة األولى إلى أن العراق أحرز تقدماً غير كاف في الوفاء بهذا المتطلب.  

.  وفيما أدلى المنسق الوطني عالء 2012عام  EITIمبادرة بشكل ملحوظ بعد قبول العراق كبلد ممتثل لل ؤبط EITI EITIمبادرة ل

تم اعتبار وكان مسؤوالً حكومياً كبيراً بصفته المفتش العام في وزارة الكهرباء،  EITIمبادرة ببيانات دعم للمحيي الدين باستمرار 

                                                           
 .2019في آذار/مارس  هناالوثائق، تم الدخول إليها  - 2017المصادقة على العراق  27
 مرجع سبق ذكره.، ‘دراسة اإلطار القانوني المنظم لقطاعات التعدين والنفط والغاز‘(، 2018العراق )أيلول/سبتنمبر  EITI EITIمبادرة  28
 .مرجع سبق ذكره، ‘على طلب العراق إجراء تنفيذ مكيّف مجلس اإلدارة وافق‘ (،2019)نيسان/أبريل  EITI EITIمبادرة  29

https://eiti.org/document/validation-of-iraq-2017-documentation
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وباستثناءات قليلة، لم يقم رئيس   (.1.4أنظر المتطلب كمنسق وطني تخلق بعض الفوضى في المسؤوليات ) وظيفته المزدوجة أن

العراق، حيث اقتصرت الدالئل على مشاركة  EITIمبادرة الدكتور مهدي العالق بدور حكومي قيادي فاعل في  EITIمبادرة 

والمشاركة في جمع بيانات  اصحاب المصلحة فريقعلى مشاركة شبه منتظمة لمسؤولي الحكومة في  EITIمبادرة الحكومة في 

وبصفته األمين العام لمجلس الوزراء، أفيد أن الدكتور العالق كان مشغوالً جداً كي يشارك بنشاط في عند الطلب.   EITIمبادرة 

اصحاب المصلحة واألمانة العامة الوطنية إلى التعويض عن ذلك من خالل عالقات شخصية مع  فريق.  سعى EITIمبادرة عملية 

 ة الرفيعة المستوى لوزير النفط أو العمل معه معدومة. أفراد نافذين داخل وخارج الحكومة، ومع ذلك كانت المشارك

 التقّدم المحرز منذ المصادقة

تطورات سياسية  2017منذ اتخاذ مجلس اإلدارة قرار المصادقة األولى للعراق في تشرين األول/أكتوبر التي بدأت  شهدت الفترة

هذه  إلى تعزيز  EITIمبادرة سعت وفي العراق،  EITIمبادرة هامة.  أثرت هذه التغيرات بشكل كبير على السياق حيث يتم تنفيذ 

٪ 92حيث صّوتت نسبة  2017أيلول/سبتمبر  25بشأن استقالل إقليم كردستان العراق في أجري .  ففي أعقاب استفتاء التطورات

القوات العسكرية االتحادية العراقية على المناطق الرئيسية المتنازع عليها، بما في ذلك  ت، سيطر30من األكراد في صالح االنفصال

ومع   32كردستان مسعود البرزاني.إقليم ، استقال رئيس حكومة 2017وبحلول نهاية تشرين األول/أكتوبر   31شمال مدينة كركوك.

صدرت   2018.33، بدأت االستعدادات لالنتخابات البرلمانية في أيار/مايو 2017تراجع النزاع في شمال العراق في أواخر عام 

وفي أعقاب شهرين من المفاوضات السياسية، تولت حكومة جديدة بقيادة   2018.34النتائج النهائية لالنتخابات في آب/أغسطس 

 2018.35تشرين األول/أكتوبر  25هدي مهامها في مرئيس الوزراء عادل عبد ال

تضمنت  40397لجنة منصوص عليها في المرسوم  2017كانون األول/ديسمبر  14في  اصحاب المصلحة فريقأنشأ  :خطة العمل

اصحاب  فريقناقش   36ممثلين عن الحكومة لإلشراف على تنفيذ اإلجراءات التصحيحية الناتجة عن المصادقة األولى للعراق.

ً لمعالجة نتائج المصادقة األولى في اجتماعه في  المصلحة كانون  29ضرورة أن توافق الحكومة على خطة عمل محددة زمنيا

، 2018وفي األول من شباط/فبراير   37.الجهات المعنية، بما في ذلك ايجاد حل لمكامن الضعف في إشراك 2018الثاني/يناير 

الحكومية بشأن االنتقال إلى اإلفصاح المنتظم عن بيانات  الجهات المعنية على تبني خطة عمل وافق وزير النفط جبار علي اللعيبي

، EITIمبادرة نشر خطة العمل على الموقع الشبكي لل ورغم عدم 38. 52المنصوص عليه في األمر التنفيذي  EITI EITIمبادرة 

ن علناً كونهما االدولية وأكد أصحاب المصلحة أن هاتين النسختين متاحتلألمانة العامة  52تم توفير نسخة عنها وعن األمر التنفيذي 

 .رسميتين وثيقتين حكوميتين

 

 

 

 

 

صادرة عن شخصيات سياسية رفيعة المستوى في  EITIمبادرة وجود دليل عن بيانات عامة داعمة لتنفيذ  رغم عدم :البيان العام

مبادرة ، صدر العديد من بيانات الدعم لل2018وتشرين األول/أكتوبر  2017العراق في الفترة الواقعة بين تشرين األول/أكتوبر 

EITI  كرر نائب رئيس الوزراء .  2018منذ تشرين األول/أكتوبر وذلك عن قادة سياسيين رفيعي المستوى وشهرياً على األقل

                                                           
 .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘تحديث: إقليم كردستان والمعركة على النفط‘(، 2018صحيفة نيويورك تايمز )تشرين األول/أكتوبر  30
 .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘االستفتاء الكردي وكركوك: دروس لواضعي سياسات الواليات المتحدة‘(، 2018معهد واشنطن )تشرين الثاني/نوفمبر  31
ريا، وتحاول تركيا تحسين العالقات يعود األكراد العراقيون لالقتراع بعد االستفتاء بشأن االنفصال، وتستهدف القذائف اإليرانية سو‘(، 2018)تشرين األول/أكتوبر  (Lawfare)مدّونة لوفاير32

  .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘مع ألمانيا
  .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘االنتخابات في العراق: جل ما تحتاجون معرفته‘(، 2018الجزيرة )أيار/مايو 33
في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘ألصوات محافظة الصدر في العراق على النصر االنتخابي دون أية تغييرات رئيسيةتبيّن عملية إعادة فرز ا‘(، 2018وكالة رويترز )آب/أغسطس  34

2019. 
 (Foreign Policy)ومجلة السياسة الخارجية  هنا، تم الدخول إليه ‘يناضل رئيس الوزراء في مواجهة العقبة األولى: تشكيل حكومة‘(، 2018وكالة رويترز )تشرين األول/أكتوبر  35

 .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘وزرائه؟هل ستقّوض االنقسامات القديمة في العراق رئيس ( ‘2019)شباط/فبراير 
 .19-18، ص. مرجع سبق ذكره، 2018عن عام  EITI(، التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITI EITIمبادرة  36
 .37، ص.المرجع نفسه 37
 .19-18ص المرجع نفسه، 38

 

 

update:%20Kurdistan%20and%20the%20Battle%20Over%20Oil
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/the-kurdish-referendum-and-kirkuk-lessons-for-u.s.-policymakers
https://www.lawfareblog.com/iraqi-kurds-return-polls-after-independence-referendum-iranian-missiles-target-syria-turkey-tries
https://www.aljazeera.com/news/2018/05/iraq-parliamentary-elections-2018-180503164932964.html
https://www.reuters.com/article/us-iraq-election/recount-shows-iraqs-sadr-retains-election-victory-no-major-changes-idUSKBN1KV041
https://www.reuters.com/article/us-iraq-politics-government/iraqs-new-pm-struggles-at-first-hurdle-forming-a-government-idUSKCN1MZ2JR
https://foreignpolicy.com/2019/02/05/iraqs-prime-minister-faces-old-challenges-to-deliver-on-reform/
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إلى الدعوة اجتماعات علناً في مناسبات عدة منذ تعيينه، بما في ذلك في  EITIمبادرة ووزير النفط الغضبان التزام الحكومة ب

وشدد نائب رئيس الوزراء   2018.39العراق على تسعير شركة سومو للنفط الخام في كانون األول/ديسمبر  EITIمبادرة إشراف 

  EITIمبادرة على دور  ،2018 كانون األول/ديسمبر 26 في 2016عام ل EITIمبادرة تقرير لة اإلصدار الرسمي بالغضبان بمناس

كذلك، تشير خطة عمل العراق الوطنية لفترة   40في اإلفصاح عن معلومات دقيقة عن قطاعّي النفط والغاز. في خطط وزارة النفط

كجهة فاعلة توفر األدلة التي تستطيع الحكومة اعتمادها  EITIمبادرة أصحاب المصلحة في  فريقإلى  صراحة 2018-2022

 41أساساً لوضع سياساتها.

حتى آذار/مارس  اصحاب المصلحة فريق: بقي األمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العالق رسمياً رئيساً لالمنصب القيادي

واألمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العالق أو وزير  اصحاب المصلحة فريق.  ليس هناك ما يشير إلى أن رئيس 2019

حتى تشكيل حكومة وذلك  اصحاب المصلحة فريق، بما في ذلك اجتماعات EITIمبادرة النفط جابر اللعيبي حضر أي حدث أقامته 

ً لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزيراً للنفط في تشرين 2019جديدة في تشرين األول/أكتوبر  . أدى تعيين ثامر الغضبان نائبا

وفي بداية آذار/مارس   .EITIمبادرة إلى تحسن واضح في المشاركة الحكومية الرفيعة المستوى في تنفيذ  2018األول/أكتوبر 

ب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط الغضبان رئيساً أصدر األمين العام لمجلس الوزراء مرسوماً يعيّن بموجبه نائ، 2019

 ومع ذلك،  EITI.42مبادرة مستبدالً الدكتور العالق ومجدداً منصب عالء محيي الدين كمنسق وطني ل اصحاب المصلحة فريقل

العراقية أكثر من اثنتي عشرة مرة في  EITIمبادرة ثمة أدلة تشير إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير النفط الغضبان التقى ممثلي 

عالء  EITIمبادرة بما في ذلك اجتماع أول مع المنسق الوطني ل ،2019ونيسان/أبريل  2018الفترة بين تشرين األول/أكتوبر 

اصحاب المصلحة الغضبان اتخذ عدة  فريقوهناك أدلة تشير إلى أن رئيس   2018.43محيي الدين في كانون األول/ديسمبر 

، بما في ذلك استضافة اجتماع يضم شركات النفط الدولية وشركات  EITIمبادرة واجه تنفيذ تالتحديات التي  إجراءات للتغلب على

الصناعة االستخراجية في كافة جوانب تنفيذ  في الجهات المعنيةلمناقشة طرق تحسين مشاركة  2019النفط الوطنية في آذار/مارس 

 EITI.44مبادرة 

 اصحاب المصلحة فريق، استمر ممثلو الحكومة في 2018-2017في خضم التطورات السياسية في الفترة بين  :مشاركة ناشطة

  45.فريقلمحاضر اجتماعات هذا ال استعراضاستناداً إلى  اصحاب المصلحة فريقالعراق في حضور اجتماعات  EITIمبادرة في 

  إلى وكالء الذين كان حضورهم لالجتماعات مستمراً نسبياً. اصحاب المصلحة فريقتم غالباً تفويض حضور األعضاء الرسميين ل

 يقفرفي الحكومة عضويتهم في ت الجهات المعنية جدد  لكن غالباً ما كانت األسس التي يقوم عليها اختيار الوكالء غير واضحة.

معّينين ممثلين عنهم على مستوى مدير عام من وزارة النفط،  2019العراق في آذار/مارس  EITIمبادرة في  اصحاب المصلحة

ووزارة الصناعة والمعادن، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط، والمجلس االتحادي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، وحكومة 

 EITIمبادرة نشر وتوعية، بما في ذلك إصدار تقرير  تشير إلى أن ممثلي الحكومة شاركوا في أنشطةثمة أدلة و  46إقليم كردستان.

 (.7.1 المتطلب)أنظر  2019في آذار/مارس  ط اإلعالمئوإطالق حلقة عمل بناء قدرات لوسا 2016عن عام 

 

اعتمدت وزارة النفط رسمياً سياسة الحكومة بشأن اإلفصاح عن عقود النفط والغاز ونشرتها على الموقع الشبكي لوزارة النفط في 

في التشريعات الوطنية، حتى إذا كان مشروع   EITIمبادرة اتخذت الحكومة إجراءات إلدماج أحكام معيار   2019.47نيسان/أبريل 

 ةوافقت عليه فقط األمانة العامة لمجلس الوزراء التابع قد المعنية بالشفافية في الصناعات االستخراجيةبشأن اللجنة  39321القانون 

نيسان/أبريل  24بعد  في بداية المصادقة الثانية ) قد سنه البرلمان يكنلكن لم   2017كانون األول/ديسمبر  4لمجلس الدولة في 

                                                           
في  هنا، تم الدخول إليه ‘ EITIأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط عن امتثال العراق الكامل بمعايير مبادرة ‘(، 2018إعادة بناء العراق )كانون األول/ديسمبر  39

 .2019نيسان/أبريل 
، تم الدخول إليه ‘2018كانون األول/ديسمبر  26عن إصدار تقريرها الجديد في مؤتمر صحفي يوم األربعاء   EITIتعلن مبادرة ‘(، 2018العراق )كانون األول/ديسمبر  EITI EITIمبادرة  40

 .2019في نيسان/أبريل  هنا ، تم الدخول إليه‘الشفافية في الصناعات االستخراجية في العراق EITIدعم مبادرة ‘(، 2018العراق )كانون األول/ديسمبر  EITI EITIمبادرة  ؛ وهنا
 .39، ص. 2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه 2022-2018خطة التنمية الوطنية ‘(، 2018وزارة التخطيط )حزيران/يونيو  41
عالء   EITIأسند منصب األمانة العامة لمجلس الوزراء إلى ثامر الغضبان، ومنصب المدير التنفيذي فيها إلى رئيس مجلس إدارة مبادرة ‘(، 2019العراق )آذار/مارس  EITI EITIمبادرة  42

 .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘محيي الدين
 .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘الشفافية مع وزير النفط EITIاجتمع ممثل العراق في مبادرة ‘(، 2018العراق )كانون األول/ديسمبر  EITI EITIمبادرة  43
العالمي.  نعتمد اإلفصاح  EITIالشفافية ويعمل مع شركات النفط الدولية على اعتماد معيار مبادرة  EITIالغضبان: يدعم العراق مبادرة ‘(، 2019العراق )آذار/مارس  EITI EITIمبادرة  44

 .مرجع سبق ذكره، ‘المنتظم وسنعلن قريباً عن سياسة الحكومة بشأن شفافية العقود
 .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘اصحاب المصلحة فريقمحاضر اجتماعات ‘العراق، قسم  EITI EITIأنظر الموقع الشبكي لمبادرة  45
الخاصة بالشفافية ومنصب المدير  EITIأسند منصب األمانة العامة لمجلس الوزراء إلى ثامر الغضبان، رئيس مجلس إدارة مبادرة ‘(، 2019العراق )آذار/مارس  EITI EITIمبادرة  46

 .مرجع سبق ذكره، ‘التنفيذي إلى عالء محيي الدين
 .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘سياسة وزارة النفط بشأن نشر المعلومات‘(، 2019وزارة النفط )نيسان/أبريل  47

 

 

https://rebuildingiraq.net/news/view/89455-Deputy-Prime-Minister-for-Energy-Affairs-and-Minister-of-Oil-announces-Iraq
http://ieiti.org.iq/ar/details/597/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7
http://ieiti.org.iq/ar/details/608/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://mop.gov.iq/en/static/uploads/8/pdf/1545900842d4eeeef48c6122449898d79a86b841fb--%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20(%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A).pdf
http://ieiti.org.iq/ar/details/707/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81-%D8%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%87%D8%A7
http://ieiti.org.iq/ar/details/577/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8AIraq-s-representative-to-EITI-meets-Minister-of-Oil%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ieiti.org.iq/ar/listing/reports-and-publications
http://www.moo.oil.gov.iq/PCLD-EN/PCLD/
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كانون  21تاريخ  135، مثل األمر التنفيذي اصحاب المصلحة فريقكما أن الحكومة أصدرت أنظمة إلعادة هيكلة   48(.2019

 49(.1.4المتطلب )أنظر  2017األول/ديسمبر 

مع الشركات الهامة والكيانات الحكومية لتسهيل جمع البيانات لتقرير عامّي  إجراءات كذلك، هناك أدلة تشير إلى أن الحكومة تابعت

اصحاب  فريقكما يتضح ذلك من اجتماع شركات النفط الدولية وشركات النفط الوطنية الذي دعا إليه رئيس  2017و 2016

مبادئ  إلى شركات النفط الوطنية كما وزع مكتب الشؤون القانونية في وزارة النفط  2019.50في أواخر آذار/مارس  المصلحة

ً من تمويل 40استمرت الحكومة في توفير نسبة و 2018.51عام ل EITIمبادرة  بيانات اعن  لإلفصاح المنتظم توجيهية ٪ تقريبا

 2020.53-2019مع وضع خطط لدعم مالي معادل لفترة  52، 2018عام   EITIمبادرة عملية تنفيذ 

 تقييم األمانة العامة

ً األمانة العامة الدولية راضية عن أن اإلجراءات التصحيحية بشأن مشاركة الحكومة قد عولجت وتعتبر أن العراق حقق تقدماً   مرضيا

 EITIمبادرة صدرت بيانات منتظمة وعلنية من الحكومة وجرى تعيين شخص مسؤول لقيادة تنفيذ  .  1.1فيما يتعلق بالمتطلب 

 اصحاب المصلحة فريقكبار في الحكومة ممثلون في  .  هناك مسؤولون2018ي تشرين األول/أكتوبر منذ تشكيل الحكومة الجديدة ف

 .EITIمبادرة ويبدو أنهم مشاركون بفاعلية في كافة جوانب تنفيذ 

المتعلقة ، قد يرغب العراق بضمان أن تكون األحكام المتعلقة بالشفافية مدرجة في التشريعات الوطنية EITIمبادرة وبهدف تعزيز 

متسقة  EITIمبادرة التعدين والنفط والغاز.  يُشجع العراق على ضمان أن تكون المشاركة التشغيلية في كافة جوانب تنفيذ  يّ بقطاع

لتحقيق أهدافها  EITIمبادرة في كافة الكيانات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك في وزارة المالية.  وتُشجع الحكومة على استخدام 

الصناعة والمجتمع المدني بشأن إصالحات تنظيمية هذه  قطاع ارة الشفافة للصناعات االستخراجية وكوسيلة للتشاور معفي اإلد

 أساسية.

 (1.2مشاركة القطاع الصناعي )# - 2اإلجراء التصحيحي     3.2

في الصناعة االستخراجية، وذلك تمشياً  الجهات المعنيةأن يضع خطة للمشاركة بفاعلية أكثر مع  اصحاب المصلحة فريقينبغي ب

ضمان  اصحاب المصلحة فريقلتحفيز اهتمام هذه الصناعة، ينبغي بو، مثالً من خالل منتدى شركة نفط العراق.  1.2مع المتطلب 

المعنية مع أولويات الجهات  EITIمبادرة من أجل ضمان اتساق تنفيذ أهداف  االستخراجية إجراء مشاورات مستفيضة مع الصناعة

أن تضع خطة عمل وتفصح عنها لمعالجة  الجهات المعنية في الشركةعلى (، يتعيّن i)ج. 8.3الصناعة.  ووفقاً للمتطلب  هذه في

أوجه القصور في مشاركة الشركة الموثقة في التقييم األولي وتقرير جهة المصادقة خالل فترة ثالثة أشهر من صدور قرار مجلس 

 .2018كانون الثاني/يناير  26 اإلدارة، مثالً، بحلول

 

 

 

 ن المصادقة األولىعالنتائج المستخلصة 

خلصت المصادقة األولى إلى أن العراق أحرز تقدماً غير كاف في تحقيق هذا المتطلب. وكان من المفهوم أن تغطي الجهات المعنية 

مشاركة الصناعة  اقتصرتالنفط الدولية حصرياً، ال أن تشمل المؤسسات المملوكة للدولة.   تفي الصناعة االستخراجية شركا

الذي كان بمثابة نقطة اتصال للممثلين الثالثة اإلسميين لشركات و اصحاب المصلحة فريقاالستخراجية على مشارك واحد في 

ث تمثيلها في كانت الصناعة لم تحدّ والجهات المعنية.   النفط الدولية.  لم توضع اي إجراءات أو خطط إلشراك مجموعة أوسع من

هم خارج بتناوعند ، رغم واقع أنه لم يتم استبدال اثنين من الممثلين الثالثة 2010تعيينه األول عام  منذ اصحاب المصلحة فريق

                                                           
  .19-18ص. مرجع سبق ذكره، ، 2018لعام  EITIالتقرير األول بشأن التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة ‘(، 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITI EITIمبادرة 48
 .22-21ص. ، المرجع نفسه 49
العالمي.  نعتمد إفصاحاً منتظماً  EITIويعمل مع شركات النفط الدولية العتماد معيار مبادرة  EITIالغضبان: يدعم العراق مبادرة ‘(، 2019العراق )آذار/مارس  EITI EITIمبادرة  50

 مرجع سبق ذكره.، ‘وسنعلن قريباً عن سياسة الحكومة بشأن شفافية العقود
 .19- 18ص.مرجع سبق ذكره، ، 2018لعام  EITIة (، التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ مبادر2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITI EITIمبادرة  51
(، 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIدوالراً أمريكياً.  أنظر مبادرة  415,944دوالراً أمريكياً من إجمالي الميزانية البالغة  166,924مبلغ  2018وفرت حكومة العراق االتحادية عام  52

 .35ص. مرجع سبق ذكره، ، 2018لعام  EITIالتقرير السنوي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة 
 .EITI، غير منشور بنسق مشروع ووفرته األمانة العامة للمبادرة 2020-2019للعام  EITIوفقاً لمشروع خطة عمل مبادرة  53



10 
  EITIييم الذي اجرته األمانة العامة الدولية لمبادرة التق مشروع - لعراقعلى ا الثانية المصادقة

 

 

جهد واع لمنع الصناعة بذل لم يبدو أن غياب مشاركة الشركة كان ناجماً عن و  (.1.4المتطلب )أنظر  2015و 2014البلد عام 

بدالً من ذلك، بدا أن أصحاب المصلحة كان هناك جهود بذلت لضمان وجود بيئة ممكنة لمشاركة الشركات.  كما من المشاركة، 

كما ( 1.5أنظر المتطلب بشكل ضيق على تقديم التقارير ) EITIمبادرة كافحوا إليجاد وسيلة إشراك الصناعة عندما ركزت خطة 

 .الوضع األمني مشاركة الشركاتأكثر د عقّ 

 التقّدم المحرز منذ المصادقة

، ما ينبغي فهمه كسياق لمشاركة 2019و 2017بين  الواقعة ةحدثت عدة تطورات في صناعة النفط والغاز في العراق خالل الفتر

 (Royal Dutch Shell).  تتضمن هذه التغيرات تنازل شركة شل الملكية الهولندية EITIمبادرة الصناعة االستخراجية في تنفيذ 

لصالح شركة نفط  وذلك يلخدمات الدعم التقنحقل مجنون النفطي قد عالدور التشغيلي في ٪ من فائدتها في المشاركة و45عن نسبة 

لعطاءات لعقود الخدمات النفطية والغازية في ، وإطالق العراق للجولة الخامسة لتقديم ا542018البصرة في حزيران/يونيو 

 56كانت تجري مراجعة استراتيجية لنتائج الجولة الخامسة لتقديم العطاءات عند بدء المصادقة الثانية.و  2018.55نيسان/أبريل 

محددة في الصناعة االستخراجية على خطة عمل  ةضرورة ان توافق الجهات المعني اصحاب المصلحة فريقناقش  :خطة العمل

التقى المنسق ، 2018وفي شباط/فبراير    2018.57كانون الثاني/يناير  29زمنياً لمعالجة نتائج المصادقة األولى في اجتماعه في 

شركات النفط الدولية في دبي لمناقشة وسائل تعزيز مشاركة هذه الصناعة في ب المعنيالوطني عالء محيي الدين منتدى العراق 

 العراق EITIمبادرة شركات النفط الدولية رسالة إلى ب المعني، قدّم منتدى العراق 2019.  وفي نيسان/أبريل EITIمبادرة تنفيذ 

تتضمن لمحة عامة عن خطة عمل الجهات المعنية في هذه الصناعة لمعالجة اإلجراءات  ، 58وهي منشورة على موقعهم الشبكي

.  أوضح اصحاب المصلحة فريق عضوية ممثليها في رشيحلت المعنية إجراءات الجهات المصادقة على عن منبثقةالالتصحيحية 

اصحاب  فريقكانت استجابة لخطة عمل  2019رسالة المؤرخة في نيسان/أبريل الأصحاب المصلحة في الصناعة االستخراجية أن 

ً لمعالجة اإلجراءات التصحيحية المنبثقة عن المصادقة األولى  المصلحة ؤخذ يأنه س وأشاروا إلى  العراق.على األوسع نطاقا

باالعتبار إدخال أعمال تنقيح على خطط شركات النفط الدولية في اجتماع منتدى العراق المعني بشركات النفط الدولية الذي سيعقد 

، اصحاب المصلحة فريققطاع الصناعة االستخراجية لممثلي  ترشيحد الرسالة إجراءات يتحد رغم.  و2019في حزيران/يونيو 

غير أنها ال تحدد آليات تنسيق الجهات المعنية.  بدالً من ذلك، تتضمن الرسالة تعهدات باإلفصاح عن بيانات تتعلق بأحجام اإلنتاج 

مبادرة إلى .  وبعد التشاور، قدّم العاملون في األمانة العامة EITIمبادرة وقيمتها، ونفقات التوظيف والنفقات االجتماعية وفقاً لمعيار 

EITI  لمعالجة اإلجراءات التصحيحية المنبثقة عن المصادقة  اصحاب المصلحة فريقنسخة عن خطة عمل  2019في نيسان/أبريل

خطة عمل الجهات المعنية في الصناعة االستخراجية لمعالجة اإلجراءات  تاشكل هاتين الوثيقتينورسالة المنتدى، مشيرين إلى أن 

 .1.2التصحيحية المتعلقة بالمتطلب 

 

 

 

 

 

: استمر منتدى العراق المعني بشركات النفط الدولية ورابطة صناعة شركات النفط والغاز المستثمرة من األجانب مشاركة ناشطة

مناقشات إجراء مع  2019و 2017 يّ عاموالعاملة في العراق، باالجتماع مرة تقريباً كل ثالثة أشهر طيلة الفترة الممتدة بين 

الذين استشيروا.  وفيما حضر ممثلو الصناعة االستخراجية اجتماعات  وفقاً ألصحاب المصلحة، وذلك EITIمبادرة مخصصة لل

اصحاب  فريقمقتصرة على اجتماعات  EITIمبادرة ، بدت مشاركتهم األوسع في تنفيذ 2018عام  اصحاب المصلحة فريق

تنمية القدرات للشركات المهمة الواردة في  العراق، مثل حلقة عمل بشأنEITIمبادرة واجتماعات محددة دعتهم إليها  المصلحة

وما بعده، هناك المزيد من األدلة عن  2018لكن بدءاً من كانون األول/ديسمبر .  2017و   2016لعاميّ  EITIمبادرة تقارير 

                                                           
 .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه  سلمت شركة شل حقل نفط مجنون: المسؤولون عن النفط‘(، 2018وكالة رويترز )حزيران/يونيو 54
  .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘تحليل جولة العراق الخامسة لتقديم العطاءات‘(، 2018ار/مايو معهد العراق للطاقة )أي55
 في هنا، تم الدخول إليه ‘الجديد المعني بالنفط إلى اإلصالحالفريق عقود مناقصات العراق معلقة بينما يسعى ‘(، 2019)نيسان/أبريل  (MEES)مجلة الدراسة االقتصادية للشرق األوسط  56

 .2019نيسان/أبريل 
 .37، ص. المرجع نفسه 57
رسالة من المنتدى العالمي للشركات االستخراجية العاملة في العراق تتعلق بخطة الشركات لمعالجة متطلبات اإلجراءات التصحيحية من أجل ‘(، 2019العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة  58

 .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘الخروج من عضوية التعليق.  كما توضح ايضاً اآللية الختيار ممثليهم في مجلس األمناء

https://www.reuters.com/article/us-iraq-oil-shell/shell-hands-over-iraqs-majnoon-oilfield-iraqi-oil-officials-idUSKBN1JN0ZF
https://iraqenergy.org/2018/05/19/iraq-5th-bid-round-analysis/
https://www.mees.com/2019/4/12/oil-gas/iraq-bidding-contracts-on-hold-as-new-oil-team-seeks-reform/03a1e2a0-5d31-11e9-9f64-2536165d67da
http://ieiti.org.iq/ar/details/772/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-1555567535
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اصحاب  فريقمن خالل انعقاد اجتماعات بين شركات النفط الدولية ورئيس  EITIمبادرة تنسيق الصناعة االستخراجية بشأن تنفيذ 

 ومن خالل اجتماعات منتدى العراق المعني بشركات النفط الدولية وعبر مراسالت منتظمة. المصلحة

مبادرة التنسيق بين الجهات المعنية في الصناعة االستخراجية بشأن المشاركة في  يقود منتدى العراق المعني بشركات النفط الدولية

EITI سلط أصحاب المصلحة في الصناعة 2018.  وفيما اجتمع المنتدى فقط في دبي في اإلمارات العربية المتحدة قبل عام العراق ،

والقاضي بالشروع بعقد اجتماعات  2018االستخراجية واألمانة العامة المستشارون الضوء على القرار المتخذ في المنتدى عام 

 ً .  ووضح ممثلو الصناعة االستخراجية EITIمبادرة ضمان مشاركة أكبر في القضايا مثل وذلك ل ،في بغداد كتطور هام كان متوقعا

اصحاب  فريقكانت مخصصة، لكن ممثلي شركات النفط الدولية في  EITIمبادرة أن المناقشات التي جرت في المنتدى بشأن 

.  EITIمبادرة وزعوا رسائل متكررة في البريد اإللكتروني على أعضاء المنتدى تتضمن تحديثات ذات صلة بقضايا  المصلحة

ظ المنتدى بسجالت عن اجتماعاتهم ومناقشاتهم غير أنه لم يفصح عنها.  وفيما يتعلق بأهداف شركات النفط الدولية ااحتف رغمو

لصناعة االستخراجية المستشارون رغبتهم بإثبات امتثال شركات النفط الدولية بشروطهم أكد ممثلو ا ،EITIمبادرة المتعلقة بتنفيذ 

التعاقدية، وزيادة اإلنتاج الوطني للنفط والغاز، وتنمية القدرات المحلية وتعزيز التوظيف، إلى جانب دعم تعزيز أهداف البلد 

في العراق في خطابات واتصاالت مؤسسية أجرتها شركات   EITIمبادرة بدا أن هناك بضع بيانات دعم عامة لتنفيذ   االجتماعية.

لوك النفط الدولية العاملة في العراق، باإلضافة إلى عرض من مؤتمر منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عقدته شركة 

واجبة السداد إلى تقارير الحكومة المقدمة إلى واليات  مدفوعاتفي سبع  EITIمبادرة وإشارات إلى  592018عام  (Lukoil)أويل 

مبادرة غير أن رسائل موجهة من منتدى العراق المعني بشركات النفط الدولية إلى المنسق الوطني ل  60االتحاد األوروبي القضائية.

EITI الجهات المعنية بالصناعة  كررت تأكيد التزام 62 2019، وفي نيسان/أبريل  612018محيي الدين في تموز/يوليو  العراق

 في العراق. EITIمبادرة  االستخراجية بتنفيذ ا

في اجتماعه  فريق.  ناقش ال2018في منتصف عام  اصحاب المصلحة فريقُجدد تمثيل الجهات المعنية في صناعة االستخراج في 

في حين حضر ممثل  63.فريقال عضوية عن شركات النفط الدولية في ممثلين بدائل ترشيح 2018 آب/أغسطس 7الذي انعقد في 

وهو الد. خريستوس ميلوناس من شركة شل العراق  اصحاب المصلحة فريقواحد فقط من ممثلي شركات النفط الدولية في 

أصحاب  فريقأدى تجديد تمثيل الصناعة االستخراجية في  ،64 2017و 2014في الفترة بين  اصحاب المصلحة فريقاجتماعات 

أصبح هذا التجديد   66وثالثة بدائل عنهم. 65المصلحة إلى تعيين ثالثة ممثلين جدد من بريتيش بيتروليوم ولوك أويل وبيتروناس

 بصدور مرسوم عن األمانة العامة لمجلس الوزراء الذي اعاد هيكلة  2019رسمياً في آذار/مارس 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘لوك أويل: االتجار بنفط العراق‘(، 2018شركة نفط لوك أويل ) 59
؛ هنا، تم الدخول إليه ‘دفعات إلى الحكومات‘؛ الموقع الشبكي لشركة شل الملكية الهولندية، هنا، تم الدخول إليه ‘تعزيز شفافية اإليرادات‘أنظر مثالً الموقع الشبكي لشركة البترول البريطانية،  60

؛ الموقع هنادخول إليه ، تم ال‘شفافية الدفع‘؛ الموقع الشبكي للوكالة الوطنية للمحروقات )إني(، هنا، تم الدخول إليه ‘ن دفعات سددت إلى الحكوماتتقارير ع‘الموقع الشبكي لشركة توتال، 

؛  والموقع الشبكي لشركة لوك هنا، تم الدخول إليه ‘تقارير دفعات سددت إلى الحكومات‘الموقع الشبكي لشركة روسنفت،  ؛هنا، تم الدخول إليه ‘2017تقارير عام ‘الشبكي لشركة غازبروم، 

 .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘والضرائب الدفعات المسددة إلى الحكومات‘أويل، 
، غير ‘IOC/30.07.2018/001العراق عالء محيي الدين، المرجع:  EITIمبادرة الوطني لرسالة موجهة من المنسق ‘(، 2018منتدى العراق المعني بشركات النفط الدولية )تموز/يوليو  61

 .2019الدولية الخاصة بشفافية الصناعات االستخراجية في نيسان/أبريل  EITIمبادرة منشورة، وفرتها األمانة العامة لل
رسالة موجهة من المنتدى العالمي للشركات االستخراجية العاملة في العراق فيما يتعلق بخطة الشركات ‘(، 2019الدولية الخاصة بشفافية الصناعات االستخراجية )نيسان/أبريل  EITIمبادرة  62

 .مرجع سبق ذكره، ‘ر ممثليهم في مجلس األمناءلمعالجة متطلبات اإلجراءات التصحيحية من أجل الخروج من عضوية التعليق.  كما توضح أيضاً اآللية الحتيا
 .40-39ص. مرجع سبق ذكره، ،  EITIمبادرة  تنفيذ (، التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز في2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة  63
 إحالل أحد مكانهم.اصحاب المصلحة من العراق ولم يتم  فريقتم نقل ممثلي إيكزون موبل وسي،أن،بي،سي في  64
زياد الياسري من بريتيش بيتروليوم، وغاتي جبوري من لوك أويل وعبد الملك جعفر من بيتروناس.   2018اصحاب المصلحة المرشحين من الصناعة االستخراجية عام  فريقأعضاء  كان65

 ، ونجم الطاي من بيتروناس.وكان بدائلهم مصطفى محمد رضا من بريتيش بيتروليوم، وغسان صيداوي من لوك أويل
 .20-19 ص.مرجع سبق ذكره، ،  EITIمبادرة  تنفيذ (، التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز في (2019كانون الثاني/يناير العراق ) EITIمبادرة  66

 

 

https://www.oecd.org/dev/Session-5_Lukoil.pdf
https://www.bp.com/en/global/corporate/sustainability/value-to-society/revenue-transparency.html
https://www.shell.com/sustainability/transparency/payments-to-governments.html
https://www.total.com/en/investors/publications-and-regulated-information/regulated-information/report-payments-governments
https://www.eni.com/en_IT/sustainability/operating-model/transparency/payments.page
http://www.gazprom.com/investors/disclosure/reports/2017/
https://www.rosneft.com/Investors/Reports_and_presentations/Reports_on_payments_to_governments/
http://www.lukoil.com/InvestorAndShareholderCenter/RegulatoryDisclosure/PaymentstoGovernmentsandTax
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اصحاب  فريقإلى أن جميع أعضاء  اصحاب المصلحة فريقتشير مراجعة لمحاضر اجتماع   67.اصحاب المصلحة فريقعضوية 

اعتبر أصحاب المصلحة الذين و  2019.68عام  فريقضروا كافة اجتماعات الحمن الصناعة االستخراجية وبدائلهم  المصلحة

اصحاب  فريقأن الممثلين الجدد للصناعة في  EITIمبادرة استشارتهم الحكومة وقطاع الصناعة االستخراجية واألمانة العامة لل

سلط أصحاب المصلحة و.  EITIمبادرة صميم وتنفيذ ورصد تقدم تبشأن  فريققدموا إسهامات استباقية في مناقشات ال المصلحة

وإسهاماتهم في تطوير  فريقفي الصناعة االستخراجية الذين استشيروا الضوء على المشاركة الناشطة لممثلي هذه الصناعة في ال

والتقرير السنوي بشأن التقدم المحرز والقرارات المتعلقة بنطاق التقرير.  إال أن عدة ممثلين عن الصناعة  EITIمبادرة خطة عمل 

بصورة رئيسية فيما يتصل بتوفير البيانات إلعداد تقارير أنها تتعلق  EITIمبادرة الذين استشيروا وصفوا مشاركة الصناعة في 

همية فيما يتعلق األكمنتدى لمناقشة القضايا المتعلقة بالنفط والغاز ذات  اصحاب المصلحة فريقبدالً من استخدام  EITIبادرة م

بشأن مشاركة الصناعة االستخراجية في أحداث نشر وتوعية ذات صلة  ال يوجد دليل يذكرلكن بالجهات المعنية في الصناعة.  

وأشار أصحاب المصلحة في الصناعة االستخراجية لدى استشارتهم إلى .  2019و 2017في الفترة بين عام  EITIمبادرة بتنفيذ 

لإلفصاح عن معلومات  EITIمبادرة مراجعة طلبات لأن لجان فرعية مختلفة ناشئة عن منتدى شركات النفط الدولية عملت عن كثب 

مبادرة مشاركة الصناعة في أي من أنشطة النشر والتوعية الخاصة ب تعزيز ممارسات الصناعة، لكنهم لم يسلطوا الضوء علىلو

EITI. 

أن العديد  رغم، 2016و 2015و 2014لعام  EITIمبادرة تحسنت عموماً عملية تقديم شركات النفط الدولية للتقارير عن تقارير 

ودراغون   (Petronas)وبيتروناس(Totsa) وتوتسا   (TPAO)من شركات النفط الدولية، بما فيها شركة تي،بي،أي،أو

 4.1أنظر المتطلبين لم توفر كافة المعلومات المطلوبة في نموذج التقرير )  (EGPC)وإي،جي،بي،سي  (Dragon Oil)ليأو

 شركة 45، بما في ذلك 2016شركة عام  73ليصبح  2015-2013 شركة في 64.  زاد عدد الشركات المقدمة للتقارير من (4.9و

 شركة نفط دولية تعمل بموجب عقود الخدمة. 28و 2016اشترت النفط الخام من العراق عام 

 أقيمت مجموعة من حلقات العمل بشأن تنمية القدرات واجتماعات للتشاور مع الجهات المعنية في الصناعة االستخراجية في الفترةو

، إلى جانب 2017و 2016 لتقارير عاميّ  EITIمبادرة بشأن تقديم نماذج تقارير  2018 مثالً في آب/أغسطس، 2017-2019

مبادرة اجتماعات متعددة بشأن توضيح مسؤوليات الجهات المعنية ودعم صياغة أهداف الصناعة االستخراجية من أجل تنفيذ 

EITI.69   فريقسلط أصحاب المصلحة الضوء على اجتماع شركات النفط الدولية وشركات النفط الوطنية الذي دعا إليه رئيس 

نظراً ألنه شكل المشاورات األولى لوزارة النفط مع ، 2019انعقد في آذار/مارس والغضبان كمحطة بارزة  اصحاب المصلحة

أدى إلى تعهدات محددة بتحسين اإلفصاح عن بيانات الصناعة االستخراجية تحديداً و EITIمبادرة شركات النفط الدولية بشأن 

 .EITIمبادرة المطلوبة بموجب معيار 

وفقاً لنتائج المصادقة األولى.  منحت الحكومة سياستها الطابع  EITIمبادرة يستمر وجود بيئة قانونية مؤاتية لتنفيذ  :مؤاتية بيئة

تضمنت أحكاماً بشأن اإلفصاح عن التي اإلفصاح عن العقود في الصناعات االستخراجية وبشأن  2019الرسمي في نيسان/أبريل 

 .(2.4 أنظر المتطلبعقود تشغيل مبرمة عند موافقة كال الحكومة والشركات الطرف على العقد )

 تقييم األمانة العامة

تعتبر األمانة العامة أن المشاركة في اإلجراءات التصحيحية بشأن الصناعة االستخراجية تمت معالجتها جزئياً وتعتبر أن العراق 

ً حقق تقدماً  بشأن الموافقة على خطة  2018كانون الثاني/يناير  26ورغم تفويت الموعد النهائي في .  1.2 في المتطلب ملموسا

، وافقت هذه الجهات في وقت EITIمبادرة عمل محددة زمنياً لمعالجة نقاط الضعف في مشاركة الجهات المعنية في الصناعة في 

أدى تجديد تمثيل الصناعة وقبل بدء عملية المصادقة الثانية على العراق.   2019متأخر ونشرت خطة العمل هذه في نيسان/أبريل 

، EITIمبادرة ن كبير في تنسيق الجهات المعنية لقضايا إلى تحسّ  2018في أواخر عام  اصحاب المصلحة فريق راجية فياالستخ

بما في ذلك مشاورات أكثر تواتراً بشكل شخصي أو بواسطة البريد اإللكتروني من خالل منتدى العراق الخاص بشركات النفط 

بانتظام، ويقدموا بيانات من أجل إعداد تقارير  اصحاب المصلحةفريق يحضر ممثلو الصناعة االستخراجية اجتماعات   الدولية.

ويتشاورون بتواتر أكثر مع الجهات المعنية األوسع نطاقاً.  لكن يبدو أن مشاركة الجهات المعنية في الصناعة  EITIمبادرة 

.  وال تبدو الجهات المعنية في EITIمبادرة توفير البيانات من أجل إعداد تقارير االستخراجية تبقى مركزة بشكل أساسي على 

الصناعة حتى اآلن مشاركة بشكل كامل وناشط وبفاعلية في كافة جوانب عملية التنفيذ، بما في ذلك بشأن النشر والتوعية.  ومع 

                                                           
الخاصة بالشفافية وعالء محيي الدين في منصب   EITIأسندت األمانة العامة لمجلس الوزراء إلى ثامر الغضبان، رئيس مجلس إدارة مبادرة ‘(، 2019العراق )آذار/مارس  EITIمبادرة  67

 .مرجع سبق ذكره، ، ‘المدير التنفيذي
 .ذكرهمرجع سبق  ،‘اصحاب المصلحة فريقمحاضر اجتماعات ‘العراق، قسم  EITIأنظر الموقع الشبكي لمبادرة  68
، أقيمت حلقة عمل  تدريبية تفاعلية بحضور ممثلين عن الكيانات (EY)الشفافية الخاصة بالصناعات االستخراجية  EITIبالتنسيق مع مبادرة ‘(، 2018العراق )آب/أغسطس  EITIمبادرة  69

(، التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITI، مبادرة ٢019في نيسان/أبريل  اهن، تم الدخول إليه ‘2017و 2016الخاضعين لتقارير عامّي 

EITI   20-19، ص. مرجع سبق ذكره، 2018لعام. 

http://ieiti.org.iq/ar/details/530/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%83-Ey-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-2016-%D9%882017
http://ieiti.org.iq/ar/details/530/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%83-Ey-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-2016-%D9%882017
http://ieiti.org.iq/ar/details/530/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%83-Ey-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-2016-%D9%882017
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مبادرة اإلفصاح المنتظم للبيانات المطلوبة بموجب معيار ذلك، توجه التقدم مشّجع نظراً إلى تعهدات شركات النفط الدولية بدعم 

EITI . 

مبادرة ينبغي بالجهات المعنية في الصناعة االستخراجية أن تضمن مشاركتها الكاملة والناشطة والفاعلة في كافة جوانب عملية تنفيذ 

EITI EITI تُشجع الصناعة االستخراجية على تحسين خطة عمل جهاتها 1.2، وذلك وفقاً للمتطلب إضافة إلى تقديم البيانات  .

، وللمضي قدماً في EITIمبادرة المعنية لضمان توفيرها مبادئ توجيهية صارمة من أجل هيكلة مشاركة الجهات المعنية في تنفيذ 

 ل انظمتها.من خال EITIمبادرة الجهود الرامية إلى اإلفصاح المنتظم عن المعلومات المطلوبة وفقاً لمعيار 

 (1.4)# اصحاب المصلحة فريقرقابة  - 3اإلجراء التصحيحي     3.3

، ويضع سياسة لغوية تكون 1.4أن يحدّث قواعد إدارته الداخلية كي تغطي كافة أحكام المتطلب  اصحاب المصلحة فريقعلى يتعيّن 

، بما في ذلك مدة اصحاب المصلحة فريقمواتية لتحقيق أهداف التنفيذ في العراق، وينشر إجراءات لترشيح واستبدال ممثليه في 

مراجعة إجراءاته الداخلية بشأن صنع القرار لضمان  اصحاب المصلحة فريق.  كما يتعيّن على 1.4الواليات، وذلك وفقاً للمتطلب 

اصحاب  فريقاشي قواعده التنظيمية مع الممارسة القائمة حالياً والتعامل مع كٍل من الجهات المعنية على قدم المساواة.  كما ينبغي بتم

أو مدفوعات أخرى، وأن  فريقأن يوضح ما إذا كان هناك ممارسة تسديد أعضائه لبدالت يومية لحضور اجتماعات ال المصلحة

 سجالت حضور عامة ونشر محاضر اجتماعاته على اإلنترنت.يأخذ باالعتبار االحتفاظ ب

 المصادقة األولى نالنتائج المنبثقة ع

 فريقالمتطلب.  لم تكن القواعد التنظيمية لهيكل هذا المصادقة األولى إلى أن العراق أحرز تقدماً غير كاف في استيفاء  تخلص

واضحة بل متناقضة، ما جعل عملية تقييم االنحرافات في الممارسة مستحيلة.  كانت عمليات الترشيح مستقلة  اصحاب المصلحة

 شكل قلقاً خاصاً عن الحكومة والشركات.  و من الناحية التنفيذية وكانت مجموعات المجتمع المدني من حيث السياسة العامة مستقلة

والذي تم تجديده في المرة  اصحاب المصلحة فريقأي إجراء لتجديد عضويته في واقع أنه لم يكن لدى الصناعة االستخراجية 

ً  .  كما شكل2010األخيرة عام  اصحاب  فريقالتأخير في االنتخابات الجديدة ألعضاء المجتمع المدني في )مخاوف أصغر(  قلقا

وانطوى على أن اثنين من الجهات المعنية لم يكن لديهما والية واضحة في بداية  2016منذ كانون األول/ديسمبر  المصلحة

أدى إلى وجود عدم وضوح فيما إذا كانوا ثالثة أعضاء أو  الذي عدم وجود تمييز واضح بين الجهات المعنية كما أنالمصادقة.  

 اصحاب المصلحة فريقكانت مدة والية أعضاء مشاركة بناءة.  وبلجهات المعنية ودى اتنسيق واضح لبوجود  لم يسمح أربعة،

.  2010لم يتغيروا منذ الذين بوجود نسبة خمس عدد األعضاء تقريباً وذلك غير واضحة، بغض النظر عن شركات النفط الدولية، 

مصلحة الذين ، بدا أن هناك قلقاً واسع النطاق بين أصحاب ال2010اصحاب المصلحة عام  فريقومع التحديث األخير لوثائق إدارة 

 فريقالرقابة الفاعلة ل عاق، ما أاصحاب المصلحة فريقاستشيروا في موضوع العالقة غير المتوازنة بين األمانة العامة الوطنية و

.  كذلك، كان هناك أدلة تشير إلى تطبيق بعض اإلكراه في محاضر صنع القرار EITIمبادرة تقديم تقارير  في اصحاب المصلحة

 والتوافق.

 التقّدم المحرز منذ المصادقة

اصحاب المصلحة لجنة لإلشراف على تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المنبثقة عن المصادقة األولى للعراق بموجب مرسوم  فريقأنشأ 

 في عدة اجتماعات  إطاره المرجعي اصحاب المصلحة فريقناقش  2017.70كانون األول/ديسمبر  14تاريخ  40391

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .19-18، ص. مرجع سبق ذكره،  EITI EITIمبادرة  (، التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة  70
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موافقته وإلطاره المرجعي  اصحاب المصلحة فريقاستعراض  صدر  71حزيران/يونيو. 4أيار/مايو و 7، بما في ذلك في 2018 عام

صادر عن  2018تشرين األول/أكتوبر  15تاريخ  359، بأمر رقم 72 2018حزيران/يونيو  4عليه في اجتماعه الذي انعقد في 

 73األمانة العامة لمجلس الوزراء.

 2010في كانون األول/ديسمبر  اصحاب المصلحة فريقل حدد اإلطار المرجعي: وعضويته اصحاب المصلحة فريق تكوين

نطاق  2018في تشرين األول/أكتوبر  تم استعراضه ذيال فريقلل وسع اإلطار المرجعي  74.فريقلل 14القوية الـ العضويات

من الحكومة )وزارة النفط ووزارة الصناعة  أعضاء ثالثةعضواً، بما في ذلك  21لتبلغ  اصحاب المصلحة فريقالعضوية في 

، (المجلس االتحادي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات ولجنة النزاهةمن الهيئات التنظيمية ) عضوينوالمعادن ووزارة المالية(، و

لنقابات العمالية، وعضو واحد وثالثة أعضاء من شركات النفط الدولية، وثالثة أعضاء من شركات النفط الوطنية، وعضوين من ا

تطلب ي  لقطاع الخاص، إلى جانب رئيس ونائب رئيس.امن األوساط األكاديمية، وعضو واحد من منظمات غير حكومية ممثالً 

درج أحكاماً يبرتبة وزير.  كما  فريقالجديد من الحكومة أن يكون العضو من رتبة مدير عام وأن يكون رئيس ال طار المرجعياإل

 ةمقعداً من المقاعد األربعة الخاصة بمنظمات المجتمع المدني للمجتمع المدني في إقليم كردستان العراقي ومقعداً لمنظمتخصص 

في الفترة  اصحاب المصلحة فريقحضور اجتماعات لمي الجديد مع الممارسة الحالية لنظا.  يتماشى التكوين اةنسائي مجتمع مدني

 2010-12.  هناك تباينات بسيطة بين األحكام المتعلقة بتمثيل حكومة إقليم كردستان بين المرسوم 2017و 2015بين عامّي الواقعة 

الجديد.    ففيما يتطلب األول أن يتم تعيين  اصحاب المصلحة فريقاإلطار المرجعي لو اصحاب المصلحة فريقالذي أنشئ بموجبه 

أن يتم تعيين ممثالً عن المجتمع المدني من إقليم  طار المرجعياإل تطلبي، فريق لممثالً من حكومة إقليم كردستان كعضو في ا

اصحاب  فريقاإلطار المرجعي لالمبيّن في  اصحاب المصلحة فريق.  يستند هذا التقييم على تكوين فريقكردستان العراقي في ال

 .2018لعام  المصلحة

مع وجود بعض  اصحاب المصلحةفريق عضوية  2018لعام   EITIمبادرة في تنفيذ  يؤكد التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز

تفاصيل  يورد EITIمبادرة غير أن الموقع الشبكي ل  2018.75في تشرين األول/أكتوبر  ُمعدال اإلطار المرجعيعن االنحرافات 

)وزارة المالية، ، بما في ذلك ممثلين من أربع وزارات 2019بدءاً من نيسان/أبريل  اصحاب المصلحةفريق مختلفة عن عضوية 

المجلس االتحادي للمؤسسات العليا ، ممثل واحد من هيئة تنظيمية )(ووزارة النفط، ووزارة التخطيط ووزارة الصناعة والمعادن

(، أربع شركات نفط وطنية )شركة نفط البصرة وشركة نفط الوسط وشركة نفط الشمال وسومو(، وثالث شركات لمراجعة الحسابات

ة واحدة( ونقابة يش بيتروليوم ولوك أويل وبتروناس(، وسبع منظمات مجتمع مدني )بما في ذلك من منظمة نسائنفط دولية )بريتي

بموجب مرسوم صادر  2019اعتمد هذا التجديد رسمياً في آذار/مارس   76عمالية )نقابة المحاسبين ومراجعي الحسابات العراقيين(.

والذي دّون ستة مقاعد للحكومة )الوزارات  اصحاب المصلحةفريق العضوية في عن األمانة العامة لمجلس الوزراء الذي يعيد هيكلة 

 77وحكومة إقليم كردستان(. المجلس االتحادي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات األربعة و

من المجتمع المدني  األعضاءغير  فريقإجراءات ترشيح أعضاء  اصحاب المصلحة فريق إلطار المرجعيا ورغم عدم تحديد

العراق وأنشطتها.   EITIمبادرة وا مطلعين بأن يكون اصحاب المصلحة فريقتتضمن أحكاماً تتطلب من أعضاء  فإنها (، أنظر أدناه)

بسنتين قابلتين للتجديد.   فريق مدة أعضاء ا 2018الصادر في تشرين األول/أكتوبر  اصحاب المصلحة فريقإلطار المرجعي لحدد اي

في أما اتباع اإلجراءات نفسها التي تتبع في التعيين األصلي.   اصحاب المصلحة فريقتجديد العضوية في  يتطلب أن وقعمن المتو

ذات متنوعة منظمات المجتمع المدني والصناعة االستخراجية وكيانات حكومية لهي ممثلة  فريقيبدو أن العضوية في فالممارسة، 

 صلة في العراق، مع استثناء ملحوظ لتمثيل شركات في قطاع المواد الصلبة.  

 

                                                           
 39-38ص.  المرجع نفسه، 71
 .19-18ص. ، المرجع نفسه 72
 .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘النظام الداخلي‘(، 2018العراق )تشرين األول/أكتوبر  EITIمبادرة  73
المالية(، وثالثة من الهيئات التنظيمية )مجلس النواب، والمجلس االتحادي اصحاب المصلحة: ثالثة ممثلين عن الحكومة )وزارة النفط، ووزارة الصناعة والمعادن، ووزارة  فريقيتضمن  74

العمالية )رابطة المحاسبين ومراجعي الحسابات العراقيين،  للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، ولجنة النزاهة(، وثالثة من شركات النفط الدولية، وثالثة من المجتمع المدني، وثالثة من النقابات

 المحامين العراقيين، ونقابة الصحفيين العراقيين(، إلى جانب رئيس ونائب رئيس.ونقابة 
كنائب رئيس، وممثلي الحكومة من ثالث وزارات، وأربع شركات نفط وطنية )شركة نفط البصرة  EITIاصحاب المصلحة، والمنسق الوطني للمبادرة  فريقلبما في ذلك وزير النفط كرئيس  75

مثل القطاع الخاص، ة نفط الشمال وسومو(، وثالث شركات نفط دولية )بريتيش بيتروليوم ولوك أويل وبيتروناس(، وثالث شركات نفط دولية، ومنظمة غير حكومية توشركة نفط الوسط وشرك

، 2018لعام  EITIالسنوي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة (، التقرير 2019العراقية )كانون الثاني/يناير  EITIونقابة عمالية واحدة )رابطة المحاسبين ومراجعي الحسابات(.  مبادرة 

 .36، ص. مرجع سبق ذكره
 .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘اصحاب المصلحة فريق‘العراق، قسم  EITIالموقع الشبكي لمبادرة  76
الخاصة بالشفافية ومنصب المدير التنفيذي إلى عالء  EITIأسندت األمانة العامة لمجلس الوزراء إلى ثامر الغضبان، رئيس مجلس إدارة مبادرة ‘(، 2019العراق )آذار/مارس  EITIمبادرة  77

 ه.مرجع سبق ذكر، ‘محيي الدين

http://ieiti.org.iq/ar/about/about-us/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
http://ieiti.org.iq/ar/members/board-of-trustees
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عراق المجتمع المدني في إقليم كردستان وحكومة إقليم كردستان في بداية عملية المصادقة الثانية على ال أن عدم تمثيل منظماتغير 

 .اصحاب المصلحة فريق اإلطار المرجعيانحرافاً عن ممارسة  يشكل

أن يشكل  اصحاب المصلحة فريقمن  2018الصادر في تشرين األول/أكتوبر  طار المرجعياإل تطلبي :تمثيل المجتمع المدني

عضوية هذه اللجنة على  المرجعيطار حدد اإلي.  فريقاللجنة تشرف على ترشيح الممثلين األربعة لمنظمات المجتمع المدني في 

ً من األمانة العامة لل االتحاد العراقي للشفافية في الصناعات عن كرئيس للجنة، وممثالً  EITIمبادرة أنها تتضمن موظفا

 فريقل إلطار المرجعيحدد ايالعراقية.  و EITIمبادرة ن نقابة المحامين وممثلين محايدين من خارج عاالستخراجية، وممثالً 

قانوني، بشكل كما يلي: أن تكون مسجلة  فريقثالثة معايير أساسية لترشح منظمات المجتمع المدني لعضوية ال اصحاب المصلحة

مبادرة العراق وأن يكون لديها سجل ثابت عن مشاركتها في أنشطة بناء قدرات ذات صلة ب EITIمبادرة أن تكون مطلعة على 

EITI  أيضاً اإلجراءات من أجل إجراء  طار المرجعيحدد اإليوفي المشاركة اإلعالمية في قضايا الصناعات االستخراجية.  كما

انتخابات المجتمع المدني، بما في ذلك نشر الدعوة إلى تقديم الترشيحات في صحيفة مركزها بغداد وتصدر باللغة العربية وصحيفة 

غة الكردية، وفترة سبعة أيام لتقديم طلبات المرشحين المؤهلين واختيارهم المسبق من جانب مركزها إقليم كردستان وتصدر بالل

 طار المرجعيحدد اإليمخصصة لهذا الغرض، والطرائق المعتمدة في االنتخاب.  كذلك  اصحاب المصلحة فريقمن مؤلفة لجنة 

في اختيار ممثليه من نقابتّي عمال ومن منظمة حكومية واحدة تمثل  اتباعها أصحاب المصلحة فريقعلى اإلجراءات التي يتعيّن 

اختيار  تين يطلب منهمالالواختيار نقابتّي عمال ذات صلة  طار المرجعيجيز اإليفيما يتعلق بالنقابتين العماليتين،   القطاع الخاص.

 .اصحاب المصلحة فريقممثل عنهما في 

االتحاد العراقي للشفافية في الصناعات االستخراجية العمل بوصفه منتدى التنسيق األساسي لمشاركة المجتمع المدني في يواصل 

.  راجع االتحاد العراقي اصحاب المصلحة فريقوهو الكيان الذي ينظم انتخابات المجتمع المدني لتمثيلها في  EITIمبادرة تنفيذ 

أشهر من المشاورات.  تضمنت اإلصالحات  في أعقاب 2018ية قواعد إجراءاته الداخلية عام للشفافية في الصناعات االستخراج

تعديالت في بيان وأهداف مهمة االتحاد واألحكام التي تجيز ألعضاء االئتالف مساءلة منسق االتحاد العراقي للشفافية في الصناعات 

 78االستخراجية ومجلس إدارته.

 7في اجتماعه الذي انعقد في  فريقأعضاء في كلجنة لإلشراف على ترشيحات المجتمع المدني  اصحاب المصلحة فريقأنشأ و

، أقامت الجهات المعنية في المجتمع المدني حلقة عمل في المركز الثقافي في 2018حزيران/يونيو  4وفي   2018.79أيار/مايو 

والشروع في انتخاب أعضاء جدد من المجتمع  المصلحةاصحاب  فريقبهدف توضيح إجراءات ترشيحات األعضاء في  بغداد

، نشرت الدعوة من أجل الترشح في صحيفة الصباح الصادرة باللغة العربية 2018آب/أغسطس  6وفي   80.مجلسالمدني في ال

 اصحاب المصلحة فريقإلطار المرجعي لتضمنت الدعوة المتطلبات  المدونة في ا  81وصحيفة الروداو الصادرة باللغة الكردية.

على ترشيحات منظمات المجتمع المدني إلى  ةالمشرف اصحاب المصلحة فريقودعيت لجنة   2018.82في تشرين األول/أكتوبر 

أجريت انتخابات   83.فريقالللموافقة على أسماء مرشحي المجتمع المدني النتخابات العضوية في  2018االنعقاد في آب/أغسطس 

 أكدت و  2018،84أيلول/سبتمبر  15في  اصحاب المصلحة فريقلعضوية ممثلي المجتمع المدني 

 

 

 

 

                                                           
العامل  االتحاد العراقي للشفافية في الصناعات االستخراجيةف لإلفصاح عن أي تضارب في المصالح، وحظر على منسق إلى جانب منهجية جديدة لتقييم األعضاء، ومتطلبات أعضاء االئتال 78

االتحاد العراقي ، المنسق العام جدي أبوكاللاصحاب المصلحة للمحافظة على استقالليته، وتمثيل إقليم محسن في مجلس اإلدارة، وآليات جديدة لالجتماعات واالنتخابات اإللكترونية.  م فريقفي 

 (، رسالة واتس آب، غير منشور، موفر لألمانة العامة الدولية.2019)نيسان/أبريل  للشفافية في الصناعات االستخراجية
 .38، ص. مرجع سبق ذكره، EITI(، التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة  79
 .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘حلقة حوار دراسية مع منظمات المجتمع المدني‘(، 2018)حزيران/يونيو  العراق EITI، ومبادرة 7، ص. المرجع نفسه80
 .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘انتخابات ممثلي المجتمع المدني لعضوية مجلس األمناء‘(، 2018العراق )آب/أغسطس  EITIمبادرة  81
في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘دعوة عامة إلى جميع منظمات المجتمع المدني العاملة في بغداد والمحافظات وفي إقليم كردستان العراقي‘(، 2018العراق )آب/أغسطس  EITIمبادرة  82

2019. 
 .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘اجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات تمثيل المجتمع المدني‘(، 2018العراق )آب/أغسطس  EITIمبادرة  83
 .21-20ص. مرجع سبق ذكره، ، 2018لعام  EITIمبادرة  تنفيذ التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز في(، 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة  84

 

 

http://ieiti.org.iq/ar/details/507/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://ieiti.org.iq/ar/details/519/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7
http://ieiti.org.iq/ar/details/520/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ieiti.org.iq/ar/details/531/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
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 اصحاب المصلحة فريقاإلعالمية ومشاورات أصحاب المصلحة أن انتخابات منظمات المجتمع المدني للعضوية في  التغطية

 85أجريت بطريقة حرة وعادلة وشفافة.

عقب فلم تكن ناجحة.   اصحاب المصلحة فريقغير أن عملية انتخاب منظمة مجتمع مدني من إقليم كردستان العراقي لعضوية 

في الفريق ، حاول المجتمع المدني إجراء االنتخابات لعضوية 2018إجراءات مماثلة تتعلق باالنتخابات في بغداد في أيلول/سبتمبر 

لكن تعذر إنجاز عملية االقتراع نظراً لخالفات بين أصحاب المصلحة.  أوضح أصحاب   2018.86أيلول/سبتمبر  22ربيل في أ

في اجتماعه الذي  اصحاب المصلحةفريق .  وافق 2019ة الذين استشيروا أنه تم التخطيط النتخابات جديدة في اإلقليم لعام حالمصل

من كافة المحافظات ما عدا نتائج الفريق لمدني ألعضائه في على نتائج انتخابات المجتمع ا 2018تشرين األول/أكتوبر  8عقد في 

 87االنتخابات في إقليم كردستان العراقي.

العراق  EITIمبادرة رسالة إلى  2019منتدى العراق لشركات النفط الدولية في نيسان/أبريل  وجه :تمثيل الصناعات االستخراجية

تتضمن لمحة عامة عن خطة عمل الجهات المعنية في الصناعة االستخراجية لمعالجة اإلجراءات  88منشورة على موقعهم الشبكي

أنظر المتطلب ) اصحاب المصلحةفريق التصحيحية المنبثقة عن المصادقة وإجراءات الجهات المعنية لترشيح ممثلين عنها في 

مبادرة خطة عمله عبر البريد اإللكتروني مع األمانة العامة ل ابق مشاريعسكان منتدى شركات النفط الدولية قد تبادل في ال(.  1.2

EITI  اصحاب فريق تتطلب اإلجراءات أن تتم الترشيحات لعضوية   .2018العراق واألمانة العامة الدولية في تموز/يوليو

ها إلى منتدى العراق لشركات النفط الدولية في الفصل أسماء مرشحيخالل فترة عامين، مع تقديم شركات النفط الدولية  المصلحة

وأن يتم عرضها  اصحاب المصلحةفريق الرابع من السنة.  يتوقع من المنتدى أن يناقش الترشيحات ويوافق على ثالثة ممثلين في 

الفريق ستخراجية في عضوية بالرغم من االفتقار إلى أدلة متاحة علناً بشأن ترشيحات الصناعة االوللموافقة عليها.  الفريق على 

، أكد أصحاب المصلحة الذين استشيروا أن منتدى العراق لشركات النفط الدولية شرع في اختيار ثالثة أعضاء في 2018عام 

مبادرة وفقاً لإلجراءات التي حددت الحقاً في رسالة شركات النفط الدولية الموجهة إلى  2018وثالثة بدائل في أوائل عام تافريق 

TIEI  وثالثة   89ن من بريتيش بيتروليوم ولوك أويل وبيتروناس،ياختير الممثلون الثالثة المعين  .2019العراق في آذار/مارس

عملية ترشيح  تبعدة عنال وجود ألي دالئل تشير إلى أن شركات النفط الدولية كانت مسلكن   90بدائل محددين في الشركات نفسها.

أكد أصحاب المصلحة الذين استشيروا بأنه من المقرر مناقشة التجديد و.  اصحاب المصلحةفريق ممثلي الصناعة االستخراجية في 

وأكدوا أن عملية  2019منتدى شركات النفط الدولية الذي سيعقد في حزيران/يونيو  في اجتماعالفريق التالي لتمثيل الصناعة في 

العراق في  EITIمبادرة التجديد التالية ستجري وفقاً لمعايير االختيار المبّينة في رسالة منتدى شركات النفط الدولية الموجهة إلى 

نفط العراق الخام لمع شركات النفط الدولية للشركات المشترية  ت جرتاتصاالتشير إلى .  لكن ال وجود ألدلة 2019نيسان/أبريل 

أكد أصحاب المصلحة في الصناعة الذين استشيروا أنه لم تجري اتصاالت مباشرة و.  EITIمبادرة رغم إدماجها في نطاق تقارير 

وأن االتصال بالشركات المشترية أجرته سومو بدالً من الجهات المعنية في  بينهم وبين الشركات المشترية للنفط من العراق

 الصناعات االستخراجية.

أن الممثلين األربعة لشركات  2018عام ل  EITIمبادرة في تنفيذ  زالتقدم المحر السنوي بشأن تقريراليؤكد  :النفط الوطنيةشركات 

اصحاب  فريقعلى النحو الواجب في  عيّنوا 2018أصحاب المصلحة لعام  فريقل اإلطار المرجعيالنفط الوطنية المبّينين في 

شركات النفط الوطنية الثالثة المحددة التي  2018لعام  اصحاب المصلحة فريقلاإلطار المرجعي سمي يوفيما ال   91.المصلحة

اصحاب المصلحة واصل اختيار شركات النفط الوطنية  فريق، أوضح أصحاب المصلحة الذين استشيروا أن فريقالستُمثل في 

 )شركة نفط البصرة، وشركة نفط الوسط وشركة نفط الشمال(، باإلضافة إلى شركة  فريقالالثالثة نفسها التي تمثلت في السابق في 

 

                                                           
في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘اصحاب المصلحةفريق الشفافية انتخابات ممثلي المجتمع المدني للعضوية في  EITIتنظم مبادرة ‘(، 2018العراق )أيلول/سبتمبر  EITIمبادرة  85 

2019. 
 .33-32، ص. مرجع سبق ذكره، 2018لعام  EITI، التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة  86

 . 40ص. لمرجع نفسه، ا
 رسالة موجهة من المنتدى العالمي للشركات االستخراجية العاملة في العراق بشأن خطة عمل الشركات لمعالجة متطلبات اإلجراءات التصحيحية‘(، 2019العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة  88

 .مرجع سبق ذكره، ‘للخروج من عضوية التعليق.  كما تشرح آلية اختيار ممثليها في مجلس األمناء
ي األعضاء  كان89

وناس.  2018اصحاب المصلحة المرشحي   من الصناعات االستخراجية عام  فريقف  ي جبوري من لوك أويل، وعبد الملك جعفر من بيير
وليوم، وغاتر ي من بريتيش بيير زيد اليسي 

وليوم وغسان صيداوي من لوك أويل ونجم التل من  وناس. وكان المرشحون كبدائل لهم مصطف  محمد رضا من بريتيش بيير  بيير
 .20-19، ص. مرجع سبق ذكره، 2018لعام  EITIالتقرير السنوي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة  (،2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة  90
  .36ص. المرجع نفسه، 91

 

 

http://ieiti.org.iq/ar/details/541/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9
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.  وفي اصحاب المصلحة فريقالذي أنشأ  2010مرسوم عام  بموجبتسويق النفط المملوكة للدولة )سومو( التي تمت تسميتها 

 .2018لعام  فريقلللإلطار المرجعي وفقاً  المصلحةاصحاب  فريقالممارسة، يتم ترشيح المدراء العامين لكل شركة نفط وطنية في 

 فريقأن التجديد لممثلي الحكومة في  2018لعام  EITIمبادرة في تنفيذ  يؤكد التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز :تمثيل الحكومة

مدّونين على النحو الواجب في  فريقالأعضاء الحكومة في ورغم كون  2018.92تّم في كانون األول/ديسمبر أصحاب المصلحة 

  2019، ال يوجد أية أدلة تشير إلى أن الممثل السادس للحكومة وارد اسمه في مرسوم عام 2018لعام  فريقللاإلطار المرجعي 

الثانية الممثل لحكومة إقليم كردستان معيّناً منذ بداية المصادقة  فريقال، وكان عضو 93الصادر عن األمانة العامة لمجلس الوزراء

وفي محاضر   EITI94مبادرة ، وذلك استناداً إلى مشاورات ومعلومات واردة في الموقع الشبكي ل(2019نيسان/أبريل  24)

وأكد أصحاب المصلحة في الحكومة واألمانة العامة ألصحاب المصلحة الذين استشيروا أن  95،اصحاب المصلحة فريقاجتماعات 

رتبة  على أساس فريقالرشحوا ممثليهم في  االتحادي للمؤسسات العليا لمراجعة الحساباتالمجلس وزير أربع وزارات ورئيس 

 مدير عام.

الذي ‘ بالقواعد الداخلية‘على اإلطار المرجعي المعروف  2018أصحاب المصلحة في حزيران/يونيو فريقوافق  :اإلطار المرجعي

ومرسوم آذار/مارس  2010مرسوم  ورغم توفير.  2018في تشرين األول/أكتوبر  359وصدر باألمر اإلداري  تنقيحخضع لل

في العراق، أكد جميع أصحاب  EITIمبادرة اإلطار القانوني لتنفيذ  ،بموجبهما اصحاب المصلحة فريقئ شاللذين أن 2019

اإلطار المرجعي بحكم الواقع.  توفر هذه  بأنها اعتبرت اصحاب المصلحة فريقل‘ القواعد الداخلية‘المصلحة الذين استشيروا أن 

لعام  اصحاب المصلحة فريقلإزالة قسم اإلطار المرجعي  ورغم إنجازوإلجراءاته.   فريقللالقواعد تحديثات هامة لإلدارة الداخلية 

 تهوفي إدار فريقال، يتوسع اإلطار المرجعي المنقح في أدوار وتحديد مسؤوليات أعضاء فريقالالمتعلق بمهمة وأهداف  2010

أن تنقيح اإلطار  صراحة 2018لعام  EITIمبادرة في تنفيذ  الداخلية وصنع القرار.  ينص التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز

وفيما يتعلق   96المساواة في معاملة جميع الجهات المعنية.ولضمان  ،مية مع الممارسات الحاليةنظالقواعد الاالمرجعي تّم لمواءمة 

(.  كما يؤكد ii)ب،1.4، يحدد اإلطار المرجعي المنقح هذه المسؤوليات وفقاً للمتطلب اصحاب المصلحة فريقبمسؤوليات أعضاء 

 في تنقيح إطاره المرجعي الخاص شرط الحصول الحقاً على موافقة األمانة العامة لمجلس الوزراء. فريقالحق 

الشفافية في العراق، وذلك بالموافقة على مشروع قانون  EITIمبادرة جهوداً إلرساء القاعدة القانونية ل اصحاب المصلحة فريقبذل 

يستعرض   2017.97كانون األول/ديسمبر  4( بشأن لجنة الشفافية في الصناعات االستخراجية في اجتماعه الذي عقد في 39321)

 مجلس الوزراء حالياً مشروع القانون وفقاً لما أفاد به موظفو األمانة العامة الذين استشيروا.

عقد اجتماعات "دورية"  فريقالمن  2018أصحاب المصلحة لعام  فريقليتطلب اإلطار المرجعي  :اإلدارة الداخلية واإلجراءات

ذلك أو  فريقالاحتياجات العمل مع إشعار مسبق، إلى جانب اجتماعات "استثنائية" عندما يطلب رئيس مجلس إدارة  وفقاً لما تتطلبه

ً  بأنه اجتمع مرة في الشهر فريقالنائبه في غيابه.  وفي الممارسة، يشير تنقيح محاضر اجتماعات  في الفترة الواقعة بين عامّي  تقريبا

ً لما أكده موظفو األمانة العامة.  وتشير المشاورات مع أعضاء  منأول يوم اثنين عادة وذلك في ، 2019و 2017 كل شهر وفقا

أعلن عنها بإشعار مسبق كاف وأن الوثائق ذات الصلة وزعت في مهلة كافية قبل  فريقالانهم اعتبروا أن اجتماعات إلى  فريقال

الخيارات في تعيين األعضاء  فريقال، ناقش 2018شرين الثاني/نوفمبر ت 15أصحاب المصلحة في  فريقاالجتماعات.  وفي اجتماع 

في غياب حضور رئيس مجلس اإلدارة ومؤكداً مسؤولية نائب الرئيس في ترؤس اجتماعات  فريقالالبدائل لترؤس اجتماعات 

 98في هذه الحاالت. فريقال

 

 

                                                           
 .19-18، ص. المرجع نفسه 92
مرجع ، ‘الشفافية ومنصب المدير التنفيذي إلى عالء محيي الدين EITIأسند منصب األمين العام لمجلس الوزراء إلى ثامر الغضبانـ رئيس مبادرة ‘، 2019العراق )آذار/مارس  EITIمبادرة 93

  سبق ذكره.
 مرجع سبق ذكره.،،‘اصحاب المصلحة فريق‘العراق، قسم  EITIالموقع الشبكي لمبادرة  94
 مرجع سبق ذكره.، ‘اصحاب المصلحة فريقمحاضر اجتماعات ‘العراق، قسم  EITIأنظر إلى الموقع الشبكي لمبادرة  95
 .22-21، ص. مرجع سبق ذكره، 2018لعام  EITI(، التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة  96
 .19-18ص. المرجع نفسه،  97
 .41ص. المرجع نفسه،  98
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تشير مراجعة وثائق   2017.99أيار/مايو  17لغة لعمله في االجتماع الذي عقد في  اللغة العربية اصحاب المصلحة فريقاعتمد 

، تتم مناقشة اإلطار 2017باللغة العربية منذ منتصف عام  EITIمبادرة الشفافية للعراق أنه فيما تتم صياغة وثائق  EITIمبادرة 

وأكد أصحاب المصلحة في جهات معنية مختلفة   100اإلنكليزية.المرجعي من أجل المدير المستقل ومناقشته والموافقة عليه باللغة 

 نوقشا بكال اللغتين اإلنكليزية والعربية. EITIمبادرة أن التقرير األولي ومشروع تقرير 

٪ على األقل من عدد 51نصاباً قانونياً يفرض حضور نسبة  اصحاب المصلحة فريقليحدد اإلطار المرجعي المنقح  :صنع القرار

وممثل واحد على األقل من كل جهة معنية.  وأكد أصحاب المصلحة الذين استشيروا أنهم اعتبروا شركات النفط  فريقالأعضاء 

)الحكومة،  اصحاب المصلحة فريقربعة في الوطنية جهة معنية منفصلة، مشيرين إلى أن حضور ممثل واحد من الجهات المعنية األ

دّون إجراءات عملية تُ الوطنية، والمجتمع المدني( ضروري لتحقيق النصاب، و وقطاع الصناعات االستخراجية، وشركات النفط

بتوافق اآلراء، وفي حال لم يتم التوصل إلى توافق آراء، يتم صنع القرار بقرار يتخذه رئيس مجلس اإلدارة  فريقالصنع القرار في 

 .ئههي ملزمة لجميع اعضا اصحاب المصلحة فريقعلى أن قرارات  صراحة.  وينص اإلطار المرجعي فريقالبالتشاور مع أعضاء 

االحتفاظ بسجالت عن كل اجتماع يعقده، بما في ذلك  اصحاب المصلحة فريقلالمنقح  المرجعي يتطلب اإلطار :حفظ السجالت

لمحة عامة عن كافة القضايا التي نوقشت ونقاط اتخاذ القرار الرئيسية.  يتعيّن إعداد محاضر لالجتماعات وأن يوقعها رئيس مجلس 

وفيما   101العراق. EITIرة مباداضر االجتماعات على الموقع الشبكي لحوجميع أعضائه.  وفي الممارسة، يتم نشر م فريقالإدارة 

، 2018في أواخر  فريقالاثار بعض ممثلي المجتمع المدني الذين استشيروا مخاوف بشأن عدم نشر العديد من محاضر اجتماعات 

الد. عالق  فريقالموافقة الرئيس السابق لمجلس إدارة أوضح موظفو األمانة العامة أن التأخير في نشر هذه السجالت ناجم عن تأخر 

على محاضر االجتماعات العالقة في نيسان/أبريل  فريقال.  تأمن توقيع الرئيس السابق لمجلس إدارة فريقالعلى محاضر اجتماعات 

 العراق. EITIمبادرة وتم نشر السجالت الحقاً على الموقع الشبكي ل 2019

تقضي  فريقالأحكاماً لجميع أعضاء  اصحاب المصلحة فريقيتضمن اإلطار المرجعي المنقح ل :اصحاب المصلحة فريققدرات 

مبادرة ضمان توفر الموارد الضرورية لتنفيذ  فريقالوأنه يتعيّن على أعضاء  EITIمبادرة بأن يكون لديهم معلومات دقيقة عن 

EITI أن يتمتعوا بالقدرات الالزمة للقيام بمهامهم.  وتتضمن خطة عمل  فريقالأنه يتعيّن على أعضاء  صراحة، لكنه ال ينص

أنشطة تتعلق بتنمية قدرات الكيانات الحكومية وشركات النفط الوطنية بشأن اإلفصاح المنتظم،  2019-2018العراق  EITIمبادرة 

قدرات الكيانات الحكومية والشركات بشأن إعداد تقارير النفقات االجتماعية، وقدرات الكيانات الحكومية بشأن اإلفصاح عن و

لمراجعي الحسابات في يضاف إلى ذلك، يتضمن اإلطار المرجعي   EITI.102مبادرة بيانات التعدين المطلوبة بموجب معيار 

مراجعي الحسابات  توفير تدريب لألعضاء الستة في األمانة العامة  كاماً تتطلب منحأ 2017و 2016لعام   EITIمبادرة تقارير 

غير ان   EITI.103مبادرة ، إلى جانب حلقة عمل لتوفير التوجيه للشركات الهامة بشأن نماذج إعداد تقارير العراق EITIمبادرة ل

دليل ضعيف يشير إلى نقل عن لتدريب هذه ور عن مخاوف عن عدم وضوح الهدف من أعمال اصاحب مصلحة واحد استشير عبّ 

حلقة عمل  المساعد العراق نتيجة ألعمال التدريب.  أقام مراجع المحاسبة EITIمبادرة المعرفة الحقاً إلى اصحاب المصلحة في 

وفي األول والثاني من تشرين   2018.104في آب/أغسطس  2017و 2016للشركات الهامة قبل جمع البيانات لتقارير عام 

مبادرة تنمية قدرات أعضائه بدعم من األمانة العامة الدولية لبشأن حلقة عمل  اصحاب المصلحةفريق ، أقام 2018األول/أكتوبر 

EITI .2018.106لبناء القدرات عام  جرت أنشطة أخرى  105العراق والبنك الدولي 
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 .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه 2017و 2016لعام ‘ اإلطار المرجعي من أجل المدير المستقل‘العراق،  EITIالموقع الشبكي لمبادرة  100
.  أنظر الموقع الشبكي لمبادرة 22-21ص. مرجع سبق ذكره، ، 2018لعام  EITI(، التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة  101

EITI  مرجع سبق ذكره.اصحاب المصلحة،  فريقالعراق، محاضر اجتماعات 
 مرجع سبق ذكره.، ‘2019-2018العراق للفترة  EITIمل مبادرة خطة ع‘، (2018)العراق  EITIمبادرة  102
 مرجع سبق ذكره.، 2017و 2016لعام  ‘ اإلطار المرجعي للمدير المستقل‘العراق،  EITIالموقع الشبكي لمبادرة 103
 2016الشفافية للصناعات االستخراجية، أقيمت حلقة عمل تدريبية تفاعلية مع ممثلين عن الكيانات الخاضعة لتقارير عام  EITIبالتنسيق مع مبادرة ‘العراق،  EITIالموقع الشبكي لمبادرة  104

 2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘2017و
في   هنا، تم الدخول إليه ‘حلقة عمل )بناء قدرات ألعضاء مجلس اإلدارة ومناقشات، مشروع إفصاح مباشر(  EITIتنظم مبادرة ‘، 2018)العراق )تشرين األول/أكتوبر EITIمبادرة 105

 .2019ان/أبريل نيس
اصحاب المصلحة وأصحاب  فريقضاء أنشطة تنمية قدرات أخرى تم تعزيزها ألهداف التوعية تضمنت حلقة دراسية بشأن اإلجراءات التصحيحية المنبثقة عن المصادقة في بغداد ألع 106

في بغداد في   EITIجتمع المدني بشأن مسؤوليات رصد الجهات المعنية في مبادرة ، حلقة عمل تدريبية للم2018مصلحة من كافة الجهات المعنية الثالثة في كانون الثاني/يناير

، وحلقة 2018، وحلقة عمل بشأن آليات تسعير سومو لتصدير النفط الخام في آذار/مارس 2018 ، وحلقة عمل بشأن النفقات االجتماعية واألثر في بغداد في شباط/فبراير  2018شباط/فبراير

، ومناقشات مائدة مستديرة بشأن تحويالت البترودوالر في البصرة في 2018الدولية وشركات النفط الوطنية في البصرة، وفي ميسان وذي قار في البصرة في آذار/مارس عمل لشركات النفط 

اصحاب المصلحة في فريق الداخلية للمجتمع المدني والترشح في  ، وحلقة عمل بشأن األدوار2018، وحلقة عمل للكيانات الحكومية بشأن اإلفصاح المنتظم في نيسان/أبريل 2018آذار/مارس 

 EITIوفرتها األمانة العامة لمبادرة ‘ لمحة عامة عن أنشطة بناء القدرات‘.  أنظر 2018، وحلقة عمل عامة بشأن تنمية القدرات في دبي في حزيران/يونيو 2018بغداد في حزيران/يونيو 

 العراق، غير منشورة.

 

 

http://ieiti.org.iq/ar/listing/reports-and-publications/terms-of-reference
http://ieiti.org.iq/ar/details/530/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%83-Ey-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-2016-%D9%882017
http://ieiti.org.iq/ar/details/542/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1
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إلى أن قرار  2016العراق لعام  EITIمبادرة وتقرير  2018لعام  EITIمبادرة يشير التقرير السنوي لتنفيذ  :في اليوم الواحدالبدل 

 500,000موافقة على البدل اليومي بقيمة ال ،2018تشرين األول/أكتوبر  12الذي اتخذ في اجتماعه في  اصحاب المصلحة فريق

المنتخبين من ائتالف المجتمع المدني عن كل و فريقالدوالراً أمريكياً تقريباً(  لكل من األعضاء الثالثة في  420عراقي ) دينار

وفيما وردت هذه السياسة فقط في محضر االجتماع الذي انعقد في   107(.18اجتماع، والحد األقصى اجتماع واحد في الشهر )ص. 

العراق سياسة البدل في اليوم الواحد  EITIمبادرة ، نشر الموقع الشبكي لفي بداية المصادقة الثانية 2018تشرين األول/أكتوبر  12

تنص السياسة على أنه يحق لثالثة أعضاء من منظمات المجتمع المدني  108بعد بدء المصادقة. 2019أيار/مايو  8كوثيقة مستقلة في 

عن كل اجتماع )الحد األقصى اجتماع واحد في الشهر( وأنه  عراقي دينار 500,000الحصول على  اصحاب المصلحة فريقفي 

 لم يستلم اي عضو آخر هذه الدفعة باستثناء اعضاء منظمات المجتمع المدني.

ً عام  EITI  12مبادرة ة المتعددين في اصحاب المصلح فريقعقد  :الحضور وأربعة اجتماعات في األربعة  1092018اجتماعا

إلى أن النصاب تحقق في كافة  اصحاب المصلحة فريق.  تشير مراجعة محاضر اجتماعات 1102019أشهر األولى من عام 

 .2019و 2017في الفترة بين عام  فريقالاجتماعات 

تستمر األمانة العامة الوطنية المتخذة مقراً لها حالياً في وزارة النفط، بقيادة المنسق الوطني ونائب رئيس  :األمانة العامة الوطنية

ميزانية  2019-2018العراق للفترة  EITIمبادرة عالء محيي الدين.  تتضمن خطة عمل  اصحاب المصلحة فريقمجلس إدارة 

وفيما عبر بعض   111مانة العامة.  تستخدم األمانة العامة ستة موظفين.تبلغ مئة ألف دوالر أمريكي مخصصة لنفقات تشغيل األ

عن مخاوفهم بشأن عمل األمانة العامة  اصحاب المصلحة فريقاصحاب المصلحة في المجتمع المدني غير الممثلين مباشرة في 

العراق، بما في ذلك ادعاءات غير محددة الطابع عن سوء إدارة مالية، عبر جميع اصحاب المصلحة اآلخرين الذين  EITIمبادرة ل

 بإنصاف وبالتساوي. اصحاب المصلحة فريقاستشيروا عن ثقتهم في خدمة األمانة العامة لجميع الجهات المعنية في 

 تقييم األمانة العامة

عولجت جزئياً وتعتبر أن العراق أحرز  اصحاب المصلحة فريقتعتبر األمانة العامة الدولية أن اإلجراءات التصحيحية بشأن رقابة 

ويتضمن ممثلين معينين ذاتياً من كل مجموعة أصحاب  اصحاب المصلحةفريق ُشكل .  1.4فيما يتعلق بالمتطلب  ملموساً تقدماً 

تلميح عن أعمال تدخل أو إكراه، حتى إذا دُّونت إجراءات الترشيح للصناعات االستخراجية في وقت متأخر قبل  مصلحة دون اي

مفتوحة للجمهور، وأعضاء منظمات المجتمع  اصحاب المصلحة فريقالمصادقة الثانية.  كانت آلية ترشيح المجتمع المدني في 

ن عن الحكومة والشركات عملياً ومن ناحية السياسة العامة.  المعلومات عن الترشيحات متاحة علناً.  وهم مستقل الفريقالمدني في 

، رغم وجود على ما يبدو انحرافات في الممارسة EITIمبادرة متطلبات معيار  اصحاب المصلحة لفريقيعالج اإلطار المرجعي و

يملكون  الفريقتعقد االجتماعات مع إشعار مسبق كاف ويبدو أن أعضاء   .الفريقحالية في جهات معنية مختلفة فيما يتعلق بعضوية 

 بشأن البدل اليومي الفريقمنتظم، وسياسة  الفريقالوقت عامة لمراجعة الوثائق قبل االجتماعات.  حضور األغلبية الكبرى ألعضاء 

العراق السياسة  EITIمبادرة نشر الموقع الشبكي لدُّونت علناً في محضر االجتماع في بداية المصادقة الثانية على العراق، فيما 

 العامة كوثيقة مستقلة بعد أسبوعين من بدء المصادقة.

 

 

 

 

                                                           
  .22-21، ص. مرجع سبق ذكره، 2018لعام  EITI(، التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة 107
 .2019في أيار/مايو  هناالعراق، تم الدخول إليها  EITIالعراق، سياسة البدل اليومي لمبادرة  EITIالموقع الشبكي لمبادرة  108
 8أيلول/سبتمبر، و 3آب/أغسطس، و 7تموز/يوليو، و 2حزيران/يونيو، و 4أيار/ماي، و 7آذار/مارس، و 7كانون الثاني/يناير، و 29أصحاب المصلحة المتعددين في  فريقعقدت اجتماعات 109

(، التقرير السنوي بشأن 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITI.  أنظر مبادرة 2018كانون األول/ديسمبر  20كانون األول/ديسمبر، و 11تشرين الثاني/نوفمبر، و 15تشرين األول/أكتوبر، و

  .42-37ص.مرجع سبق ذكره، ، EITIالتقدم المحرز في تنفيذ مبادرة 
محاضر ‘العراق، قسم  EITI.  أنظر الموقع الشبكي لمبادرة 2019نيسان/أبريل  8آذار/مارس و 4شباط/فبراير و 4كانون الثاني/يناير و   7اصحاب المصلحة في فريقعقدت اجتماعات  110

 مرجع سبق ذكره، ‘اصحاب المصلحةفريق اجتماعات 
 .35، ص. مرجع سبق ذكره، 2018لعام  EITI(، التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة 2019)كانون الثاني/يناير العراق  EITIمبادرة 111

mailto:http://ieiti.org.iq/ar/details/838/تعليمات-دفع-أجور-نقل-ممثلي-المنظمات
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في الممارسة مدّونة  اصحاب المصلحة فريقلعن اإلطار المرجعي  هامةيتعيّن على العراق الحرص على أن تكون أي انحرافات 

، وذلك وفقاً للمتطلب فريقالبشكل مالئم، بما في ذلك تدوين إجراء واضح لتعيين وكالء في حال عدم توفر عضو من أعضاء 

1.4.  

 (1.5)#خطة العمل  - 4اإلجراء التصحيحي    3.4

كافة الجهات المعنية والحرص مصلحة من الأن يتشاوروا في المستقبل مع أصحاب  اصحاب المصلحة فريقأعضاء على يتعيّن 

كي تتماشى خطة  على أن تنعكس األولويات الوطنية جيداً في خطة العمل من أجل االستمرار في االعتماد على الجهود الحالية

 .1.5، وذلك وفقاً للمتطلب EITIمبادرة العمل مع متطلبات 

 النتائج المنبثقة عن المصادقة األولى

على خطة  اصحاب المصلحة فريقحافظ   الوفاء بهذا المتطلب. العراق أحرز تقدماً ملموساً في خلصت المصادقة األولى إلى أن

لمصادقة التي حددها مجلس إدارة لعمل حالية والتي كانت محتسبة التكاليف بالكامل ومتماشية مع المواعيد النهائية لتقديم التقارير و

مبادرة تحسناً كبيراً بالمقارنة مع خطط العمل السابقة، حيث حددت أهداف تنفيذ  2018-2017.  حققت خطة عمل EITIمبادرة 

EITI  مبادرة التي كانت مرتبطة بمبادئEITI  ومعكوسة إلى حد معيّن في األولويات الوطنية للصناعات االستخراجية.  كما

وتّم تحديثها بانتظام.  لكن كان  ،ية وخارجيةتضمنت خطة العمل أنشطة قابلة للقياس ومحددة زمنياً، وحددت مصادر تمويل محل

هناك مخاوف بأن خطة العمل لم تعكس المشاورات مع اصحاب المصلحة الرئيسيين أو تخدم كأداة لدعم التنفيذ، بل اعتبرت بدالً 

لجدير من ا.  اعتبرت المصادقة أن EITIمبادرة من ذلك كإعادة توضيب لخطط عمل سابقة كي تتماشى مع متطلبات معيار 

، أو القضايا المحددة من معظم القضايا األساسية التي حددها أصحاب المصلحة كأولويات وطنيةالمالحظة أن خطة العمل لم تعالج 

 خالل تقديم تقارير سابقة على أنها تتطلب اهتماماً إضافياً.

 التقدم المحرز منذ المصادقة

العراق كي تتماشى مع أولويات وزارة النفط ووزارة الصناعة  EITIمبادرة تحديث خطة عمل  اصحاب المصلحة فريقناقش 

في هذا االجتماع خطة عمل العراق التي تغطي  فريقالناقش   2018.112آذار/مارس  7والمعادن وذلك في اجتماعه الذي عقد في 

 24وفي بداية المصادقة الثانية على العراق )في     113ووافق عليها.   2019ونيسان/أبريل 2018الفترة بين آذار/مارس 

بين نيسان/أبريل  الواقعة الفترة يعمل إلعداد خطة العمل التي تغط مجلس اصحاب المصلحة فريق(، شكل 2019نيسان/أبريل 

الصيغة  .  يتوقع وضع2019، وناقش مشروع خطة العمل هذه في اجتماعه الذي عقد في نيسان/أبريل 2020وأيار/مايو  2019

ً النهائية لخطة العمل هذه أن يكون  أيار/مايو  6في اجتماعه الذي سيعقد في  اصحاب المصلحة فريقعلى جدول أعمال مدرجا

2019. 

 EITIمبادرة متاحة للجمهور على الموقع الشبكي ل 2019-2018 العراق EITIمبادرة خطة عمل  :خطة عمل متاحة للجمهور

 أنشأ لجنة أصحاب مصلحة متعددين لصياغة خطة عمل اصحاب المصلحة فريقأوضح موظفو األمانة العامة أن  114العراق.

األولويات الوطنية وفق ما  ظفون أن اللجنة اخذت باالعتبارو.  وأكد الم2018 في آذار/مارس 2019-2018العراق  EITIمبادرة 

ما إذا استطلعت آراء الجهات المعنية في  وردت إليها من وزارة النفط، إلى جانب أولويات شركات النفط الدولية، لكنهم لم يؤكدوا

المجتمع المدني على نطاق واسع في وضع خطة العمل.  وأكد أصحاب المصلحة في الصناعات االستخراجية الذين استشيروا على 

 EITIمبادرة وإسهاماتهم في إعداد خطة عمل  اصحاب المصلحة فريقلمشاركة الفعلية لممثلي الصناعات االستخراجية في ا

 العراق.

تتماشى مع األولويات  2019-2018العراق  EITIمبادرة يبدو أن اربعة من األهداف الخمسة في خطة عمل : لتنفيذل األهداف

الوطنية، بما في ذلك الشفافية في إدارة الحكومة لقطاع الصناعات االستخراجية، وتنفيذ بنود النفقات االجتماعية لعقود خدمة النفط 

قرير تعزيز الشفافية في منح تراخيص التعدين، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في إنشاء شركة نفط وطنية.  يؤكد الت ووالغاز،

تتماشى مع األولويات  2019-2018العراق  EITIمبادرة أن أهدف خطة عمل  EITIمبادرة السنوي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ 

 115.الوطنية

 

                                                           
  .38، ص. مرجع سبق ذكره، EITI EITI(، التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة  112
 11 ، 10ص. المرجع نفسه،  113
  .مرجع سبق ذكره، ‘2019-2018العراق  EITIخطة عمل مبادرة ‘، (2018)العراق ) EITIمبادرة 114
 .مرجع سبق ذكره، ‘2019-2018العراق  EITIخطة عمل مبادرة ‘، (2018)العراق ) EITIمبادرة  115
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قابلة للقياس ومحددة زمنياً، ال  2019-2018معظم األنشطة في خطة العمل تكون بينما  :األنشطة القابلة للقياس والمحددة زمنياً 

أي إطار زمني غير اإلطار الزمني العام إلنجاز كافة األنشطة  5و 3و 2األنشطة الفردية المدرجة في إطار الهدف  العديد منيشمل 

 12المدرجة في إطار األهداف.  يضاف إلى ذلك أن اإلطار الزمني إلنجاز معظم األنشطة هو محدد بفترة تتراوح بين تسعة و

 شهراً.

أنشطة تتعلق ببناء قدرات الكيانات الحكومية وشركات  2019-2018تتضمن خطة عمل  :القدرات معالجة أية قيود مفروضة على

 ،النفط الوطنية بشأن اإلفصاح المنتظم عن البيانات، والكيانات الحكومية والشركات بشأن إعداد التقارير المتعلقة بالنفقات االجتماعية

 فريقمخصصة ألعضاء  والكيانات الحكومية بشأن اإلفصاح عن بيانات التعدين.  لكن خطة العمل ال تتضمن أي أنشطة بناء قدرات

 أصحاب المصلحة.

إلى اإلفصاح المنتظم عن  أنشطة تتعلق باالنتقال 2019-2018تتضمن خطة العمل  :العراق EITIمبادرة نطاق إعداد تقارير 

  العراق، وتعزيز الشفافية في النفقات االجتماعية وتحسين اإلفصاح عن منح تراخيص التعدين. EITIمبادرة بيانات 

العوائق القانونية أو التنظيمية بشكل  بتخطيأنشطة تتعلق  2019-2018فيما ال تتضمن خطة العمل : العوائق القانونية أو التنظيمية

نشاطاً واحداً يتعلق بإعداد دراسة بشأن القوانين والنظم المختلفة التي تحكم العراق، غير أنها تتضمن  EITIمبادرة في تنفيذ  خاص

 قطاعات التعدين والنفط والغاز.

بمتابعة اإلجراءات  2019-2018في خطة عمل  4و 1تتعلق كافة األنشطة الواردة في إطار الهدفين  :خطط لتنفيذ التوصيات

لكن خطة العمل ال تتضمن أية أنشطة تتعلق بشكل خاص بمتابعة التوصيات التصحيحية والتوصيات المنبثقة عن المصادقة.  

 .EITIمبادرة الصادرة في التقارير السابقة لل

محدد التكاليف بوضوح مع إشارات إلى مصادر التمويل.  لكن ال يبدو النصف  ونصف األنشطة تقريباً ه :التكاليف ومصادر التمويل

أنه مشمول في التكلفة اإلجمالية للهدف الذي  واآلخر من األنشطة محدد التكاليف، رغم أن التمويل المطلوب لهذه األنشطة يبد

ً  مليون دوالراً  1,422غ على أنها تبل 2019-2018يتضمن هذه األنشطة.  وفيما تم توفير كلفة خطة العمل  ، يسلط التقرير أمريكيا

دوالراً أمريكياً فقط  415,944الضوء على نقص كبير في التمويل وذلك من خالل إنفاق  2018السنوي بشأن التقدم المحرز لعام 

ً على حاالت تأخير في صرف تمويل البنك الدولي كتحد  2018.116في الممارسة في عام  رئيسي للتنفيذ كما يسلط الضوء ايضا

 117الكامل لخطة العمل.

 تقييم األمانة العامة

ً تعتبر األمانة العامة الدولية أن اإلجراءات التصحيحية في خطة العمل عولجت جزئياً وتعتبر أن العراق أحرز تقدماً  فيما  ملموسا

ويتم تقديمها في الوقت المحدد وتحديثها سنوياً، وأهدافها تتماشى  متاحة للجمهور 2019-2018خطة العمل   .1.5 بالمتطلبيتعلق 

ً الممثلة في  ، ال سيما اصحاب المصلحة فريقمع األولويات الوطنية.  لكن درجة المشاورات مع الجهات المعنية األوسع نطاقا

المجتمع المدني، هي غير واضحة.  كما تتضمن خطة العمل أنشطة معيّنة لمتابعة التوصيات المنبثقة عن المصادقة، لكن ليس من 

.  وفيما يكون نصف عدد األنشطة تقريباً محدد الكلفة ومصادر التمويل مبّينة بوضوح، غير أن النصف اآلخر EITIمبادرة تقارير 

 ليس كذلك.

العراق السنوية ناتجة عن المشاورات مع الجهات المعنية  EITIمبادرة على العراق الحرص على أن تكون خطة عمل  يتعيّن

ً مع  ً في الحكومة والصناعات االستخراجية والمجتمع المدني، وأن تتضمن خطة العمل أنشطة محددة الكلفة فرديا األوسع نطاقا

وذلك  العراق، EITIمبادرة لمتابعة التوصيات المنبثقة عن المصادقة وتقارير مصادر تمويل واضحة لكل منها، وتتضمن خططاً 

. قد يرغب العراق بنشر تحديثات منتظمة أكثر ألعمال تنفيذ خطة عمله من أجل عكس الرصد المتسق للتنفيذ 1.5وفقاً للمتطلب 

 .ودعم جهود العراق في الوصول إلى جهات مانحة لدعم أنشطة محددة

 

                                                           
 .22ص.  مرجع سبق ذكره، ‘2019-2018العراق  EITIخطة عمل مبادرة ‘، (2018)العراق ) EITIمبادرة  116
 .35ص.  مرجع سبق ذكره، ‘2019-2018العراق  EITIخطة عمل مبادرة ‘، (2018)العراق ) EITIمبادرة  117
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 (2.1اإلطار القانوني )# - 5اإلجراء التصحيحي     3.5

ً على أن تتضمن التقارير المستقبلية تو الحرص اصحاب المصلحة فريقعلى يتعيّن  للقوانين والشروط المالية الرئيسية المتعلقة  ضيحا

بقطاعات التعدين والنفط والغاز، بما في ذلك لحمة عامة عن أدوار الكيانات الحكومية األساسية المشاركة في اإلشراف على 

خذ باالعتبار أن يأ اصحاب المصلحةفريق .  يستطيع 2.1القطاعات وعلى اإلصالحات األخيرة أو الجارية، وذلك وفقاً للمتطلب 

العراق كسجل للمعلومات المحدثة بانتظام بشأن الشروط المالية والبيئة القانونية لصناعات  EITIمبادرة استخدام الموقع الشبكي ل

 التعدين والنفط والغاز.

 النتائج المنبثقة عن المصادقة األولى

العراق لعام  EITIمبادرة تقرير  أوردأن العراق أحرز تقدماً غير كاف في استيفاء هذا المتطلب.  إلى خلصت المصادقة األولى 

اي وصف  يوردلمحة عامة سريعة عن اإلطار القانوني لقطاعّي النفط والغاز )بما في ذلك حكومة إقليم كردستان(، لكنه لم  2015

في باقي  لعقود الخدمات التقنيةفي حكومة إقليم كردستان وليس  تقاسم اإلنتاجلعقود للبنود ذات الصلة.  تم توفير الشروط المالية 

تم إدراج الكيانات الحكومية ذات الصلة كما كان غير واضح.   توضيحرغم أن البإيجاز تم شرح درجة االنتقال المالي والعراق.  

بدون توفير أي تبرير وال  2015االستخراجية عام أدوارها.  وأفيد انه لم تجري أي إصالحات في الصناعات  توضيحلكن لم يتم 

مناقشات بشأن المحاوالت الطويلة األمد للموافقة على قانون الهيدروكربون.  وفي التعدين، تم إدراج عدة قوانين لكن دون توضيحها، 

ً في تنظيم القطاع موضح وزارة الصناعة والمعادن دور والنظام المالي لم يكن موضحاً، وكان  ز.بإيجا ا

 التقّدم المحرز منذ المصادقة

لمحة عامة عن البيئة القانونية والنظام المالي  2018المنشور في كانون األول/ديسمبر  2016لعام  EITIمبادرة تقرير  يورد

من قطاع التعدين على أنه  أي تدفق إيرادات عتبرلم ي اصحاب المصلحة فريقبالصناعات االستخراجية.  يؤكد التقرير أن  المتعلقين

٪ من إجمالي 2(، استناداً إلى عتبة أهميته النسبية في اختيار تدفقات اإليرادات من أجل التسوية )109-108ذات أهمية نسبية )ص. 

 اإليرادات(.  ومع ذلك، أدرجت معلومات غير مالية بشأن قطاع التعدين في التقرير.

على انعدام وجود تشريعات مستقلة بشأن  فيما يتعلق بالنفط والغاز الضوء 2016لعام  EITIمبادرة يسلط تقرير  :اإلطار القانوني

 1976وهو قانون سنة  2005 سنةوصفاً سريعاً للقسم ذات الصلة في الدستور العراقي ل يوردالنفط والغاز في العراق االتحادي و

 نالتقرير وصفاً موجزاً لقانوني يورد، وفي التعدين(.  25-21)ص.  118الذي ينص على تنظيم وزارة النفط وخمسة قوانين أخرى

بشأن حماية البيئة وتحسينها، ويدرج سبعة  2009.  كذلك، يصف التقرير بإيجاز القانون الصادر سنة (26-25)ص.  119اثنين

-36.  كما تم توفير وصفاً موجزاً للمؤسسات المملوكة للدولة الثمانية العاملة في قطاع التعدين )ص. 26)-25قوانين أخرى )ص. 

 (.29)ص.  2007وفيما يتعلق بحكومة إقليم كردستان، يصف التقرير أحكام قانون إقليم كردستان بشأن النفط والغاز لسنة (.  38

والمؤسسات  120تينالمعني دائرتينق بالنفط والغاز وصفاً موجزاً لطريقة عمل اليوفر التقرير فيما يتعل :أدوار الوكاالت الحكومية

التسعة المملوكة للدولة التي تعمل قبل اإلنتاج، والوكاالت الخمسة المملوكة للدولة العاملة في مجال النقل والتوزيع والتسويق، إلى 

وزارة ، يفيد التقرير بأن التعدينما يخص في(.  و35-30ص. جانب المؤسسات الثالثة المملوكة للدولة التي تعمل بعد اإلنتاج )

دون وصف أدوارها ومسؤولياتها  ذلك (، وإن كان23-22الصناعة والمعادن هي الهيئة الحاكمة الوحيدة لقطاع التعدين )ص. 

 (.  وفيما 23التقرير وصفاً سريعاً للجنة الطاقة في مجلس الوزراء التي تغطي التعدين والنفط والغاز )ص. يوردالرئيسية.  كما 

 

 

 

 

 

                                                           
وقانون ضريبة الدخل على شركات النفط األجنبية  1982، قانون ضريبة الدخل لسنة 2007، قانون تكرير النفط الخام لسنة 2006، قانون االستثمار لسنة 1997قانون الشركات العامة لسنة  118

 .2010العاملة في العراق لسنة 
 .1988وقانون استثمار المعادن لسنة  2011قانون وزارة الصناعة والمعادن العراقية لسنة  119
 والدائرة التقنية.  دائرة العقود والتراخيص البترولية120
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، يتضمن التقرير اقتباساً عن الموقع الشبكي لوزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان الذي إقليم كردستان يتعلق بحكومة

(.  كما تم توفير وصف موجز للمؤسسات الخمسة المملوكة 29يوجز وصف أدوار وزارة الموارد الطبيعية ومسؤولياتها )ص. 

 (.41-40للدولة في إقليم كردستان )ص. 

التقرير فيما يتعلق بالنفط والغاز وصفاً موجزاً لضريبة دخل الشركات ونظم الضرائب المستقطعة المطبقة على  يورد :النظام المالي

(، بما في ذلك المعدالت المطبقة وإجراءات تحصيل الضرائب.  تم توفير لمحة عامة عن اإلطار المالي 28-27النفط والغاز )ص.

.  كما تم توفير لمحة عامة عن (44-43قدية )ص. نذلك رسم بياني للتدفقات العينية والللنفط والغاز في العراق االتحادي، بما في 

التقرير لمحة عامة  يورد(.  وفي إقليم كردستان، 64-62الشروط المالية المتعلقة بعقود النفط والغاز في العراق االتحادي )ص. 

 (.65-64)ص.  تقاسم اإلنتاجعن الشروط المالية لعقود 

لمحة عامة عن النظام المالي في هذا القطاع.  لكنه يشير إلى عدم وجود شركات  صراحة يقدمفإن التقرير ال  بالتعدينتعلق أما فيما ي

خاصة تعمل بموجب تراخيص في قطاع التعدين إذ يفيد بأن اإليرادات الوحيدة المستحقة للحكومة من التعدين تتألف من مدفوعات 

(.  لكن التقرير 109-108، 8ة القابلة للتوزيع )ص. ٪ من أرباحها الصافي45المؤسسات المملوكة للدولة إلى خزينة الدولة بنسبة 

يسلط الضوء أيضاً على عدم استجابة وزارة الصناعة والمعادن في قضايا أساسية مثل "تفاصيل عقود مبرمة مع القطاع الخاص" 

بة وزارة الصناعة (، مشيراً إلى عدم وضوح الشروط المالية المطبقة على شركات التعدين الخاصة نظراً إلى عدم استجا13)ص. 

  جميع البيانات.توالمعادن خالل 

التقرير في موضوع النفط والغاز لمحة عامة عن الحوافز الضريبية في مناقشاته بشأن نوعّي  تضمني :انتقال األموالدرجة 

التقرير إلى أن الحكومة تجمع إيرادات فقط  رغم إشارة، التعدين(.  وفي مجال 150-147التحويالت دون الوطنية المطبقة )ص.

(، غير أنه ال 109-108، 8٪ من أرباحها الصافية إلى خزينة الدولة )ص. 45بشكل مدفوعات المؤسسات المملوكة للدولة بنسبة 

 يوضح مستوى االنتقال المالي في قطاع التدين.

التقرير في مجال النفط والغاز لمحة عامة عن اإلصالحات القانونية األخيرة والجارية في العراق االتحادي  يورد :اإلصالحات

في حكومة إقليم كردستان.  هناك التعدين  قطاع (.  ال يصف التقرير أية إصالحات حديثة أو جارية أو مخطط لها في46-45)ص. 

، بما في ذلك إدراج تدبير جديد للتسديد يتعلق بشركات إقليم كردستانط والغاز في قطاع النفأدلة متاحة للجمهور عن اإلصالحات في 

 2016.121النفط الدولية وضع في شباط/فبراير 

 المتعلقةالذي وفر بعض المعلومات اإلضافية  122 2019نيسان/أبريل  20في  EITIمبادرة نشر العراق ملحقاً لتقريره المتعلق ب

لثالث إصالحات عامة جارية بما في ذلك تعديل قانون شركات النفط  سطحية لها وتتألف من قائمةية والمخطط رباإلصالحات الجا

 (.5)ص. 2018لسنة  4الوطنية رقم 

 تقييم األمانة العامة

األمانة العامة الدولية راضية عن معالجة اإلجراءات التصحيحية بشأن اإلطار القانوني والنظام المالي وتعتبر أن العراق أحرز 

ً تقدماً  لمحة عامة موجزة عن اإلطار القانوني لقطاع النفط  2016لعام  EITIمبادرة يوفر تقرير   .2.1فيما يتعلق بالمتطلب  مرضيا

والغاز )بما في ذلك حكومة إقليم كردستان( وعن الشروط المالية المطبقة في كال العراق االتحادي وحكومة إقليم كردستان.  كما 

ير لمحة عامة عن اإلصالحات التقر يوردويصف التقرير بإيجاز االنتقال المالي وأدوار ومسؤوليات الكيانات الحكومية المعنية.  

الحديثة والجارية في العراق االتحادي.  وحيث أن هناك ثغرات في تغطية قطاع التعدين، بما في ذلك عدم وضوح النظام المالي 

 فيما يتعلق بالشركات الخاصة، ودرجة االنتقال المالي واإلصالحات الجارية، ترى األمانة العامة الدولية أن هذه الثغرات ليست

 .2016هامة نظراً إلى نص التقرير الواضح الذي يفيد بأن إيرادات التعدين الحكومية لم تكن هامة عام 

 

 

                                                           
 .48، ص. 2019في كانون الثاني/ يناير  هنا، تم الدخول إليه ‘طريق وعر:  النفط الكردي واالستقاللية‘(، 2018أكاديمية العراق للطاقة )شباط/فبراير  121
 .5، ص. مرجع سبق ذكره، ‘2016لعام   EITIملحق لتقرير مبادرة ‘(، 0192العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة  122

https://www.qamarenergy.com/sites/default/files/A%20Rocky%20Road_%20Kurdish%20Oil%20and%20Independence.pdf
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تعزيز تحليل البيئة القانونية والنظام المالي في النفط والغاز في تقريره وبهدف تعزيز عملية التنفيذ، قد يرغب العراق بالنظر في 

 العامة بشأن اإلصالحات القانونية والتنظيمية المقترحة.كوسيلة لدعم المناقشات  EITIمبادرة عن 

 (2.2منح التراخيص )# - 6اإلجراء التصحيحي     3.6

المستقبلية عدد التراخيص  EITIمبادرة الحرص على أن تحدد تقارير  اصحاب المصلحة فريقعلى ، يتعيّن 2.2تماشياً مع المتطلب 

)بما في ذلك عقود الخدمات التقنية( الممنوحة والمحولة في السنة/السنوات الخاضعة للمراجعة في كال التعدين والنفط والغاز، 

أن يوضح المعايير  اصحاب المصلحةبفريق في الممارسة.  ينبغي  هامةوتصف العملية الفعلية وتسلط الضوء على أية انحرافات 

قنية والمالية )وعوامل ترجيحها( المستخدمة لتقييم منح ونقل التراخيص والملكية في اتحادات عقود الخدمة التقنية، من أجل أي الت

ايضاً  اصحاب المصلحةفريق التراخيص.  قد يرغب  نقل)بما في ذلك في إقليم كردستان( ومن أجل منح و عقود نفطية استنسابية

 .الهامةاالنحرافات  الحد منكإجراءات توضيحية ونقلها لحالي لمنح العقود وأن يعلق على فاعلية النظام ا

 النتائج المنبثقة عن المصادقة

 أنه ، اعتبرت المصادقة األولىولم تتبدل الملكية في عقود الخدمات التقنية 2015لم يتم تبادل أية تراخيص نفط وغاز عام  هبما أن

ن هذا المتطلب "لم يكن قابالً للتطبيق" في قطاع النفط والغاز في العراق االتحادي في عام إكان من الممكن سياقة الحجج القائلة 

أية تراخيص  نقلالتراخيص أو منحها كان مطلوباً.  وكان من غير الواضح ما إذا تم منح أو  نقل.  غير أن توضيحاً لعملية 2015

ن إقول ال من غير الممكن، كان EITIمبادرة نطاق تقاريره عن  ، ونظراً إلى أن العراق أدرج التعدين في2015تعدين في عام 

في إقليم كردستان نوقشت بطريقة سطحية وكان من  تقاسم اإلنتاجالمتطلب لم يكن قابالً للتطبيق.  يضاف إلى ذلك أن منح عقود 

مبادرة .  كذلك، لم يصف تقرير 2015للنفط والغاز عام  تقاسم إنتاجما إذا منحت حكومة إقليم كردستان أية عقود  غير الواضح

EITI  الملكية في عقود الخدمات التقنية، ولم يصف المعلومات المتاحة علناً المتعلقة بعملية  نقلمية لنظااإلجراءات ال 2015لعام

التراخيص في قطاع التعدين.  لذا،  نقللمحة عامة عن عملية منح أو  يوردمع حكومة إقليم كردستان، ولم  تقاسم اإلنتاجإبرام عقود 

 خلصت المصادقة األولى إلى أن العراق أحرز تقدماً غير كاف في الوفاء بهذا المتطلب.

 التقّدم المحرز منذ المصادقة

رابطاً لصفحة ويب وزارة النفط إلى جانب معلومات  2018كانون األول/ديسمبر  4العراق في  EITIمبادرة نشر الموقع الشبكي ل

 EITIمبادرة نيسان/أبريل، نشر الموقع الشبكي ل 5وفي   123بشأن عملية منح عقود خدمة تقنية من خالل جولة منح تراخيص.

عطاءات في الفترة الواقعة العراق لمحة عامة عن المعايير التقنية والمالية التي خضعت للتقييم خالل الجوالت األربعة األولى لتقديم ال

 2012.124و 2009بين 

تراخيص التعدين  نقلعن أي معلومات بشأن تراخيص التعدين وال بشأن منح أو  2016لعام  EITIمبادرة ال يفيد تقرير  :التعدين

.  يوضح التقرير أن وزارة الصناعة والمعادن تخصص كميات محددة من المعادن لرفعها من جانب الشركات في 2016في عام 

ال يوضح ما إذا كانت تكليفات هذه التقرير  (، رغم أن53-52العراق االتحادي التي تُعهد إليها محاجر لفترات زمنية محددة )ص. 

راجع الحسابات المساعد في المشاورات أنه طلب معلومات بشأن العقود المبرمة .  ولحظ م2016لها( عام نقالمحاجر جرت )أو تم 

 لكن وزارة الصناعة والمعادن لم تستجب لهذه المطالب. مع شركات خاصة بشأن عملية منح التراخيص في قطاع التعدين

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .مرجع سبق ذكره، ‘العراق، مخططات عقود جوالت منح التراخيص التي نشرناها وحصلنا عليها من إدارة العقود والتراخيص البترولية EITIالموقع الشبكي لمبادرة  123
 .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘جوالت منح ونقل التراخيص -المعايير التقنية والمالية ‘(، 2019العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة  124

 

 

http://ieiti.org.iq/en/details/732/technical-and-financial-criteria-licensing-round-allocations-and-transfers
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ً لعملية إبرام وزارة الصناعة  يورد 2019نيسان/أبريل  20المنشور في  2016لعام   EITIمبادرة غير أن ملحق تقرير  وصفا

وفقاً لقانون الشركات ، وذلك والمعادن عقود مع شركات من القطاع العام والخاص في قطاع التعدين من خالل عطاءات تنافسية

كات الملحق معايير تقنية ومالية مطلوبة من الشر يورد  2011.125وقانون وزارة الصناعة والمعادن لسنة  1997العامة لسنة 

رقم الرخصة وهوية الشركات لعقود التعدين الممنوحة صراحة  وردلكن الملحق ال ي  126المقدمة للعطاءات لعقود التعدين العامة.

تي وافقت عليها الهيئة الوطنية لالستثمار توفر ادلة عن ثالثة تراخيص ، رغم أن قائمة مشاريع التعدين ال2016والمحولة عام 

)ص.  ذات أهميةتدفق اإليرادات من قطاع التعدين  اصحاب المصلحة فريقومع ذلك، لم يعتبر   2016.127تعدين ممنوحة عام 

ً تتعلق بجوالت تقديم  ورغم وجود(.  110( ولم يتم إدراج أي شركة تعدين في نطاق التقرير )ص. 108-109 أدلة متاحة علنا

 ، غير أنه لم يتم وصف هذه الجوالت في التقرير.1282016التي أطلقتها حكومة إقليم كردستان عام  المعادن بلوكاتالعطاءات ل

كافة حقول النفط والغاز.  أبرمت وزارة النفط في عدد من حقول  العراق االتحاديتملك شركات النفط الوطنية في  :النفط والغاز

النفط هذه ومن خالل شركات النفط الوطنية، عقود خدمات تقنية مع شركات نفط دولية والتي بموجبها تكون التراخيص لشركات 

وفي حقول نفط اخرى، تعمل شركات  النفط الوطنية لكن شركات النفط الدولية تقوم باإلنتاج كموفر خدمات لشركات النفط الوطنية. 

حقول النفط إلى  نقلالنفط الوطنية في إنتاجها الخاص المصنف "بإنتاج الجهود الوطنية".  ينظر تقييم هذا المتطلب في عملية منح و

 الحصص المشاركة في تلك العقود. نقلشركات النفط الوطنية، وعملية إبرام عقود خدمات تقنية و

، يدرج التقرير حقول النفط التي تشغلها شركات العراق االتحاديحقول النفط والغاز في  نقلو منحبيتعلق  فيما :نقلمنح/أعمال 

النفط الوطنية، عازالً حقول النفط التي تشغلها شركات النفط الدولية من خالل عقود خدمات تقنية عن الحقول التي تشغلها شركات 

ألخيرة أن حقول النفط (.  يشرح التقرير فيما يتعلق بهذه الشركات ا69-68النفط الوطنية بشكل مستقل "إلنتاجها الوطني" )ص. 

، وأنه لم يتم وفقاً ألنشطة كل شركة بموجب شهادات تأسيسها، ووفقاً لخطط طريقتها في العمل"مخصصة لشركات النفط الوطنية "

أن  2016لعام  EITIمبادرة (.  يوضح ملحق تقرير 67تخصيص أي من حقول النفط من خالل دورات تقديم عطاءات )ص. 

مرسوم وزارة النفط، وذلك استناداً إلى توصيات  في احقول النفط المحددة المخصصة لتشغيل شركات النفط الوطنية منصوص عنه

صادرة عن مديرية الخزانات وتطوير الحقول في الوزارة ومديرية الشؤون القانونية.  يورد الملحق بيان شركة نفط الوسط الذي 

ول إلى شركات النفط الوطنية هي منشورة في الجريدة الرسمية والتي يعتبر تاريخها تاريخ نفاذ يفيد بأن قرارات تخصيص الحق

أي حقل نفط بين شركات النفط الوطنية عام  نقلومشاورات أصحاب المصلحة أنه لم يتم  2016وأكد الملحق لعام   129مفعولها.

2016.130 

، مشيراً إلى 2016، يؤكد التقرير عدم منح تراخيص للغاز والنفط عام العراق االتحاديوفيما يتعلق بمنح عقود خدمات تقنية في 

 2016بأنه لم يتم منح تراخيص جديدة من خالل مناقصات تنافسية عام  في وزارة النفط تأكيدات دائرة العقود والتراخيص البترولية

(.  تم تأكيد ذلك من خالل 47ت )ص. وأنه لم يتم منح أي رخصة نفط وغاز ألي شركة نفط دولية خارج جوالت طرح العطاءا

 صاحب مصلحة.مشاورات أجريت مع 

٪ من فائدة المشاركة 29.69شركة أوكسيدنتال بتروليوم لنسبة نقل ، يصف التقرير العراق االتحاديالرخص في  نقلوفيما يتعلق ب

(.  كما يشير 57)ص. 2016نافذاً في أيلول/سبتمبر  نقلير لتقديم الخدمات التقنية إلى شركة نفط الجنوب ويصبح البفي شركة ز

 (.58)ص.  2017و 2015التقرير ايضاً إلى تحويالت ثالثة أخرى لفائدة المشاركة، لكنه يؤكد أن تواريخ إنفاذها كانت عام 

 

 

 

 

 

                                                           
 .12-9، ص. مرجع سبق ذكره، ‘2016العراق لعام  EITIملحق تقرير مبادرة ‘(، 2019ل العراق )نيسان/أبري EITIمبادرة  125
 .10ص. المرجع نفسه،  126
 .15، 13، ص. المرجع نفسهلشركة إسمنت الهالل، ومصنع شاهي زيان لإلسمنت، ولمعمل سمنت النجف،  127
في  هنا، تم الدخول إليه ‘استكشاف واستثمار المعادن في إقليم كردستان العراق: دعوة للتعبير عن الرغبة لمن يهمه األمر‘(، 2016إقليم كردستان، وزارة الموارد الطبيعية )حزيران/يونيو  128

 .2019كانون الثاني/يناير 
 .7-6ص. المرجع نفسه،  129
 .8ص. المرجع نفسه،  130 130

http://mnr.krg.org/index.php/en/press-releases/556-notice-of-invitation-of-expression-of-interest
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( لكنه ال يوضح 54، يوفر التقرير وصفاً عاماً لعملية الترخيص )ص. إقليم كردستان حكومة ص فييخارتال نقلب أما فيما يتعلق

أية  لىعدم وجود أدلة متاحة علناً ع إلى رغم أن التقرير يشير.  و2016النفط والغاز عام  قطاعخيص في اتر ةما إذا تم منح أي

يتضمن تقييماً مماثالً لوجود أي عملية منح (، غير أنه ال 60 )ص. 2016عقود تخصيص أو إبدال التزام أبرمت عام  تعديالت أو

أن مراجع  2016لعام  EITIمبادرة خيص في هذه الفترة.  وفيما يكرر انعدام تعاون حكومة إقليم كردستان، يوضح ملحق تقرير اتر

النفط والغاز في إقليم  لى منح تراخيص أو تحويل حصص المشاركة في عقود تقاسم إنتاجإالحسابات المساعد لم يجد أي دليل يشير 

حكومة  وجودها قرب لىإسواء كان ذلك في القطاع العام أو من المشاورات مع شركة نفط الشمال نظراً ، 2016كردستان عام 

 131إقليم كردستان في كركوك.

عملية منح تراخيص ، يصف التقرير العراق االتحاديفيما يتعلق بمنح التراخيص في : وتقديم العطاءات التراخيص نقل/منح أعمال

لمحة عامة عن الجوالت الخمسة لمنح  توفير التقرير ت النفط الدولية من خالل مناقصات تنافسية، إلى جانبكاالنفط والغاز إلى شر

مبادرة الشبكي لل، نشر الموقع 2018كانون األول/ديسمبر  4(.  وفي تاريخ 52-47التراخيص التي أجريت حتى هذا التاريخ )ص. 

EITI  ،رابطاً لصفحة ويب وزارة النفط إلى جانب معلومات عن عملية إبرام عقود خدمات تقنية من خالل جوالت منح تراخيص

وفيما يتعلق بمجاالت تشغلها شركات النفط الوطنية بشكل مستقل من أجل "إنتاجها الوطني"، يصف   132بما في ذلك معايير العطاء.

 133(.67ط لتخصيص حقول النفط لشركات النفط الوطنية )ص. مية فقنظاالتقرير وملحقه اإلجراءات ال

ً موجزاً لتخ يورد، العراق االتحاديالتراخيص في  بنقلوفيما يتعلق  فوائد المشاركة في النفط والغاز فيما  يصصالتقرير وصفا

ً  28يتصل بالمادة  (.  ويصف ملحق 59-58دمات تطوير وإنتاج )ص. خلنموذج عقد  134من عقود الخدمات التقنية ويتضمن رابطا

من عقد الخدمات  28مية لتخصيص شركات أخرى بالفوائد في عقود الخدمات التقنية وفقاً للمادة نظااإلجراءات ال 2016تقرير عام 

 135التقنية الموحد.

ً لعمية منح التراخيص )ص.  يوردالتراخيص في حكومة إقليم كردستان،  بمنح ونقلأما فيما يتعلق  لكنه ال  (،54التقرير وصفا

 2015في عقود تقاسم اإلنتاج.  ويشير إلى أنه لم يتم تحديد أي من عمليات نقل مشابهة في عام  يصف عملية نقل فوائد المشاركة

 (.60مراجع المحاسبة المساعد للوثائق المتاحة علناً )ص. استعراض وذلك استناداً إلى 

التقرير لمحة عامة عن المعايير التقنية والمالية  يوفر العراق االتحادي،فيما يتعلق بالتراخيص الممنوحة في  :المعايير التقنية والمالية

دائرة  التقرير بيان قتبسلة األولى من جوالت العطاءات الخاصة بعقد الخدمة التقنية.  يحالعامة لتأهيل الشركات المسبق في المر

كانون  4 وفي . (49العقود والتراخيص البترولية الذي يفيد بأن عوامل ترجيح معايير مختلفة في التقييم اإلجمالي تعتبر سرية )ص. 

وزارة النفط بشأن عملية منح عقود الخدمة  بالعراق رابطاً لصفحة وي EITIمبادرة نشر الموقع الشبكي ل 2018األول/ديسمبر 

 EITIمبادرة نيسان/أبريل، نشر الموقع الشبكي ل 5وفي   136التقنية من خالل جوالت تراخيص، بما في ذلك معايير تقديم العطاءات.

-2009عطاءات )في العراق لمحة عامة عن المعايير التقنية والمالية التي جرى تقييمها خالل الجوالت األربعة األولى لتقديم ال

2012.)137  

تي تشير إلى ضرورة لمن عقود الخدمات الموحدة وا 28.3، يقتبس التقرير المادة العراق االتحاديالتراخيص في  بنقلوفيما يتعلق 

(.  وأكدت مشاورات 59"كفاءة تقنية ومالية" )ص.  بشأن أن يكون المحال إليه مؤهالً من وزارة النفط، ما يلمح إلى توفير أدلة

 أن وزارة النفط قيّمت المعايير التقنية والمالية نفسها من أجل  2016العراق لعام  EITIمبادرة أصحاب المصلحة وملحق تقرير 

 

 

 

                                                           
 . 17ص.المرجع نفسه،  131
 مرجع سبق ذكره.، ‘العراق، الخطوط العريضة لعقود جوالت منح التراخيص التي نشرناها وحصلنا عليها من مديرية العقود والتراخيص البترولية EITIالموقع الشبكي لمبادرة  132
 .7-6ص. مرجع سبق ذكره، ، ‘2016العراق لعام  EITIملحق تقرير مبادرة ‘(، 2019العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة  133
 .2019في كانون الثاني/يناير  هنانموذج عقد خدمات تطوير وإنتاج، تم الدخول إليه  134
 .8ص. مرجع سبق ذكره، ، ‘2016العراق لعام  EITIملحق تقرير مبادرة  (،2019العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة  135
 مرجع سبق ذكره.، ‘العراق، الخطوط العريضة لعقود جوالت منح التراخيص التي نشرناها وحصلنا عليها من مديرية العقود والتراخيص البترولية EITIالموقع الشبكي لمبادرة  136
 مرجع سبق ذكره.، ‘جوالت الترخيص، منح التراخيص ونقلها -المعايير التقنية والمالية ‘(، 2019العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة  137

 

 

https://oil.gov.iq/upload/upfile/en/98.pdf
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 138المشاركة والتأهيل المسبق لمقدمي العطاءات من أجل جولة منح التراخيص األصلية. فوائدتحويالت 

وصف الموقع الشبكي لوزارة الموارد الطبيعية في حكومة  ، يقتبس التقريرحكومة إقليم كردستانالتراخيص في  بمنحوفيما يتعلق 

إقليم كردستان لعملية منح تراخيص النفط والغاز من خالل عقود تقاسم اإلنتاج، لكنه يشير فقط إلى "االعتبارات التقنية والمالية" 

 رير إلى أية معايير تقنية ومالية في نقل فوائد المشاركة في عقود تقاسم اإلنتاج. ( دون أن يصفها.  وال يشير التق54)ص. 

 2016تراخيص نفط وغاز في عام  منح، يؤكد التقرير انعدام وجود بالعراق االتحاديفيما يتعلق  :معلومات عن الفائز بالترخيص

ق )ص. رفخالل الجوالت الخمس لمنح التراخيص في الم(.  يتم توفير قائمة بمقدمي العطاءات لكل حقل نفط ممنوح من 47)ص. 

صات حقول نفط جديدة لشركات النفط الوطنية في مخص غياب 2016 العراق لعام EITIمبادرة (.  يؤكد ملحق تقرير 181-185

 2016.139عام 

من  %29.69 نسبة عملية نقل في ل إليهموّ لين والمحوالتقرير أسماء المح ذكر، يالعراق االتحاديالتراخيص في  بنقلوفيما يتعلق 

 (.57)ص. 2016إلى شركة نفط الجنوب في  شركة زبير لتقديم الخدمات التقنية فيشركة أوكسيدنتال  فوائد مشاركة

منح ونقل  انعدام2016 العراق لعام   EITIمبادرة ، يؤكد ملحق تقرير إقليم كردستانفي  نقلهاالتراخيص و بمنحوفيما يتعلق 

 140.هذا العام خاللالتراخيص 

شركة أوكسيدنتال في شركة زبير لتقديم الخدمات التقنية إلى  من فوائد مشاركة %29.69فيما يتعلق بنقل نسبة : هامةانحرافات 

عملية نقل الحصص في ، يقتبس التقرير عن مديرية العقود والتراخيص البترولية ضمانات تفيد بأن "2016شركة نفط الجنوب في 

لكنه يشير إلى أنه بسبب عدم توفير   من عقود الخدمات واإلجراءات الداخلية". 28عقود الخدمات الواردة أعاله تمت وفقاً للمادة 

انحرافات في  ةعاجزًا عن تحديد أيمديرية العقود والتراخيص البترولية وثائق داعمة لهذا البيان، كان مراجع الحسابات المساعد "

الذي يفيد بعدم وجود  اصحاب المصلحة فريق تقييم عن 2016ويقتبس ملحق تقرير عام   (.60-59ص. )هذه العملية )إن وجدت(" 

ويذكر ضمانات أفاد بها الد. صباح السعدي الذي كان نائب مدير عام مديرية العقود والتراخيص البترولية في وقت  هامةانحرافات 

 141إجراء االنتقال.

: ال يتضمن التقرير أية تعليقات بشأن فاعلية عملية منح ونقل التراخيص، سواء كان ذلك في العراق االتحادي التعليقات بشأن الفاعلية

 أو في إقليم كردستان.

 تقييم األمانة العامة

فيما  مرضياً عراق أحرز تقدماً األمانة العامة الدولية راضية عن معالجة اإلجراءات التصحيحية بشأن منح التراخيص وتعتبر أن ال

عمليات منح شركات النفط الدولية تراخيص نفط وغاز  انعدام وجود  2016لعام   EITIمبادرة يؤكد تقرير  .2.2يتعلق بالمتطلب 

انعدام تخصيص شركات النفط الوطنية بحقول نفط  2016، بينما يؤكد ملحق تقرير عام 2016جديدة في العراق االتحادي عام 

في العراق االتحادي، ويؤكد  2016عملية نقل رخصة واحدة نفذت عام  2016لعام  EITIمبادرة .  يورد تقرير 2016خالل عام 

ً للعملية ال يوردانعدام تحويل حقول نفط بين شركات النفط الوطنية.   2016ملحق تقرير عام  ة لمنح ونقل مينظاالتقرير وصفا

تراخيص النفط والغاز في العراق االتحادي، بما في ذلك المعايير التقنية والمالية لجوالت تقديم العطاءات وإن كانت بدون عوامل 

مبادرة  رتقري يذكرو .عايير نفسها تطبق على تحويل فوائد المشاركةمأن ال 2016الترجيح الدقيقة، بينما يؤكد ملحق تقرير عام 

EITI  2016في عام ليه لعملية التحويل الوحيدة لفوائد المشاركة في العراق االتحادي إل ل والمحوّ وملحقه هوية المحوّ  2016لعام 

 يذكرمية.  وفي التعدين، فيما ال نظافي اإلجراءات ال هامةويقتبس آراء اصحاب المصلحة التي تفيد بأنه لم يكن هناك انحرافات 

 التقرير معلومات واضحة عن منح التراخيص والنقل في قطاع التعدين، لكنه يفيد بوضوح بأنه لم يتم اعتبار أي شركة تعدين بأنها 

 

 

                                                           
 .8ص. مرجع سبق ذكره، ، ‘2016العراق لعام  EITI(، ملحق تقرير مبادرة 2019العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة المرجع نفسه،  138
 .8ص. المرجع نفسه،  139
 .17ص.المرجع نفسه،  140
 .8ص. المرجع نفسه،  141
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ً بشأن منح التراخيص ونقلها في إقليم 2016هامة إلى الحكومة في عام سددت مدفوعات  .  ويوفر التقرير معلومات متاحة علنا

مبادرة ويشير بوضوح إلى الثغرات في المعلومات المتاحة علناً.  وفي ضوء موافقة مجلس إدارة  2016كردستان العراقي عام 

EITI  مبادرة على التنفيذ المكيّف للعراق في تغطية تقاريرEITI  أنه تم استيفاء  ، تعتبر األمانة العامة الدولية2018-2016لفترة

 كافة جوانب المتطلب وأنه تم تحقيق الهدف األوسع نطاقاً.

عوامل ترجيح المعايير التقنية والمالية المختلفة التي جرى تقييمها  وبهدف تعزيز عملية التنفيذ، يُشجع العراق بشدة على توضيح

ية النظام الحالي لمنح التراخيص ونقلها كوسيلة توضيح من أجل منح التراخيص ونقلها.  قد يرغب العراق ايضاً بالتعليق على فاعل

كما يُشجع العراق على مواصلة توضيح عملية منح تراخيص التعدين ونقلها في كال    لإلجراءات والحد من االنحرافات الهامة.

 .العراق االتحادي وإقليم كردستان، إلى جانب عملية منح تراخيص النفط والغاز في إقليم كردستان

 (2.3سجل/سجالت التراخيص )# - 7 اإلجراء التصحيحي  3.7

كافة المعلومات التي يشملها لالعراق  EITIمبادرة الحرص على توفير التقارير المستقبلية ل اصحاب المصلحة فريقعلى يتعيّن 

لكافة التراخيص التي تحملها الشركات الهامة )بما في ذلك كال النفط والغاز والتعدين( أو توفير رابط يشير إلى حيث  2.3المتطلب 

ً بالعمل مع وزارة النفط ووزارة الصناعة  اصحاب المصلحةفريق د يرغب قتتوفر معلومات التراخيص هذه للجمهور.   أيضا

ً وتوفير إمكانية  الشركات الهامة من خالل نظام أنشطة مسحوالمعادن لإلفصاح عن معلومات تراخيص كافة  ً علنا يكون متاحا

 وصول مجانية إلى هذا السجل على اإلنترنت.

 النتائج المنبثقة عن المصادقة األولى

ً غير كاف في الوفاء بهذا المتطلب.  وفر تقرير   2015لعام  EITIمبادرة خلصت المصادقة األولى إلى أن العراق أحرز تقدما

، 2015الممنوحة منذ عام  18كافة بلوكات النفط الـعلى والموافقة  وسريانها، هاوتواريخ إبرام فيها والشركاء العقود أسماء مشغلي

الفرق  2015لعام  EITIمبادرة تواريخ التطبيق وإحداثيات التراخيص، أو هوية حاملي التراخيص.  لم يوضح تقرير  ذكرلكنه لم ي

بين حاملي التراخيص وشراكة شركات النفط الوطنية في عقود الخدمة التقنية، موفراً أسماء شركاء شركات النفط الوطنية فقط 

أن التراخيص تغطي كال النفط والغاز، يتم اإلفادة صراحة بوليس أصحاب التراخيص، ما اختلف في غالبية األحيان.  وفيما لم 

أظهرت بيانات اإلنتاج المصنفة حسب حقل النفط في التقرير أن التراخيص تغطي كال السلعتين.  ولم يتم توفير معلومات بشأن 

ص في إلى أية تراخي 2015العراق لعام  EITIمبادرة حقول اإلنتاج الوطني أو الحقول في إقليم كردستان.  كما لم يشر تقرير 

 قطاع التعدين، وال إلى أي سجل عقاري للتعدين والنفط والغاز سواء كان عاماً أو خاصاً.

 التقدم المحرز منذ المصادقة

. أبرمت وزارة النفط بشأن عدد العراق االتحاديتشغل شركات النفط الوطنية كافة حقول النفط والغاز وتحمل كافة التراخيص في 

نفط الوطنية، عقود خدمة تقنية مع شركات النفط الدولية من خالل شركات النفط الوطنية.  أما في من حقول نفط تابعة لشركات ال

حقول النفط األخرى فإن شركات النفط الوطنية تقوم بإنتاجها الخاص المصنف "بإنتاج الجهود الوطنية".  ونظراً إلى أن المتطلب 

يغطي التراخيص المحمولة من الشركات الهامة على األقل، يركز هذا التقييم على حقول النفط التي تشغلها شركات النفط  2,3

 بموجب عقود خدمة تقنية تشارك فيها شركات النفط الدولية.وتشغلها الوطنية، إلى جانب حقول النفط الصادر بها تراخيص 

، إقليم كردستانوالعراق االتحادي ات عن التراخيص في قطاع النفط والغاز في كال معلوم 2016لعام  EITIمبادرة تقرير  يورد

( 109-108لم يعتبر أي تدفق إيرادات أنه ذات أهمية )ص.  اصحاب المصلحة فريق.  يؤكد التقرير أن التعدينلكن ليس في قطاع 

العراق في الرابع من كانون  EITIمبادرة الشبكي ل(.  ونشر الموقع 110ولم يتم إدراج أي شركة تعدين في إطار التقارير )ص. 

 التي توفر بعض 143وزارة النفط مديرية العقود والتراخيص البترولية في لصفحة ويب 142رابطاً  2018األول/ديسمبر 

 

 

 

 

                                                           
، الخطوط العريضة لعقود جوالت منح التراخيص التي نشرناها وحصلنا عليها من مديرية العقود والتراخيص  (،2018العراق )كانون األول/ديسمبر  EITIالموقع الشبكي لمبادرة   142

 مرجع سبق ذكره.، ‘البترولية
 .2019في كانون الثاني/يناير  هنا، تم الدخول إليها ‘المعلومات عن عقود النفط‘الموقع الشبكي لوزارة النفط، صفحة  143

http://www.moo.oil.gov.iq/PCLD/PCLD/index.html
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 (.55)ص.  2016لعام  EITIمبادرة التفاصيل بشأن منح عقود الخدمة التقنية لشركات النفط الدولية، بما في ذلك تقرير 

المغطاة بعقود أبرمت مع شركات النفط الدولية في  النفط والغازفيما يتعلق بتراخيص  :تراخيص النفط والغاز بموجب عقود خدمة

 إسم حقل النفط، إسم شركة النفط الوطنية التقرير قائمة بالعقود الممنوحة لشركات النفط الدولية، بما في ذلك يورد، العراق االتحادي

ومدته  ه، تواريخ توقيع العقد وفترة سريان2018حاملة الترخيص، إسم المشغل، فوائد مشاركة جميع الشركاء في العقد بدءاً من 

(.  كما يتم توفير إحداثيات كافة العقود عدا العقود الممنوحة في 57ويتم توفير السلع المغطاة بعقود اإلنتاج )ص.   (.57-55)ص. 

تواريخ تطبيق أي من تراخيص  يذكرالتقرير ال  (.  لكن191-187)ص.  هذا التقرير في مرفق 2018جولة الترخيص الخامسة عام 

تراخيص البترولية الذي يفيد بأن العقود مديرية العقود والالنفط والغاز.  وخالل المشاورات، اقتبس مراجع الحسابات المساعد بيان 

منحت في اليوم نفسه لتقديم العطاءات، مشيراً إلى أن تاريخ منح العقد كان تاريخ تطبيق كافة العقود الممنوحة من خالل جوالت 

المواعيد النهائية لتقديم العطاءات لكل من جوالت  يذكرالذي  2016لعام  EITIمبادرة الترخيص.  يتم تأكيد ذلك في ملحق تقرير 

 144تقديم العطاءات حتى تاريخه.

، ال يمكن استخدام تاريخ منح العقد كمؤشر يستدل به لتاريخ 2008لكن ونظراً إلى أن عقد أحدب ُمنح خارج جوالت الترخيص عام 

، بما في 2008عقد خدمة أحدب إلى شركة الواحة النفطية المحدودة عام  عملية منح 2016تطبيق عقد أحدب.  يصف ملحق تقرير

 2007.145ذلك التواريخ الرئيسية في "إعادة تفعيل" ترخيص أحدب عام 

فيما يتعلق بحقول النفط التي تشغلها شركات النفط الوطنية، يوضح التقرير أن  :حقول النفط المشغلة من شركات النفط الوطنية

وأنه لم يتم  ووفقاً لخطط وزارة النفط" اوفقاً لنشاط كل شركة بموجب شهادة تأسيسهكات النفط الوطنية "الحقول خصصت لشر

(.  لكن التقرير ال يوضح ما إذا كان تشغيل الحقول المشغلة من 67تخصيص أي من حقول النفط من خالل جولة عطاءات )ص.

مراجع الحسابات المساعد، أوضح أنه لم يتم منح أية تراخيص لشركات .  ولدى استشارة ترخيصشركات النفط الوطنية تّم بموجب 

العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط، وأنه تم ببساطة "منح"  النفط الوطنية لحقول النفط هذه، وفق ما أفادت به مديرية

حقول النفط المحددة التي ستشغلها  أعلن عنه أن 2016لعام  EITIمبادرة ملحق تقرير  ححقول النفط لشركات النفط الوطنية.  يوض

في مرسوم صادر عن وزارة النفط استناداً إلى توصيات مديرية تنمية األحواض والحقول التابعة للوزارة  شركات النفط الوطنية

ومديرية الشؤون القانونية.  ويذكر الملحق بيان شركة نفط الوسط الذي يفيد بأن قرار تخصيص الحقول لشركات النفط الوطنية 

 معلومات 2016لحق تقرير عام مفي  1التذييل  يورد  146خ سريان القرار.منشور في الجريدة الرسمية والذي يعتبر تاريخه تاري

عن حقول النفط التي تشغلها شركات النفط الوطنية بشكل مستقل، بما في ذلك بيانات عن إسم حقل النفط، وضع اإلنتاج، إسم شركة 

ية.  ويؤكد أن تواريخ التطبيق واالنتهاء، إلى النفط الوطنية المشغلة للحقل، تاريخ تخصيصه، السلع المغطاة واإلحداثيات الجغراف

جانب اسماء الشركاء ال تطبق على حقول النفط هذه كون شركات النفط الوطنية ال تتقدم بطلب تخصيص حقول النفط.  تستمر 

ة حقول النفط هذه لحين إنهائها وفقاً لقانون الشركات العامة وتشغل شركات النفط الوطني لحقول النفط ة شركات النفط الوطنيةملكي

 147بشكل مستقل دون شركاء.

 42، يورد التقرير قائمة بـإقليم كردستانفيما يتعلق بتراخيص النفط والغاز في  تراخيص النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان:

ويسلط الضوء على عدد من  ،متوفرة في الموقع الشبكي لوزارة الموارد الطبيعية التابعة لحكومة إقليم كردستان عقداً لتقاسم اإلنتاج

في  42يورد التقرير رابطاً للنص الكامل لعقود تقاسم اإلنتاج الـ  (.61عقود تقاسم اإلنتاج التي لم يتم نشرها حتى تاريخه )ص. 

(.  وتتضمن المعلومات التي يمكن الوصول 61)ص.  148الموقع الشبكي لوزارة الموارد الطبيعية التابعة لحكومة إقليم كردستان

داثيات حإليها من خالل النص الكامل تواريخ منح وانتهاء العقود، إسم المشغل، أسماء الشركاء وفوائد المشاركة، السلع المغطاة وإ

 ردستان في مرفقترخيصاً للنفط والغاز في إقليم ك 37إحداثيات  2016العراق لعام  EITIمبادرة التراخيص.  كما يورد تقرير 

(.  لكن تواريخ تطبيق تراخيص النفط والغاز في إقليم كردستان ليست متاحة علناً.  ورغم الثغرات 199-193)ص.  هذا التقرير

 ارة الموارد الطبيعية التابعة لحكومة إقليم كردستان، يوضح التقرير أن الشركات زفي عقود تقاسم اإلنتاج في الموقع الشبكي لو

 

 

 

                                                           
 .5ص.  مرجع سبق ذكره،، ‘2016 العراق لعام  EITIملحق تقرير مبادرة ‘(، 2019العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة 144
 .6-5ص.  مرجع سبق ذكره،، ‘2016 العراق لعام  EITIملحق تقرير مبادرة ‘(، 2019العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة  145
 . 6ص. المرجع نفسه، 146
 .50- 40ص. المرجع نفسه،  147
 .2019في كانون الثاني/يناير  هنا، تم الدخول إليه ‘عقود تقاسم اإلنتاج المبرمة‘الموقع الشبكي لوزارة الموارد الطبيعية التابعة لحكومة إقليم كردستان، صفحة  148

http://mnr.krg.org/index.php/en/the-ministry/contracts/pscs-signed
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كانت الشركات المشترية صادرات  EITIمبادرة رير تعتبر ذات أهمية ألهداف إعداد تقاالتي العاملة في إقليم كردستان الوحيدة 

 (.109النفط الخام )ص. 

 تقييم األمانة العامة

عن معالجة اإلجراءات التصحيحية بشأن سجل/سجالت التراخيص وتعتبر أن العراق أحرز تقدماً  األمانة العامة الدولية راضية

 ً توجيهات للحصول على كافة المعلومات المدرجة في المتطلب  2016لعام  EITIمبادرة يورد تقرير   .2.3بشأن المتطلب  مرضيا

 2016يورد ملحق التقرير لعام وات النفط الوطنية.  كتقنية مبرمة مع شر اتد خدمو)ب( عدا تطبيق التراخيص المغطاة بعق2.3

تواريخ تطبيق كافة التراخيص بموجب عقود خدمات تقنية، إلى جانب كافة المعلومات ذات الصلة بشأن حقول النفط التي تشغلها 

، ال يورد التقرير معلومات عن التراخيص، )ب(.  وفي التعدين2.3شركات النفط الوطنية بشكل مستقل، وذلك تماشياً مع المتطلب 

يورد التقرير معلومات متاحة علناً بشأن و.  2016لعام  EITIمبادرة بل يؤكد أنه لم يتم أخذ اي شركات هامة باالعتبار في تقرير 

في ضوء ويسلط الضوء على المعلومات المتاحة للجمهور.  و 2016كردستان العراقي عام إقليم سجل/سجالت التراخيص في 

، تعتبر 2018-2016عن فترة  EITIمبادرة على التنفيذ المكيّف للعراق الذي يغطي تقارير  EITIمبادرة موافقة مجلس إدارة 

ً  ه تم تحقيقاألمانة العامة الدولية أن كافة جوانب المتطلب قد استوفيت وأن  .الهدف األوسع نطاقا

متاح للجمهور، بما في ذلك معلومات  حتفاظ بسجل أو نظام/نظم سجل عقاريولتعزيز عملية التنفيذ، يُشجع العراق بشدة على اال

شاملة عن تراخيص شركات الغاز والنفط والتعدين.  وفي هذه األثناء، بوسع العراق الحرص على أن يتم نشر معلومات عن 

التراخيص بنسق بيانات مفتوحة بشأن كافة تراخيص التعدين والنفط والغاز وحقول النفط التي تشغلها شركات هامة، وذلك وفقاً 

 .2.3متطلب لل

 (2.4السياسة العامة بشأن اإلفصاح عن العقود )# - 8اإلجراء التصحيحي     3.8

أن يعمل مع ممثلين عن الحكومة لتوضيح سياسة الحكومة االتحادية بشأن اإلفصاح عن العقود  اصحاب المصلحة فريقبينبغي 

العراق المستقبلية أو من خالل قنوات أخرى مثل الموقع  EITIمبادرة  يروتوثيق اي حاالت إفصاح عن العقود من خالل تقار

على إجراء مراجعة مفصلة  اصحاب المصلحةفريق .  كما يُشجع 2.4العراق، وذلك تماشياً مع المتطلب  EITIمبادرة الشبكي ل

 قليم كردستان.لعقود تقاسم اإلنتاج التي نشرتها حكومة إقليم كردستان من أجل توضيح ممارسة اإلفصاح عن العقود في إ

 النتائج المنبثقة عن المصادقة األولى

العراق لعام  EITIمبادرة خلصت المصادقة األولى إلى أن العراق أحرز تقدماً غير كاف في الوفاء بهذا المتطلب.  لم يفصل تقرير 

لإلفصاح عن العقود عدا اإلشارة  حاليةارسة المسياسة الحكومة بشأن اإلفصاح عن العقود في التعدين والنفط والغاز، وال الم 2015

أن عقد خدمات تقنية واحد على األقل تشير إلى العامة إلى نشر حكومة إقليم كردستان لعقود تقاسم اإلنتاج لديه.  كان هناك أدلة 

 متاح للجمهور على اإلنترنت وستة عقود تقاسم اإلنتاج على األقل لم تنشرها حكومة إقليم كردستان.

 نذ المصادقةالتقدم المحرز م

عن عدم وجود أي سياسة "مكتوبة" بشأن اإلفصاح عن  في العراق االتحادي 2016لعام  EITIمبادرة يفيد تقرير سياسة الحكومة: 

أن ممارسة مديرية العقود والتراخيص البترولية تقضي بعدم اإلفصاح عن  اصحاب المصلحة فريقالعقود لكنه يشير إلى "فهم" 

يورد التقرير أن مديرية العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط أكدت خطياً أنه ال يتم اإلفصاح عن العقود   (.60العقود )ص. 

(.  غير أن مراجع الحسابات 61-60شائعة" للبلدان الغنية بالموارد )ص. بنود السرية في العقود وأن هذا األمر هو "ممارسة  بسبب

ً ظ إلى حالمساعد ولدى استشارته، ل  أن "كل من رغب بمراجعة العقود" كان قادراً على القيام بذلك من خالل إرسال طلباً خطيا
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المبذولة لتوثيق  اصحاب المصلحة فريق جهود 2018يصف التقرير السنوي لعام وإلى مديرية العقود والتراخيص البترولية.  

 149اإلصالحات وتوضيح سياسة الحكومة بشأن اإلفصاح عن العقود.

ويوفر  2019عن سياسة الحكومة بشأن اإلفصاح عن العقود في نيسان/أبريل  منشور وزارة النفط 2016 عام ملحق تقرير يلحظ

تنص السياسة على أن كافة نماذج عقود خدمات النفط والغاز متاحة على الموقع الشبكي لوزارة النفط وأن الحكومة   150رابطاً.

أن كافة العقود المبرمة هي مشابهة للنموذج، يشير  المرفق وملحقات ومرفقات هذه العقود.  وفيما يلحظ طستنشر كافة أحكام وشرو

ويصف التقرير السنوي  151إلى أن اإلفصاح عن "بعض المواد التقنية والمالية" في العقود ليس ممكناً دون إذن من طرفّي العقد. 

وزارة النفط من أجل إدراج متطلبات تتعلق بإعداد تقارير  بذولة للعمل معالم اصحاب المصلحة فريقبشأن التقدم المحرز جهود 

 2018.152وفق نموذج عقد الخدمات التقنية المستخدم للجولة الخامسة للتراخيص التي أطلقت عام  EITIمبادرة 

في حكومة إقليم كردستان المتعلقة  الحاليةفي حكومة إقليم كردستان، يوضح التقرير الممارسة  وفيما يتعلق باإلفصاح عن العقود

(، لكنه ال يوضح ما إذا كانت سياسة حكومة إقليم كردستان تؤيد 61المبرمة في كردستان )ص.  تقاسم اإلنتاجبنشر بعض عقود 

وضح يتم على أساس مخصص غير موسوم بالطابع الرسمي.  وأ تقاسم اإلنتاج المبرمةاإلفصاح عن العقود، أو ما إذا كان نشر عقود 

 مراجع الحسابات المساعد لدى استشارته أنه يمكن بذلك عدم تحديد سياسة حكومة إقليم كردستان بشأن اإلفصاح عن العقود.

في العراق االتحادي أو في إقليم كردستان.   التعدينما إذا كان هناك عقود في قطاع  2016لعام  EITIمبادرة ال يوضح تقرير 

قائمة بعقود التعدين وإن كان يلقي بظالل الشك على شمولية القائمة نظراً إلى انعدام استجابة وزارة  2016يورد ملحق التقرير لعام 

 153الصناعة والمعادن.  ويؤكد الملحق أن الوزارة تعتبر عقود التعدين سرية.

"الممارسة الحالية" لنشر مديرية  العراق االتحاديفي  2016لعام  EITIمبادرة يصف تقرير  ية وإمكانية الوصول:حالالممارسة ال

 154العقود والتراخيص البترولية لنماذج العقود، لكن ليس للعقود المبرمة، ويوفر روابط لنموذج عقد خدمات التطوير واإلنتاج

عقود، كافة العقود المبرمة هي وفقاً لنموذج ال يفيد التقرير بأن(.  60)ص. 155نموذج عقد خدمات االستكشاف والتطوير واإلنتاجلو

بشكل منفصل.  وفيما يشير التقرير إلى انعدام نشر اي عقد نفط مبرم في العراق  فصاح عنهاإلعدا "بعض المعلومات التي يتم ا

 156متاح علناً في الموقع الشبكي لشبكة االقتصاديين العراقيين. 2009عقد رميلة للخدمات التقنية لعام  االتحادي حتى تاريخه، يبدو أن

 فريقوأشار مراجع الحسابات المساعد لدى استشارته إلى أنه لم يتم نشر عقد رميلة في موقع شبكي حكومي وبالتالي لم يستطع 

 التعليق على أسباب نشره. اصحاب المصلحة

لنفط والغاز منشورة في الموقع الشبكي تقاسم إنتاج اعقد  42قائمة بـ 2016لعام  EITIمبادرة ، يوفر تقرير إقليم كردستانأما في 

لوزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان وتتضمن رابطاً، وإن كانت تثير القلق بشأن شمولية عقود اإلفصاح في إقليم كردستان 

 (.61)ص. 

 157عدم نشر عقود التعدين في الممارسة. 2016وفي التعدين، يؤكد ملحق تقرير عام 

 

 

 

 

 

                                                           
 .9، ص. مرجع سبق ذكره، 2018السنوي لعام  EITI(، تقرير مبادرة 2018العراق )كانون األول/ديسمبر  EITIمبادرة  149
.  الموقع الشبكي لمديرية العقود والتراخيص البترولية في وزارة 9، ص. مرجع سبق ذكرهـ ‘2016العراق لعام  EITIملحق تقرير مبادرة ‘(، 2019العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة 150

 مرجع سبق ذكره. ،‘سياسة وزارة النفط بشأن اإلفصاح عن معلومات‘النفطـ 
 مرجع سبق ذكره. ،‘سياسة وزارة النفط بشأن اإلفصاح عن معلومات‘الموقع الشبكي لمديرية العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفطـ  151
 .9مرجع سبق ذكره، ص.  ،‘2016العراق لعام  EITIدرة ملحق تقرير مبا‘(، 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة 152
 .17-12، ص.مرجع سبق ذكرهـ ‘2016العراق لعام  EITIملحق تقرير مبادرة ‘(، 2019العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة  153
 .2019في كانون الثاني/يناير  هناالعراق االتحادي، نموذج عقد خدمات التطوير واإلنتاج، تم الدخول إليه  154
  .2019في كانون الثاني/يناير  هناالعراق االتحادي، نموذج عقد االستكشاف والتطوير واإلنتاج، تم الدخول إليه 155
تموز/يوليو  27)العراق( المحدودة وسومو ) عقد خدمات تقنية لحقل نفط رميلة مبرم بين شركة نفط الجنوب في جمهورية العراق وشركة بريتيش بتروليوم المحدودة وسي،أن،بي،سي الدولية156

  . 2019في كانون الثاني/يناير  هنا(، تم الدخول إليه 2009
 .17-12، ص.مرجع سبق ذكرهـ ‘2016العراق لعام  EITIملحق تقرير مبادرة ‘(، 2019العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة  157

https://oil.gov.iq/upload/upfile/en/98.pdf
https://oil.gov.iq/upload/upfile/en/97.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/Clean_copy__BP_CNPC_comments__27_July__on_PCLD_draft_dated_01.pdf
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 العامةتقييم األمانة 

األمانة العامة الدولية راضية عن معالجة اإلجراءات التصحيحية بشأن سجل/سجالت التراخيص وتعتبر أن العراق أحرز تقدماً 

 ً انعدام وجود سياسة رسمية للحكومة بشأن اإلفصاح  ىالضوء عل 2016 لعام EITIمبادرة يسلط تقرير   .2.4بشأن المتطلب  مرضيا

 ملمحة عامة عن أسباب الحكومة لعد التقرير يوردعن العقود في العراق االتحادي لكنها توثق ممارسة عدم اإلفصاح الحالية، و

ن اإلفصاح عن سياسة الحكومة بشأ 2019موقعها الشبكي في نيسان/أبريل  ىاإلفصاح عن العقود.  لكن وزارة النفط نشرت عل

يوضح   روابط لنماذج عقود النفط والغاز على الموقع الشبكي لوزارة النفط. بوفر التقريرالعقود في الصناعات االستخراجية.  

في عدم اإلفصاح عن عقود التعدين ويوثق ممارسات اإلفصاح الحالية.   سياسة الحكومة 2016 لعام EITIمبادرة ملحق تقرير 

ً بشأن اإلفصاح عن العقود في كردستان العراق ويسلط الضوء بوضوح على الثغرات في يوفر التقرير و معلومات متاحة علنا

مبادرة على التنفيذ المكيّف للعراق الذي يغطي تقارير  EITIمبادرة موافقة مجلس إدارة  المعلومات المنشورة علناً.  وفي ضوء

EITI  الدولية أن كافة جوانب المتطلب قد استوفيت وأنه تم تحقيق الهدف األوسع ، تعتبر األمانة العامة 2018-2016عن فترة

 نطاقاً.

وبهدف تعزيز التنفيذ، يشجع العراق بشدة على العمل مع الكيانات الحكومية المعنية مثل مديرية العقود والتراخيص البترولية في 

بشأن اإلفصاح عن العقود في الممارسة.  قد يرغب العراق وزارة النفط وشركات النفط الدولية من أجل تفعيل سياسة الحكومة 

لإلفصاح عن عقود الخدمات الرئيسية وأية  المتاحة الفرص EITIمبادرة باالعتماد على التوقعات في استكشاف الشركات الداعمة لل

 تعديالت ذات صلة، وذلك بناء على اتفاق كال الطرفين المتعاقدين.

 

 (2.6مشاركة الدولة )# - 9اإلجراء التصحيحي     3.9

بشكل مالئم خالل وضع أطر تقارير  2.6الحرص على أن يتم استيفاء كافة جوانب المتطلب  اصحاب المصلحة فريقيتعيّن على 

غ بوضوح تعريفه للمؤسسات المملوكة للدولة من أجل تحديد المؤسسات والعراق المستقبلية.  ينبغي به أن يص EITIمبادرة 

أن يدرج قائمة شاملة للمؤسسات المملوكة  اصحاب المصلحةبفريق .  وينبغي EITIمبادرة المملوكة للدولة ضمن إطار تقارير 

ً العالقات المالية في الم EITIمبادرة للدولة ومؤسساتها التابعة في تقرير  مارسة بين المؤسسات المملوكة للدولة المقبل موضحا

التعدين  استكشاف والحكومة، إلى جانب أية قروض وضمانات قروض من الحكومة أو المؤسسات المملوكة للدولة من أجل شركات

بالعمل عن كثب مع وزارة النفط وشركات النفط الوطنية من أجل تشكيل هيكل  اصحاب المصلحةفريق والنفط والغاز.  قد يرغب 

 في الوقت المناسب. EITIمبادرة عملية اإلفصاح الروتينية كوسيلة لنشر المعلومات المطلوبة بموجب معيار 

 

 النتائج المنبثقة عن المصادقة األولى

لم  اصحاب المصلحة فريق.  فيما بدا أن بكاف في الوفاء بهذا المتطلخلصت المصادقة األولى إلى أن العراق أحرز تقدماً غير 

قائمة  2015لعام  EITIمبادرة ، وفر تقرير EITIمبادرة ت المملوكة للدولة لغايات تقديم تقارير ايتفق على تعريفه الخاص للمؤسس

شركات استكشاف النفط والغاز الهامة لكن ليس في التعدين.  فرغم الدور الموسع والمعقد للدولة في قطاع النفط والغاز  بالعديد من

مية بين المؤسسات المملوكة للدولة والحكومة، بما في نظابشكل خاص، كان هناك القليل من المعلومات بشأن العالقات المالية ال

في مشاركة الدولة في عقود الخدمات  تلم تُعالج التغييرا.  2015لعام  EITIمبادرة ي تقرير ذلك أية انحرافات في الممارسة ف

أخذ باالعتبار وجود قروض أو ضمانات قروض  اصحاب المصلحة فريقيشير إلى أن  ولم يكن هناك أي دليل 2015 التقنية عام

 ممددة من الحكومة أو من مؤسسات مملوكة للدولة لشركات تعمل في قطاعّي التعدين والنفط والغاز.
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 التقدم المحرز منذ المصادقة

نيسان/أبريل  8في اجتماعه في  اصحاب المصلحة فريقعقب التوجيهات الصادرة عن المملوكة للدولة  16نشرت كافة المؤسسات الـ

، رغم أن معظم البيانات 158 2019نيسان/أبريل  23)وألعوام سابقة في بعض الحاالت( في  2016المالية لعام  ها، بيانات2019

وفق ما أكدته المشاورات  المجلس االتحادي للمؤسسات العليا لمراجعة الحساباتالمالية لهذه الشركات لم يكن قد خضع لمراجعة 

 مع أصحاب المصلحة.  كذلك، نشرت كافة المؤسسات المملوكة للدولة شهادات ونظم تأسيسها.

وألهداف تقديم التقارير وفقاً لقانون الشركات العامة المعدل  2016لعام  EITIمبادرة يحدد تقرير  تعريف المؤسسة المملوكة للدولة:

وحدة اقتصادية ممولة ذاتياً تملكها الدولة بالكامل، لها شخصية قانونية وهي مستقلة مالياً واقتصادياً، ، السيما بوصفها "1997 لعام

الشركات التي تملك الحكومة غالبيتها لكن ال تملكها بالكامل  صراحة(.  يستثني هذا التعريف 30)ص. وتعمل وفقاً ألسس اقتصادية"

غير مملوكة كلياً والتي هي لدولة مصالح فيها تملك اى استشارته أن الشركات التي أكد مراجع الحسابات المساعد لدو  (.30)ص. 

تؤخذ باالعتبار على أنها مؤسسات مملوكة للدولة  "شركات قطاع مختلط" تخضع لقانون مختلف، ولم بأنها الحكومة اعتبرت من

للمؤسسات  اصحاب المصلحة فريقتعريف  2016لعام  EITIمبادرة .  يكرر ملحق تقرير EITIمبادرة لغايات تقديم تقارير 

 159المملوكة للدولة وفقاً للتشريعات الوطنية )التي تستثني الشركات المشتركة(.

فقاً لتعريف ومؤسسة مملوكة للدولة  17، قائمة إجمالية من العراق االتحادييورد التقرير بشأن النفط والغاز في  األهمية النسبية:

، خمس مؤسسات في 160المراحل األولىسع مؤسسات مملوكة للدولة تعمل في تالمؤسسة المملوكة للدولة المعتمد، بما في ذلك 

(.  يوضح التقرير أن 35-30)ص. 162التكرير /المراحل األولى، وثالث مؤسسات مملوكة للدولة في 161مجال النقل والتسويق

)ص.  2017مملوكة للدولة من أصل تسعة وهي شركة ذي قار، تأسست رسمياً في آذار/مارس  تعمل في المراحل األولىمؤسسة 

 .2016مؤسسة مملوكة للدولة في قطاع النفط والغاز عام  16(، ما يعني أنه كان هناك فقط 32

 2016قيمة مدفوعات عام  بيّنوح األهمية النسبية لمدفوعات كل من هذه المؤسسات المملوكة للدولة، وهو يضال يثبت التقرير بو

من ثماني مؤسسات مملوكة ( ‘٪(45حصة الخزينة من أرباح المؤسسات المملوكة للدولة المبلغ عنها )‘على أنها إلى الحكومة )

ً منها لم تعتبر هامة كون كل منها ساهم بنسبة أقل من واحد في المئة من إجمالي  16من بين الـ 163للدولة مؤسسة، ويؤكد أن أيا

(.  وال يبدو واضحاً من التقرير ما إذا كانت مؤسسات النفط 127، 108)ص.  2016ت أعمال االستخراج الحكومية عام إيرادا

 .2016والغاز التسعة األخرى سددت اية مدفوعات إلى الحكومة عام 

عام  EITIمبادرة اعتبرت ذات أهمية نسبية لغايات تقديم تقرير  164ويؤكد التقرير أن ست مؤسسات نفط وغاز مملوكة للدولة

، حيث أوضح أن سومو اعتبرت هامة نظراً إلى كونها مسؤولة عن االحتفاظ بسجالت كميات وقيم النفط الخام (111)ص. 2016

النفط الخام.  ونظراً إلى أن مدفوعات الخدمة الداخلية من صادرات (، رغم أنها ال تستلم مدفوعات عن شراء 111 المصدر )ص.

تعمل في الحكومة إلى المؤسسات المملوكة للدولة كانت مشمولة على أنها تدفق إيرادات هامة، يوضح التقرير أن خمس مؤسسات 

 2016خدمة الداخلية عام لى كونها استلمت مدفوعات الإمملوكة للدولة )من أصل تسعة( اعتبرت هامة نظراً و المراحل األولى

 (.  111 )ص.

 

 

 

                                                           
، البيانات المالية غير المراجعة هنا 2016، البيان المالي غير المراجع لشركة الحفر العراقية لعام هنا 2018و هنا 2017و هنا 2016البيان المالي غير المراجع لشركة البصرة للنفط لعام  158

، هنا 2017ولعام  هنا 2016ات المالية المراجعة لشركة نفط الشمال لعام ، البيانهناو هنا 2016،  البيانات المالية غير المراجعة لشركة نفط ميسان لعام هنا 2016لشركة نفط الوسط  لعام 

، البيانات المالية هنا 2018، البيانات المالية غير المراجعة لشركة نفط ذي قار لعام هنا 2018و هنا 2017و هنا 2016البيانات المالية غير المراجعة لشركة االستكشافات النفطية العراقية لعام 

 هنا 2017و)غير المراجعة( لعام  هنا  2016، البيانات المالية المراجعة لشركة نفط الشمال لعام هنا 2018و هنا 2017و هنا 2016غير المراجعة لشركة تسويق نفط الدولة )سومو( لعام 

، والبيانات المالية هنا 2018و 2017و 2016، البيانات المالية غير المراجعة لشركة تكرير نفط الشمال لعام هنا 2016، والبيانات المالية غير المراجعة لشركة نفط الجنوب لعام هنا 2018و

 .هنا 2017و هنا 2016، والبيانات المالية غير المراجعة لشركة تكرير نفط الجنوب لعام هنا 2018و هنا 2017و هنا 2016لشركة تكرير نفط الوسط لعام 
 .18، ص. مرجع سبق ذكرهـ ‘2016العراق لعام  EITIملحق تقرير مبادرة ‘(، 2019العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة  159
استكشاف النفط، شركة تكرير نفط العراق، شركة غاز شركة نفط الجنوب )شركة نفط البصرة حالياً(، شركة نفط الشمال، شركة نفط ميسان، شركة نفط الوسط، شركة نفط ذي قار، شركة  160

 الشمال وشركة غاز الجنوب.
 شركة تسويق نقط الدولة )سومو(، شركة أنابيب النفط، شركة تعبئة الغاز، شركة توزيع المنتجات النفطية وشركة ناقالت النفط العراقية. 161
 كرير في الوسط.، شركة التكرير في الجنوب وشركة الت شركات التكرير في الشما162
 شركات تكرير الجنوب، سومو، شركة نفط الشمال، شركة نفط الجنوب، شركة نفط ميسان، شركة ناقالت النفط وشركة استكشاف النفط. 163
 شركة استكشاف النفط.شركة تسويق نفط الدولة )سومو(، شركة نفط الجنوب )شركة نفط البصرة حالياً(، شركة نفط الشمال، شركة نفط ميسان، شركة نفط الوسط و  164
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ياً من مؤسسات النفط والغاز المملوكة للدولة عدا الستة الهامة عملت في االستكشاف أوأكد أصحاب المصلحة الذين استشيروا أن 

لعمل في مجال المراحل المتوسطة معالجة الغاز الطبيعي بدالً من ا شركات الغاز الطبيعي عملت فيأن لى إواإلنتاج، مشيرين 

  االستكشاف في المراحل األولى.

 EITIمبادرة ، من الواضح نتيجة اختيار المؤسسات المملوكة للدولة لغايات تقديم تقرير العراق االتحاديفيما يتعلق بالتعدين في 

المؤسسات  التقرير قائمةيورد .   1652016ياً من المؤسسات المملوكة للدولة العاملة في التعدين اعتبرت هامة عام أأن  ( 111)ص.

تقوم بأعمال   167، مؤكداً أن أربع مؤسسات(38-36 ،22التابعة لوزارة الصناعة والتعدين )ص.   166 المملوكة للدولة التسعة

ما  (38.  ال يوضح الوصف الوارد في التقرير لشركة اإلسمنت العراقي )ص. (38-36استكشاف المعادن أو بأنشطة تعدين )ص.

، 168يؤكد التقرير أن ثالث مؤسسات مملوكة للدولةوكمدخل إلى عملية إنتاج اإلسمنت.   إذا كانت تقوم بأعمال تعدين حجر الجير

( وأن شركة الدولة 88ص. ) 2016بأعمال إنتاج المعادن "لم تكونا تشغيليتين" عام  انبما في ذلك مؤسستين مملوكتين للدولة تقوم

 (.89)ص.  2016الكيان الوحيد التشغيلي المملوك للدولة المشارك في الصناعات االستخراجية عام لصناعات التعدين كانت 

 169قائمة بخمس مؤسسات نفط وغاز مملوكة للدولة 2016لعام  EITIمبادرة ، يورد تقرير إقليم كردستانفي  للنفط والغازبالنسبة 

(.  يفيد التقرير أن مدفوعات شركات النفط الدولية في إقليم كردستان تسدد لوزارة 41-40التي تملكها وزارة الموارد الطبيعية )ص. 

الموارد الطبيعية استناداً إلى مراجعة "تقارير المدفوعات المسددة للدولة" لمجموعة مختارة من شركات النفط الدولية في الواليات 

ستان االستئمانية للنفط )كوتو( تحتفظ بحساب "إليرادات (.  كما يوضح التقرير أن شركة كرد109القضائية في الخارج )ص. 

.  ورغم توفير وصف موجز لدور كل من المؤسسات (41ص. )عمليات النفط فيما يتعلق بالحقول الحالية )حساب الحقول الحالية( 

(، ال يوفر التقرير قيمة المدفوعات المسددة إلى الحكومة من أي من هذه المؤسسات اإلقليمية المملوكة 40-41. المملوكة للدولة )ص

المدرجة في قانون كردستان  تأكيد شركة نفط الشمال بأن المؤسسات الخمس المملوكة للدولة 2016للدولة.  ويورد ملحق تقرير عام 

لعام  EITIمبادرة فيما ال يوفر تقرير وفي إقليم كردستان،  للتعدينوبالنسبة   170للنفط والغاز لم يتم إنشاؤها حتى هذا التاريخ.

أي معلومات بشأن المؤسسات المملوكة للدولة العاملة في هذا القطاع، يؤكد ملحق التقرير عدم وجود مؤسسات مملوكة  2016

 171تجريها وزارة الموارد الطبيعية في اإلقليم.للدولة في قطاع التعدين في إقليم كردستان، وأن كافة أنشطة التعدين كانت 

مية بين المؤسسات نظالعالقات المالية العن ايورد التقرير لمحة عامة موجزة العراق االتحادي، في  العالقة المالية مع الحكومة:

بما في ذلك القواعد المتعلقة بتوزيع األرباح )التي يطلق  ،1997المملوكة للدولة والدولة وفقاً لقانون الشركات العامة المعدل لسنة 

وإعادة االستثمار وتمويل  األرباح المحتجزة،و٪(، 45عليها "حصة الخزينة من أرباح المؤسسات المملوكة للدولة المبلغ عنها )

المؤسسات المملوكة للدولة والحكومة .  ويورد التقرير لمحة عامة عن تدفقات المواد المادية واإليرادات بين (42أطراف ثالثة )ص. 

الذي  1997أحكام قانون الشركات العامة لسنة  2016(.  ويصف ملحق تقرير عام 43-44)ص.  توضيحويتضمن رسماً بيانياً ك

يجيز للمؤسسات المملوكة للدولة توفير القروض واالقتراض لتمويل أنشطتها في القروض وصوالً إلى نسبة خمسين في المئة من 

 سمالها المدفوع، واالقتراض دولياً األمر الذي يخضع لموافقة مجلس الوزراء.رأ

 

 

                                                           
حصة الخزينة من أرباح المؤسسات المملوكة للدولة المبلغ عنها( من مؤسسة واحدة فقط مملوكة للدولة من أصل تسعة )شركة الدولة )‘إلى الحكومة  2016يورد التقرير قيمة مدفوعات عام  165

مة نظراً (، رغم أن هذه الشركة ليست ناشطة في قطاع مراحل التعدين األولى.  اعتبرت اإليرادات من هذه المؤسسة المملوكة للدولة الوحيدة غير ها127، 108اإلقليم الجنوبي( )ص.  -للسماد 

وكة للدولة عن صناعات التعدين هي غير (.  ومع ذلك، أهمية مدفوعات الشركة الممل127، 108٪ من إجمالي إيرادات الحكومة من الصناعات االستخراجية )ص. 0,005إلى أنها بلغت 

 واضحة في هذا التقرير.
 للصناعات البتروكيميائية، شركة الدولة للفوسفات، شركة الدولة اإلقليم الشمالي، شركة الدولة -اإلقليم الجنوبي، شركة الدولة للسماد  -شركة الدولة لصناعات التعدين، شركة الدولة للسماد  166

 شركة الدولة للحديد والفوالذ، شركة الدولة لإلسمنت، وشركة المسح الجيولوجي العراقي والتعدين.لحقل كبريت المشراق، 
 شركة الدولة لصناعات التعدين، شركة الدولة للفوسفات، وشركة الدولة لحقل كبريت المشراق. 167
 كبريت المشراقشركة الدولة للفوسفات، وشركة الدولة لحقل  اإلقليم الشمالي، -شركة الدولة للسماد  168
ألعمال التمهيدية )كودو( وشركة شركة كردستان لالستكشاف واإلنتاج )كبكو(، شركة نفط كردستان الوطنية )ك،ن،أو،سي( شركة كردستان لتسويق النفط )كومو(، شركة كردستان ل 169

 كردستان االستئمانية للنفط )كوتو(.
 .20، ص.مرجع سبق ذكرهـ ‘2016العراق لعام  EITIرير مبادرة ملحق تق‘(،  (2019العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة  170
 .20ص. المرجع نفسه،  171
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"قرر" أن توزيع أرباح المؤسسات  اصحاب المصلحة فريقبأن  2016وفيما يتعلق بممارسة العالقات المالية، يفيد تقرير عام 

(.  إضافة إلى ذلك، يوفر 42 قروض أطراف ثالثة )ص.ة وأن هذه المؤسسات ال تتلقى نظاميالمملوكة للدولة كان وفقاً لإلجراءات ال

المجلس االتحادي ، وإن لم تكن قد خضعت لمراجعة 2016لعام  لةلكافة مؤسسات النفط والغاز المملوكة للدو نشر البيانات المالية

في معظم الحاالت، معلومات عن توزيع أرباح المؤسسات المملوكة للدولة واألرباح المحتجزة  للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات

كما يوضح ملحق التقرير أن المؤسسات المملوكة للدولة ووفق الممارسةـ ال تلجأ إلى قروض من أطراف    172وإعادة االستثمارات.

 173سواء من الدولة أو أي طرف آخر.ثالثة 

مملوكة كلياً من وزارة النفط  يؤكد التقرير أن كافة مؤسسات النفط والغاز المملوكة للدولة هي العراق االتحادي،في  ملكية الحكومة:

أن  2016س المال.  ويؤكد ملحق تقرير عام أالتي تملك فيها الحكومة أسهم ر(، لكنه ال يوفر قائمة بشركات النفط والغاز 30)ص. 

وفيما ليس واضحاً من تقرير   175لم يكن لديها اية فروع أو مؤسسات مشتركة. 174ة الستأربعة من شركات النفط الوطنية الهام

أو من ملحقه ما إذا كانت شركة استكشاف نفط العراق أو سومو لديها أية فروع أو شركات مشتركة،  2016لعام  EITIمبادرة 

 أكدت المشاورات مع أصحاب المصلحة أن هاتين المؤسستين المملوكتين للدولة لم يكن لديهما اية فروع.

(، ويورد الشروط 39٪ )ص.51التي تملك فيها شركة نفط الجنوب نسبة  شركة بي،جي،سي 2016لعام  EITIمبادرة يصف تقرير 

 أن شركة 2016لعام  EITIمبادرة (.  ويؤكد ملحق تقرير 40المتعلقة بفوائد اسهم شركة نفط الجنوب في بي،جي،سي، )ص. 

العالقات المالية  EITIمبادرة ويصف ملحق  176.بي،جي،سي، هي الشركة الوحيدة "المختلطة القطاع" في قطاع النفط والغاز

ية بين بي،جي،سي، وشركة نفط الجنوب الحاملة غالبية اسهمها والشروط المرتبطة بفوائد أسهم شركة نفط الجنوب في النظام

 177بي،جي،سي.

يؤكد التقرير أن كافة المؤسسات المملوكة للدولة هي مملوكة  العراق االتحادي،المملوكة للدولة في  التعدينمؤسسات بوفيما يتعلق 

لكنه ال يصف ما إذا كانت أياً من المؤسسات المملوكة للدولة تحمل اسهماً في اي  (36كلياً من وزارة الصناعة والمعادن، )ص. 

شركات مختلطة )‘لحكومة بالكامل لشركات أخرى، وال ما إذا كانت الحكومة تملك أسهماً في اي شركات أخرى ليست مملوكة 

 ‘(.القطاع

يشير التقرير إلى أن وزارة الموارد الطبيعية في اإلقليم تملك المؤسسات الخمسة للنفط والغاز المملوكة للدولة  إقليم كردستان،وفي 

ذه المؤسسات المملوكة من خالل اإلفادة بأن وزارة الموارد الطبيعية "تمارس سيطرتها وتشرف على اإلقليم الكردي" من خالل ه

، لكنه ال يفيد صراحة بذلك.  لكن ملحق التقرير يؤكد أن مؤسسات النفط والغاز الخمسة المملوكة للدولة في إقليم (40للدولة )ص. 

ة وفيما يتعلق بالتعدين في اإلقليم، ال يعلق التقرير على وجود أي من المؤسسات المملوكة للدول 178ه.خكردستان لم تنشأ حتى تاري

 في قطاع التعدين.

، بما في ذلك فائدة مشاركة المؤسسات المملوكة النفط والغازبعقود  يورد التقرير قائمة العراق االتحادي،في  :التغيرات في الملكية

، ال 2016(.  لكنه يسلط الضوء على تغيير واحد فقط في مشاركة الدولة عام 55-57)ص.  2018للدولة ذات الصلة بدءاً من عام 

(.  غير أنه ال يصف 57، 48سيما حيازة شركة نفط الجنوب لفوائد شركة أوكسيدنتال في عقد الخدمات التقنية لشركة زبير )ص. 

نقل الفائدة.  وفيما يورد التقرير تصويت مجلس الوزراء إلنشاء مؤسسة جديدة من أجل ، مثالً إن يتم دفع مقابل ملةامعشروط ال

سة المملوكة للدولة كانت الوحيدة المنشأة س، يؤكد أن المؤ2016مملوكة للدولة وهي شركة نفط ذي قار في تشرين األول/أكتوبر 

مشاورات أن كافة التصاريح بشأن التغيرات في (.  وأكد مراجع الحسابات المساعد خالل ال32)ص.  2017رسمياً في آذار/مارس 

أكد اصحاب مصلحة كما ملكية الدولة المقدمة من مديرية العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط كانت مدرجة في التقرير.  

شير التقرير إلى .  وال ي2016عام  انعدام وجود تغيرات أخرى في مشاركة الدولة في قطاع النفط والغازعلى ن استشيروا وآخر

 .2016عام  التعديناية تغيرات في مشاركة الدولة في قطاع 

                                                           
 سبق ذكره مرجع، 2016أنظر البيانات المالية لمؤسسات النفط والغاز المملوكة للدولة لعام  172
 19-18مرجع سبق ذكره، ص. ـ ‘2016العراق لعام  EITIملحق تقرير مبادرة ‘، (2019)نيسان/أبريل العراق  EITIمبادرة  173
 شركة نفط البصرة، شركة نفط الشمال، شركة نفط ميسان، شركة نفط الوسط وشركة غاز الشمال.174
 -18مرجع سبق ذكره، ص. ـ ‘2016العراق لعام  EITIملحق تقرير مبادرة ‘، (2019)نيسان/أبريل العراق  EITIمبادرة  175
 -18، ص. المرجع نفسه 176
  19، ص.المرجع نفسه 177
 20ص. المرجع نفسه،  178
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 ال يشير التقرير إلى اية تغيرات في مشاركة الدولة سواء في التعدين أو في النفط والغاز. إقليم كردستان،وفي 

وملحقه أن في الممارسة، ال تمنح المؤسسات المملوكة للدولة قروضاً  2016لعام  EITIمبادرة يوضح تقرير  القروض والضمانات:

(.  لكن التقرير ال يعلق على أية قروض أو ضمانات قروض 42)ص.  179ياً بالقيام بذلكشرعألطراف ثالثة رغم كونها مخولة 

أو ‘ شركات مختلطة القطاع‘توفرها الحكومة ألي شركة في الصناعات االستخراجية، سواء كانت مؤسسات مملوكة للدولة أو 

مع ممثلي الحكومة وأكدت المشاورات التي أجريت  2018.180دم المحرز عام قشركات أخرى.  تم تكرار ذلك في التقرير السنوي للت

 .2016أن الحكومة لم توفر أية قروض أو ضمانات قروض لشركات التعدين والنفط والغاز في المراحل األولى بدءاً من عام 

 تقييم األمانة العامة

 ملموساً اً تعتبر األمانة العامة الدولية أن اإلجراءات التصحيحية بشأن مشاركة الدولة عولجت جزئياً وتعتبر أن العراق حقق تقدم

قائمة بالمؤسسات المملوكة للدولة في قطاع النفط والغاز في كال  2016 لعام EITIمبادرة يورد تقرير .  2.6فيما يتعلق بالمتطلب 

العراق االتحادي وإقليم كردستان، إلى جانب قائمة بالمؤسسات المملوكة للدولة في قطاع التعدين في العراق االتحادي لكن ليس في 

في قطاع التعدين ال تعتبر ذات اهمية نسبية عام إقليم كردستان.  ويؤكد التقرير أن المؤسسات المملوكة للدولة في إقليم كردستان و

ً من  ووتماشياُ مع التشريعات العراقية ه EITIمبادرة .  وفيما تعريف المؤسسات المملوكة للدولة في تقرير 2016 أضيق نطاقا

ق التقرير أن شركة )أ( من خالل استثناء شركات ليست مملوكة بالكامل من الحكومة، يؤكد ملح 2.6المتوفر في المتطلب التعريف 

بدالً من مملوكة للدولة( هي شركة مشتركة تشمل شركة ‘ قطاع مختلط‘النفط والغاز الوحيدة المملوكة غالبيتها للدولة )والمصنفة 

كونها تعمل في المراحل المتوسطة.  وفيما يفيد تقرير   EITIمبادرة نفط الجنوب والتي ال تعتبر مؤسسة مملوكة للدولة في تقرير 

أن أياً من مدفوعات المؤسسات المملوكة للدولة إلى الحكومة اعتبرت ذات أهمية نسبية، غير أن التقرير  2016لعام  EITIادرة مب

 EITIمبادرة من جانب الحكومة االتحادية للعراق ذات اهمية نسبية في تقرير  يحدد شركات النفط والغاز الستة المملوكة للدولة

استناداً إلى تلقيها تحويالت هامة من الحكومة.  يورد التقرير لمحة عامة عن العالقات المالية بين هذه المؤسسات وذلك  2016لعام 

المملوكة للدولة الستة والحكومة في كال المجالين التنظيمي والممارسة.  ويوفر نشر كافة مؤسسات النفط والغاز المملوكة للدولة 

وإن لم تكن في معظم الحاالت قد خضعت لمراجعة المجلس االتحادي للمؤسسات  2019يسان/أبريل في ن 2016لبيانات المالية لعام ل

العليا لمراجعة الحسابات في معظم الحاالت، معلومات إضافية بشأن ممارسة العالقات المالية بين المؤسسات المملوكة للدولة 

مؤسسة نفط وغاز مملوكة للدولة،  17ى ملكية الحكومة في مستو 2016لعام  EITIمبادرة يوضح تقرير و.  2016والدولة لعام 

لوكة مومؤسسة غاز واحدة وتسع مؤسسات تعدين مملوك معظمها للدولة في العراق االتحادي إلى جانب خمس مؤسسات نفط م

أهمية نسبية عدا  بينما يؤكد ملحق التقرير انعدام وجود مؤسسات مملوكة للدولة فرعية ومشتركة ذاتللدولة في إقليم كردستان، 

شركة استكشاف نفط العراق وسومو.  تم تبيان الشروط المتعلقة بأسهم الدولة في المؤسسات المملوكة للدولة الستة الهامة وشركة 

ً من المؤسسات المملوكة للدولة قدّم أو تلقىأمملوك معظمها للدولة.  وفيما يفيد التقرير وملحقه أن  ةغاز واحد  في الممارسة يا

على وجود أية قروض أو ضمانات ممددة من الدولة  التقرير أو ملحقه ضاً إلى ومن أطراف ثالثة )بما في ذلك الدولة(، ال يعلققرو

 اصحاب المصلحة فريق، لم يراجع 2.6إلى أي من الشركات االستخراجية.  بالتالي، فيما تمت معالجة معظم جوانب المتطلب 

ومراجع الحسابات المساعد بصورة شاملة البيانات المالية المنشورة مؤخراً للمؤسسات المملوكة للدولة بهدف وصف الممارسة 

، وليس هناك أي تقييم متاح علناً لوجود قروض أو ضمانات قروض سيادية للشركات 2016الحالية للعالقات المالية خالل عام 

ً للشفافية في مشاركة الدولة في  االستخراجية.  بالتالي، ال تستطيع األمانة العامة الدولية أن تستخلص أن الهدف األوسع نطاقا

 الصناعات االستخراجية قد تم تحقيقه.

العراق الحرص على أن يكون توضيح العالقات المالية بين المؤسسات الهامة المملوكة للدولة على )أ(، يتعيّن  2.6ووفقاً للمتطلب 

 )ب(، ينبغي بالعراق الحرص على  2.6ارسة خالل السنة الخاضعة للمراجعة متاح للجمهور.  ووفقاً للمتطلب والحكومة في المم

 

                                                           
  19 صالمرجع نفسه،  179
 26-25مرجع سبق ذكره، ص. العراق،  EITI(، التقرير السنوي للتقدم المحرز في مبادرة 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة  180
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أن يكون وصف اية قروض او ضمانات قروض توفرها الحكومة في أي من شركات التعدين والنفط والغاز متاح للجمهور.  ولتعزيز 

اإلفصاح عن هذه المعلومات من خالل نظم إفصاح روتينية للحكومة والمؤسسات  عملية التنفيذ، يشجع العراق على النظر في وسائل

العراق كتشخيص سنوي للعالقات المالية للمؤسسات المملوكة  EITIمبادرة المملوكة للدولة، إلى جانب النطاق الستخدام تنفيذ 

 للدولة مع الدولة في الممارسة.

 (3.2)# بيانات اإلنتاج - 10اإلجراء التصحيحي     3.10

المستقبلية عن أحجام اإلنتاج  EITIمبادرة ضمان أن تفصح تقارير  اصحاب المصلحةفريق على ، يتعيّن 3.2تماشياً مع المتطلب 

وقيمتها لكل سلعة استخراجية منتجة، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي وكل معدن منتج.  ولالستمرار في التحسن بموجب 

أن يوسع نطاق تغطيته لقطاع التعدين من خالل إدراج المزيد من التحديثات  اصحاب المصلحةفريق ، قد يرغب 3.1المتطلب 

 المحددة بشأن اإلنتاج القائم، وفي المحاجر بالدرجة األولى.

 النتائج المنبثقة عن المصادقة األولى

أحجام إنتاج النفط  EITIمبادرة خلصت المصادقة األولى إلى أن العراق أحرز تقدماً ملموساً في الوفاء بهذا المتطلب.  أورد تقرير 

ربعة معادن، لكنه وفر فقط قيمة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، وليس المعادن.  ولم يتم توفير أحجام وقيم إنتاج الغاز أوالغاز و

 إقليم كردستان. الطبيعي في

 التقدم المحرز منذ المصادقة

أحجام اإلنتاج مصنفة حسب شركات  2016لعام  EITIمبادرة ، يورد تقرير بالنفط في العراق االتحاديفيما يتعلق  أحجام اإلنتاج:

 حقل اإلنتاج لنسبة(، إلى جانب اإلنتاج حسب 74)ص. ‘ إنتاج جوالت الترخيص‘و‘ إنتاج الجهود الوطنية‘النفط الوطنية وبين 

(.  وردت أسماء حقول اإلنتاج التي تسيطر 75٪ من إنتاج العراق االتحادي الذي تسيطر عليه شركة نفط الجنوب )ص.  81.65

 ( والتي يمكن من خاللها تقدير موقع اإلنتاج.75عليها كل من المؤسسات األربعة المملوكة للدولة )ص. 

مصنفة حسب المؤسسات المملوكة للدولة )ص.  2016، يورد التقرير أحجام اإلنتاج لعام االتحاديبالغاز في العراق فيما يتعلق 

 2016(.  يضاف إلى ذلك أن أحجام إنتاج غاز النفط السائل والغاز المكثف والجاف الذي أنتجته شركة غاز البصرة عام 80-79

 لوكة للدولة إشارة تقريبية لموقع اإلنتاج.(.  يوفر التصنيف حسب المؤسسات المم81هو مصنف حسب الشهر )ص. 

والمنتج من شركة الدولة  181ألربع منتجات محاجر 2016يورد التقرير أحجام إنتاج عام  بالتعدين في العراق االتحادي،وفيما يتعلق 

 )ص. 2016للصناعات التعدينية، والتي يؤكد التقرير أنها المؤسسة المملوكة للدولة الوحيدة التي عملت في قطاع التعدين عام 

 (.200لم يتم توفير موقع اإلنتاج المعدني في التقرير رغم توفير خريطة لرواسب معدنية في المرفق )ص.   (.89

يورد التقرير أحجام اإلنتاج مصنفة حسب الشهر للفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى  للنفط في إقليم كردستان،أما بالنسبة 

، نظراً إلى أن مراجع 2016، وليس لفترة تشرين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديسمبر عام 2016تشرين األول/أكتوبر من عام 

ول على التقارير المتاحة للجمهور فقط لهذه الفترة من الموقع الشبكي لوزارة الموارد الحسابات المساعد كان قادراً على الحص

للفترة الممتدة من  ، يورد التقرير أحجام اإلنتاجللغاز في إقليم كردستانوبالنسبة   .(90-91ليم كردستان )ص. قالطبيعية إل

مصنفة حسب الشهر، لكنه ال يورد األرقام لألشهر األخرى نظراً إلى انعدام وجود التقارير  2016حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس 

يوضح التقرير أن مراجع الحسابات المساعد  للتعدين في إقليم كردستان،(.  وبالنسبة 92المتاحة علناً بشأن الغاز لهذه الفترة )ص. 

 (.92 كان عاجزاً عن الحصول على اي معلومات متاحة علناً )ص.

عن آليات كل من شركات  لمحة عامة 2016لعام  EITIمبادرة يوفر تقرير  بالنفط في العراق االتحادي،فيما يتعلق  قيم اإلنتاج:

(.  لكنه ال يورد قيم اإلنتاج النفطي وال معدل قيمة إنتاج 206-211)ص.  15النفط الوطنية الحتساب تكاليف اإلنتاج في المرفق 

                                                           
  الملح الصناعي، الملح الخام، الرمل المعياريوالرمل المرشح181
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دوالراً أمريكياً  35.5غير أن التقرير يورد معدل سعر البيع )  ي يمكن احتساب إجمالي قيم اإلنتاج منه.ذال 2016النفط لعام 

(.  ويورد ملحق التقرير قيم إنتاج النفط مصنفاً حسب شركات النفط 161، 11)ص.  2016 للنفط الخام المصدر عامللبرميل( 

مبادرة ة في الموقع الشبكي لورالمصدر وقيمه المحصول عليها من سومو والمنشكما أن اإلفصاح عن أحجام النفط الخام 182الوطنية.

EITI 183معدل أسعار بيع البرميل شهرياً. توفر العراق 

شركة يورد التقرير لمحة عامة عن آليات كل من شركات النفط الوطنية األربعة )و بالغاز في العراق االتحادي،وفيما يتعلق 

(، لكنه ال يورد قيم إنتاج الغاز وال معدل سعر الغاز لعام 206-215)ص.  15اإلنتاج في المرفق بي،جي،سي( الحتساب تكاليف 

قيم إنتاج الغاز المصنفة حسب شركات النفط  2016الذي يمكن احتساب قيم اإلنتاج منه.  ويورد ملحق التقرير لعام  2016

 184الوطنية.

ال يقدم التقرير قيم مواد المحاجر األربعة التي أنتجتها شركة الدولة لصناعات التعدين.   بالتعدين في العراق االتحادي،فيما يتعلق 

، مشيراً إلى أن شركة الدولة 2016لثالثة من أصل اربعة معادن منتجة عام  2016قيم اإلنتاج لعام  2016يوفر ملحق تقرير عام 

 185دم لمعالجة المياه.لصناعات التعدين لم تبلّغ قيم إنتاجها للرمل المرشح المستخ

للنفط والغاز الذي يمكن احتساب  2016، ال يورد التقرير قيم اإلنتاج وال معدل اسعار عام للنفط والغاز في إقليم كردستانوبالنسبة 

، يوضح التقرير أن مراجع الحسابات المساعد كان عاجزاً عن الحصول على للتعدين في إقليم كردستانقيم اإلنتاج منه.  وبالنسبة 

 (.92بشأن إنتاج المعادن في كردستان )ص.  2016أي معلومات متاحة للعلن عام 

 تقييم األمانة العامة

ز تقدماً رراق أحكون اإلجراءات التصحيحية بشأن بيانات اإلنتاج قد عولجت وتعتبر أن الع األمانة العامة الدولية راضية عن

 ً ً لموقع اإلنتاج،  2016العراق لعام  EITIمبادرة يورد تقرير   .3.2مع تحسينات فيما يتعلق بالمتطلب  ملموسا ً تقريبيا وصفا

قيم إنتاج النفط  2016ويتضمن مناقشات مستفيضة لحسابات أحجام وقيم اإلنتاج لشركات النفط الوطنية.  ويوفر ملحق التقرير لعام 

.  ترى األمانة العامة الدولية أن الثغرات في قيم 2016الخام والغاز الطبيعي وثالثة من أصل اربعة معادن منتجة في العراق عام 

قطاع التعدين معتبراً هاما عام  نهي ذات أهمية كبيرة نظراً إلى انه لم يك 2016اإلنتاج لمعدن من أصل اربعة معادن منتجة عام 

محاجر.  يوفر التقرير معلومات متاحة للعلن بشأن بيانات اإلنتاج في  وأن السلع المعدنية التي قيم إنتاجها مفقودة هي إنتاج 2016

مبادرة دارة إويشدد بوضوح على الثغرات في المعلومات المتاحة علناً.  وفي ضوء موافقة مجلس  2016كردستان العراق لعام 

EITI  مبادرة على التنفيذ المكيف للعراق في تغطية تقاريرEITI 2018-2016 كافة جوانب ، تعتبر األمانة العامة الدولية أن

 المتطلب قد استوفيت وأن الهدف األوسع نطاقاً قد تحقق.

)بما في ذلك النفط الخام ولتعزيز عملية التنفيذ، يشجع العراق على ضمان أن تكون أحجام وقيم اإلنتاج لكل سلعة استخراجية منتجة 

 والغاز الطبيعي والمعادن الصلبة( متاحة علناً من خالل نظم روتينية للحكومة والشركات.

 (4.1الشمولية )# - 11اإلجراء التصحيحي     3.11

بية سأن يأخذ باالعتبار إجراء دراسة استطالعية للنظر في خيارات لتحديد عتبات األهمية الن اصحاب المصلحة فريقعلى يتعيّن 

 اصحاب المصلحةفريق على .  ويتعيّن 4.1التالي، وذلك وفقاً للمتطلب  EITIمبادرة  قبل الموافقة على األطر المرجعية لتقرير

)ب( مدرجة في  4.1النفط والتعدين( الواردة في المتطلب  قطاعيّ  فة تدفقات اإليرادات الهامة )في كالاالحرص على أن تكون ك

مختارة أن يتم إدراج كافة المدفوعات التي يمكن أن تؤثر على شمولية تقرير لمن األهمية النسبية للشركات اضإطار التسوية وأن ت

مدعو إلى  اصحاب المصلحةفريق .  في إطار التسوية.  وينبغي بقائمة الشركات الهامة أن تكون محددة بوضوح EITIمبادرة 

اصحاب بفريق سيضمن تحقيق هذه األهداف.  وينبغي  تيار الشركاتخبية الكمية السالنظر فيما إذا كان وضع عتبة أهمية الن

وبيانه  العراق التالي تقييم مراجع الحسابات المساعد ألهمية اإلغفاالت EITIمبادرة يتضمن تقرير أن الحرص على  المصلحة

العراق وأن يكون اإلفصاح الكامل للحكومة من طرف واحد لإليرادات الهامة من شركات غير  EITIمبادرة بشأن شمولية تقرير 

وضع خطة عمل واإلفصاح عنها  والتي تهدف إلى معالجة  اصحاب المصلحةفريق (، يطلب من i)ج، 8.3هامة.  ووفقاً للمتطلب 

التقييم األول وتقرير جهة المصادقة خالل فترة ثالثة اشهر من قرار مجلس اإلدارة، أي بحلول  ت الموثقة فينقاط الضعف في شمولية البيانا

 .  2018كانون الثاني/يناير  26

                                                           
 22-21ص. مرجع سبق ذكره، ـ ‘2016العراق لعام  EITIملحق تقرير مبادرة ‘(،  (2019)نيسان/أبريل العراق  EITIمبادرة  182
 2019في آذار/مارس  هناالعراق، البيانات الشهرية لتصدير العراق للنفط الخام من سومو، تم الدخول إليها  EITIالموقع الشبكي لمبادرة  183
 22-21ص. مرجع سبق ذكره، ـ ‘2016العراق لعام  EITIملحق تقرير مبادرة ‘(،  (2019)نيسان/أبريل العراق  EITIمبادرة  184
 23ص. المرجع نفسه،  185

http://ieiti.org.iq/ar/sumo-reports/2018
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 النتائج المنبثقة عن المصادقة األولى

أصحاب المصلحة لم يضع  فريقخلصت المصادقة األولى إلى أن العراق أحرز تقدماً عير كاف في تحقيق هذا المتطلب.  يبدو أن 

 EITIمبادرة تقرير في عتبة صريحة لألهمية النسبية الختيار شركات أو تدفقات إيرادات في قطاعات التعدين والنفط والغاز 

همية النسبية مفهومة في التقرير على أنها عتبة لتقييم االختالفات.  ورغم أن المصادقة أل.  بدالً من ذلك، كانت ا2015العراق لعام 

اعتبرت أنه كان يمكن المجادلة أن في غياب عتبة األهمية النسبية تكون العتبة صفر في حكم الواقع، كان واضحاً أن قطاع التعدين 

فيما تم شمل كافة الشركات العاملة بموجب عقود الخدمات ون إطار التسوية.  ع مستبعدين والشركات العاملة في إقليم كردستان كانوا

)باستثناء كردستان( والشارية للنفط الخام من سومو، يبدو أن العديد من الشركات التي تقوم بتسديدات هامة إلى  التقنية في العراق

تجري إفصاحاً كامالً من طرف واحد لكافة إيرادات  االت.  أخيراً، يبدو أن الحكومة لمفغ.  ولم يتم تقييم اهمية هذه اإلغالحكومة لم تبلّ 

فلة العديد من ايصاالت عقود الخدمات التقنية واإليرادات المجمعة من الهيئة العامة للضرائب وأية الصناعات االستخراجية، غا

 إيرادات مجمعة من التعدين وتلك التي جمعتها حكومة إقليم كردستان من النفط والغاز.

الختيار تدفقات اإليرادات  المصلحةاصحاب  فريقل النسبية هميةاألبة تيصف التقرير ع :عتبة األهمية النسبية لتدفقات اإليرادات

٪ من إجمالي إيرادات الحكومة من قطاعات النفط والغاز والتعدين المجمعة من كال الحكومتين الوطنية 2من أجل التسوية بنسبة 

مع بشكل واسع  ةمتسق(.  يوضح التقرير تبريرات عتبة األهمية النسبية هذه على أساس كونها "109، 108، 8واإلقليمية )ص. 

لما زاد "بشكل  "، مشيراً إلى أن خفض عتبة األهمية النسبيةالممتثلة األخرى EITIمبادرة عتبات األهمية النسبية المستخدمة لبلدان 

يمكن إلغفالها أو يؤكد التقرير أن العتبة ضمنت إدراج كافة اإليرادات والمدفوعات التي "و(.  106، 8كبير" تغطية التقرير )ص. 

 .(106، 9" في إطار التسوية )ص.  EITIمبادرة ألخطائها أن تؤثر بشكل كبير على شمولية تقرير 

على هذا األساس، يصف التقرير إيرادات تصدير النفط الخام لكال الحكومة وحكومة إقليم كردستان على أنها تدفق اإليرادات الهامة 

أدرجت على أنها هامة من  186أن التقرير يوضح أن ثالث مدفوعات حكومية إلى شركات لى ذلكإ(.  يضاف 108، 9الوحيد )ص. 

(.  يؤكد التقرير أن مدفوعات وإيرادات 9" )ص. تهم الجمهوراعتبرها هامة و" اصحاب المصلحةفريق احية التسوية نظراً إلى أن ن

النسبية، لكنه يوضح أن معلومات غير مالية )سياقية( بشأن ٪ لألهمية 2بة الـتالتعدين لم تُعتبر هامة نظراً إلى أنها كانت تحت ع

 (.109قطاع التعدين أدرجت في التقرير )ص. 

في ميزانية الحكومة أيضاً وردت عنها سومو و أبلغتغير أن التقرير يثير شواغل بشأن قيمة إيرادات تصدير النفط الخام التي 

عائدات التصدير الحقيقية إلى جانب قيمة النفط الخام الذي االتحادية.  يوضح التقرير أن تدفق اإليرادات المبلغ عنه يشمل كال 

يضاً عن استرداد التكاليف وتكاليف األتعاب )صافية من واستخرجته شركات النفط الدولية العاملة في العراق االتحادي، وذلك تع

المراجع لعام  صندوق تنمية العراقلات من البيانات المالية فطتمقأشارت (.  بالفعل، 110، 106بة دخل الشركات( )ص. ضري

التي كانت وبليون دوالر أمريكي(  43.6أن سومو ابلغت عن إيرادات النفط الخام المصدر )بقيمة  إلىالمشمولة في التقرير  2016

دوالر أمريكي(.   نبليو 30.7ت تصدير النفط الخام المبلغ عنها من صندوق تنمية العراق )البالغة ا٪ من إيراد42من نسبة  ىأعل

يُفسر الفرق من كون احتساب سومو للنفط الخام الذي استخرجته شركات النفط الدولية )من أجل استرداد التكاليف وتكاليف األتعاب(، 

لحساب شركة كربالء للتكرير والنفط الخام الذي استخرجته شركة إي،أن،آي والنفط الخام الذي استخرجته شركة جي،أس، كالتكس 

(.  143-144)إيني( "لعقود الشراكة" كإيرادات تصدير النفط الخام، فيما لم يحتسب صندوق تنمية العراق هذه اإليرادات )ص. 

تشمل كال إيرادات الحكومة  علقة باألهمية النسبيةقرارات المتالاستندت  هايشير ذلك إلى أن قيمة صادرات النفط الخام التي على اساس

 ونفقاتها )استرداد التكاليف والتكاليف الصافية لألتعاب(.
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هذا األخير بيان التقرير الذي يفيد بأن إيرادات النفط الخام المصدر التي أبلغت عنها  رروعند استشارة مراجع الحسابات المساعد، ك

نين للنفقات.  برر مراجع المحاسبة المساعد إدماج أرقام إجمالي إيرادات النفط الخام المصدر من خالل سومو تضمنت التدفقين اإلث

ونفقات في ميزانية الحكومة االتحادية، وبالتالي ينبغي  توضيحه بأن استرداد التكاليف وتكاليف األتعاب الصافية احتسبت كمدخول

يرادات الصادرات النفطية والغازية التي سجلتها الحكومة.  وأشار مراجع شملها من أجل الحصول على صورة شاملة لمجموع إ

الحسابات المساعد إلى أن قيمة نفقات الحكومة على استرداد التكاليف وتكاليف األتعاب كان ديناً على الحكومة كون هذه األخيرة 

مراجع الحسابات المساعد أن قيمة تعويضات الحكومة باعت النفط الخام إلى شركات النفط الدولية لتسديد الدين.  بالتالي، اعتبر 

 إلى شركات النفط الدولية اعتبرت عملية بيع حققت إيرادات وينبغي بالتالي إضافتها إلى إيرادات بيع النفط الخام.

ط التجاري النفط الخام إلى أن تسوية إيرادات صادرات النفط الخام غطت كال صادرات النف صادرات تشير نتائج تسوية إيرادات

إلى جانب استخراج النفط الخام كتسديد السترداد التكاليف وتكاليف األتعاب إلى شركات النفط الدولية، كون ما مجموعه سبعين 

 28الهامين وشركات النفط الدولية الـ 45شركة أبلغت عن هذه المدفوعات.  يبدو أن ذلك يتضمن كال شراة صادرات النفط الخام الـ

 (.113-114الهامة العاملة بموجب عقود خدمات تقنية في العراق االتحادي )ص. 

)ب(، مثل ضريبة دخل الشركات، استثنيت من نطاق التسوية، تم تبرير ذلك  4.1ورغم أن تدفقات اإليرادات المدرجة في المتطلب 

 (.109، 108، 8سبية )ص. ٪ من عتبة األهمية الن2في التقرير على أساس كون إسهامها كان أقل من نسبة 

يورد التقرير وصفاً لتدفقات اإليرادات األربعة الهامة، بما في ذلك إيرادات صادرات : وصف تدفقات اإليرادات ذات األهمية النسبية

مدفوعات (، و50-51 ,62-64 ,106(، وتكاليف األتعاب )ص. 62، واسترداد التكاليف )ص. (107-106النفط الخام )ص. 

وافق  اصحاب المصلحة فريقأن  2018(.  يؤكد التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز لعام 130,11,43)ص. الداخليةالخدمات 

 187إيرادات الحكومة من الصناعات االستخراجية. ٪ من إجمالي2نسبية الختيار تدفقات اإليرادات بنسبة العلى عتبة أهمية 

يعرض التقرير عتبة األهمية النسبية الختيار الشركات من أجل تقديم التقارير.  ُحددت عتبة األهمية  عتبة األهمية النسبية للشركات:

(، ما يشير إلى أن كافة الشركات 9 ,110بصفر )ص.  "المساهمة في تدفقات اإليرادات الهامة"النسبية الختيار شركات النفط الدولية 

شراة النفط )‘لنفط الخام المصدر اوكافة الشركات المشترية ‘( شركات النفط الدولية)‘المتلقية استرداد التكاليف وتكاليف األتعاب 

 الدوليون( كانت مدرجة في إطار التسوية.

ً أن خمس شركات نفط وطنية  كانت مدرجة في  2016الخدمات الداخلية عام التي تلقت مدفوعات  188كما يوضح التقرير أيضا

(.  يبدو أن عتبة األهمية 111إطار تقديم التقارير نظراً إلى أن مدفوعات الخدمات الداخلية اعتبرت تدفق إيرادات هامة )ص. 

يؤكد التقرير وكانت محددة صراحة بصفر.   2016مدفوعات الخدمات الداخلية عام  النسبية الختيار شركات النفط الوطنية المتلقية

وافق على عتبة األهمية النسبية الختيار الشركات المحددة  اصحاب المصلحةفريق أن  2018السنوي بشأن التقدم المحرز لعام 

 189بصفر للشركات المشاركة في تدفقات اإليرادات الهامة.

ن أي شركات تعمل في كردستان أن تقدم تقارير.  يشير إلى أن يعرض التقرير معلومات غير متسقة بشأن ما إذا كان مطلوب م

 الشركات المساهمة في صنع مدفوعات هامة لحكومة إقليم كردستان )مثالً، شارية النفط الخام المصدر من حكومة إقليم كردستان(

في .  ومن ناحية أخرى، يشير التقرير إلى أن الشركات العاملة ، هذا من ناحية(9 ,110كانت مستبعدة عن إطار التسوية )ص. 

(.  وأكد العاملون في األمانة العامة ومراجع الحسابات المساعد 9 ,109 ,178إطار حكومة إقليم كردستان لم تقدم أية بيانات )ص. 

لتقارير نظراً إلى التحديات الواسعة النطاق في لدى استشارتهم أنه لم يتم إدراج الشركات العاملة في إقليم كردستان في إطار تقديم ا

 العراق.  ومع ذلك، يوفر التقرير معلومات بشأن مدفوعات شركتين اثنين EITIمبادرة مشاركة حكومة إقليم كردستان في تنفيذ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 27- 26مرجع سبق ذكره، ص، 2018العراق لعام  EITI(، التقرير السنوي للتقدم المحرز في مبادرة 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة  187
 شركة نفط الشمال، شركة نفط البصرة )شركة نفط الجنوب في حينها(، شركة نفط الوسط، شركة نفط ميسان وشركة استخراج النفط. 188
 27-26. مرجع سبق ذكره، صالعراق،  EITI(، التقرير السنوي للتقدم المحرز في مبادرة 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة  189
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لعام ‘ المدفوعات إلى الحكومة‘بتروليوم ليمتد( إلى حكومة إقليم كردستان استناداً إلى تقارير  )جنيرال إنرجي بيك وغالف كيستون

 (.132)ص.  2016

(، فيما يعرض المرفق 201)ص.  11في المرفق  45الـ الدولية الهامة أدرجت قائمة بالشركات المشترية للنفط الشركات الهامة:

كما أدرجت المؤسسات المملوكة .  (202نفط دولية هامة تعمل بموجب عقود خدمات تقنية مرخصة )ص.  شركة 28قائمة بـ 12

 (.111للدولة الهامة الستة في التقرير )ص

 لم تقدم تقارير. 190استناداً إلى معلومات واردة في التقرير، يبدو أن ما مجموعه ثماني شركات هامة :تقديم الشركات الهامة للتقارير

 191شركة هامة قدمت تقارير، وذلك استناداً إلى نتائج التسوية 73من أصل  70، يبدو أن بإيرادات صادرات النفط الخامفيما يتعلق 

 .(113-114)ص. 

 121)ص.  192، تشير نتائج التسوية إلى أن خمس شركات هامة لم تقدم تقاريرالسترداد التكاليفوبالنسبة 

 (.123)ص.  193التسوية إلى أن أربع شركات لم تقدم تقارير ئجنتا، تشير لتكاليف األتعابوبالنسبة 

في إطار اختصاص شركة نفط  194مجتمعة لحقول النفط الثالثة تسوية تكاليف االسترداد وتكاليف األتعابيعرض التقرير نتائج 

حالياً( أبلغت نيابة عن أوكسيدنتال  (.  يوضح التقرير أن شركة نفط الجنوب )بي،أو،سي122الجنوب )بي،أو،سي، حالياً( )ص. 

 (، مشيراً إلى أن هذه الشركات األربعة لم تقدم تقارير.122وبرتامينا وشل مجنون )ص.  غرب القرنةوشل 

مانية ثوال ملحقه تقييماً صريحاً لألهمية النسبية للمدفوعات المسددة من كل من الشركات ال 2016لعام  EITIمبادرة ال يورد تقرير 

لبعض الشركات التي لم تبلغ ولكن ليس لجميعها وذلك استناداً إلى  لم تقدم تقارير.  يمكن احتساب األهمية النسبية للمدفوعاتالتي 

وملحقه.  يمكن احتساب حصص كل من شركتين من أصل الشركات الثمانية  2016لعام  EITIمبادرة بيانات واردة في تقرير 

)باستبعاد استرداد  2016لعام  ا من تكاليف االستردادم٪ لكل منه3.36( على أنها تبلغ حلفايا التي لم تبلغ )توتسا توتال وبتروناس

 2016لعام  ٪ لكل شركة من تكاليف األتعاب1.58ومجنون(، ونسبة  لغرب القرنةالتكاليف من حقول زبير والمرحلة األولى 

.  يمكن احتساب حصص 2016لعام  ٪ من بيع النفط الخام0.63٪ و0.61)باستبعاد تكاليف األتعاب للحقول الثالثة نفسها(، ونسبة 

لدراغون تباعاً ٪ 0.25٪ و0.22تكاليف االسترداد وتكاليف األتعاب )باستثناء الحقول الثالثة( لشركتين أخريين لم تبلغا أيضاً بنسبة 

ألنه تم اإلبالغ عن  2016، رغم أنه ال يمكن احتساب حصصها من بيع النفط الخام لعام ٪ إلي،جي،بي،سي0.08٪ و0.07أويل و

تكاليف أتعاب لشركة تي،بي،آي،أو  ةأنه لم يتم التبليغ عن أي حصصها مجتمعة مع حصص سي،أن،أو،أو،سي، فيما يشير التقرير إلى

احتساب حصة ثالث  نفي التقرير.  أخيراً، ال يمك 2016وليس هناك أي أدلة عن حصة بي،بي،آي،أو من بيع النفط الخام لعام 

من تكاليف االسترداد وتكاليف األتعاب كون األرقام لثالثة حقول )زبير  لم تبلغ (غرب القرنةشركات )برتامينا وشل مجنون وشل 

إليرادات.  مع ذلك، في المرحلة األولى ومجنون( هي مطابقة مجتمعة في التقرير وليست مصنفة حسب تدفق ا وشل غرب القرنة

تباعاً ٪ 0.42٪ و0.33يمكن احتسابها على أنها  2016من بيع النفط الخام لعام  غرب القرنةحصص برتامينا وشل مجنون وشل 

 وردت معلومات إضافية عن احتساب هذه األهمية النسبية في المرفق )أ(.و(.  26-27ق ص. حالملفي ، 122 ,115-122)ص. 

 

 

 

 

 

                                                           
 دراغون أويل، إي،جي،بي،سي، بي،تي،برتامينا العراق، شل غرب القرنة، توتسا توتال، بتروناس وتي،بي،آي،أو. 190
بموجب عقد الخدمات التقنية، دراغون أويل و إي،جي،بي،سي.  ويوضح التقرير أيضاً أن  9يوضح التقرير أن شركة الكويت للطاقة استخرجت النفط الخام نيابة عن شركائها في البلوك  191

غرب القرنة، نظراً إلى أن بي،تي،برتاميناالعراق وشل غرب القرنة لم تبلغا وأن  شركة بي،أو،سي )شركة نفط الجنوب حينها( أبلغت نيابة عن شركة بي،تي،برتامينا العراق، وشل مجنون وشل

 (114-115و،سي )ص. شل مجنون طلبت من بي،أو،سي )أس،أو،،سي في حينه( أن تقدم التقارير نظراً إلى أنهما كانتا قد باعتا فوائدهما في حقل  مجنون إلى بي،أ
ة نيابة عن نيابة عن شريكتها االتحادية تي،بي،آي،أو، وأبلغت بتروتشاينا حلفايا نيابة عن شريكيها توتسا توتال وبتروناس وأبلغت شركة كويت للطاق يفيد التقرير أن سي،أن،أو،أو،سي أبلغت 192

 شريكيها دراغون أويل وإي،جي،بي،سي.
 للطاقة أبلغت نيابة عن شريكيها دراغون أويل وإي،جي،بي،سي. يفيد التقرير أن بتروتشاينا حلفايا أبلغت نيابة عن شريكيها توتسا وبتروناس، وشركة كويت 193
 ( ومجنون1زبير وغرب القرنة )المرحلة  194
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ائج تسوية مدفوعات الخدمات الداخلية بين سومو وشركات النفط الوطنية الخمسة الهامة إلى أن كافة شركات النفط أخيراً، تشير نت

 (.130 ,137الوطنية الهامة قدمت تقارير )ص. 

كانت مشمولة في  2016يوضح التقرير أن الكيانات الحكومية التي تلقت أو سددت مدفوعات هامة عام  الكيانات الحكومية الهامة:

(.  كذلك، أدرجت سومو في إطار تقديم التقارير 111إطار تقديم التقارير، ما نتج عنه اختيار وزارة النفط ووزارة المالية )ص. 

رغم عدم تلقيها أية إيرادات هامة، وذلك نظراً إلى احتفاظها بتقارير إيرادات صادرات النفط الخام وإلى كونها مسؤولة عن تسديد 

 (.111عات الخدمات الداخلية لشركات النفط الوطنية الخمسة نيابة عن وزارة المالية )ص. مدفو

يبدو أن نتائج تسوية تدفقات اإليرادات الهامة األربعة تشير إلى أن الكيانات الحكومية الثالثة الهامة قدمت  تقديم الحكومة للتقارير:

( وإن لم تكن مطلوبة باستمرار بمستويات التصنيف المطلوب 113-130 تقارير بشأن كافة اإليرادات والمدفوعات الهامة )ص.

أن الكيانات الحكومية  2018(.  يشرح التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز لعام 4.7المتطلب )أنظر  EITIمبادرة بموجب معيار 

 195شركات لم تقدم نماذج تقارير. نقدمت تقارير نيابة ع

ليس هناك عتبة أهمية نسبية الختالفات االستثمار في التقرير، ما يشير إلى أنه كان ينبغي التحقيق في كافة االختالفات : تالفاتخاال

(.  وفيما يتم تصنيف 113-130بغض النظر عن قيمتها.  يحدد التقرير االختالفات في تسوية تدفقات اإليرادات الهامة األربعة )ص. 

(، يتم تصنيفها 130( ومدفوعات الخدمات الداخلية )ص. 113-114صادرات النفط الخام )ص. هذه اإليرادات بحسب إيرادات 

 (.121-123. )ص بحسب حقل النفط/العقد فقط وليس حسب الشركة، وذلك من أجل تكاليف االسترداد وتكاليف األتعاب

مدفوعات الخدمات الداخلية( أو حسب حقل وفيما يعرض التقرير قيم االختالفات حسب الشركة )إليرادات صادرات النفط الخام و

 صافية )مثالً، باختالفات ايجابية معوضة النفط/العقد )لتكاليف االسترداد وتكاليف األتعاب(، يتم عرض مجموع االختالفات الموفرة

افة كلالختالفات السلبية(، بدالً من إجمالية )االختالفات اإليجابية والسلبية متراكمة(.  يتم عرض القيمة الصرفة المجموعة ل

٪ من إجمالي إيرادات صادرات النفط الخام المفصح عنها من 3.1االختالفات في تسوية إيرادات صادرات النفط الخام بنسبة 

من إجمالي إيرادات صادرات النفط الخام التي افصحت  196٪4.4احتساب القيمة اإلجمالية بنسبة  الحكومة )سومو(، رغم أنه يمكن

لكافة االختالفات في تسوية تكاليف االسترداد على أنه بنسبة  (197ة)واإلجمالي ةالصافيالقيمة عنها الحكومة.  يتم توفير مجموع 

مديرية العقود والتراخيص البترولية(، مستثنية حقول ها الحكومة )عن أفصحت٪ من إجمالي مدفوعات استرداد التكاليف التي 19.4

يتم توفير مجموع القيمة الصافية لكافة االختالفات في تسوية تكاليف األتعاب والنفط الثالثة في إطار اختصاص شركة نفط الجنوب.  

ت أفصح٪ من مدفوعات تكاليف األتعاب التي 40.4حقول النفط الثالثة في إطار اختصاص شركة نفط الجنوب( بنسبة  )باستثناء

يتم توفير مجموع و٪.  47.5عنها الحكومة )مديرية العقود والتراخيص البترولية(، رغم أنه يمكن احتساب الكلفة اإلجمالية بنسبة 

تصاص شركة نفط الجنوب سوية تكاليف االسترداد وتكاليف األتعاب للحقول الثالثة في إطار اختالقيمة الصافية لكافة االختالفات في 

ت عنها الحكومة لهذه الحقول الثالثة )مديرية العقود والتراخيص البترولية(، رغم أنه أفصح٪ من المدفوعات التي 55.7بنسبة 

 .٪57.1يمكن احتساب القيمة اإلجمالية بنسبة 

(.  116 ,120درات النفط الخام )ص. لصا 198شرحاً لكافة االختالفات عدا االختالفات في تسوية مدفوعات شركتين يوفر التقرير

مديرية العقود والتراخيص البترولية، وتواريخ القطع وتقديم التقارير  ويتم توفير األسباب الرئيسية لالختالفات على أنها انعدام إبالغ

  (.12على أساس المحاسبة التراكمية بدالً من النقدية )ص. 

بصفر بحكم الواقع وأن  اً من أجل التسوية كان محدد األهمية النسبية الختيار الشركاتنظراً إلى أن عتبة : اإلفصاح الكامل للحكومة

 كافة الكيانات الحكومية الهامة قدمت تقارير، يمكن معادلة إفصاحات الحكومة عن إجمالي العائدات لكل من تدفقات اإليرادات 

 

 

 

 

                                                           
 27-26. مرجع سبق ذكره، صالعراق،  EITI(، التقرير السنوي للتقدم المحرز في مبادرة 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة  195
 دوالراً أمريكياً. 1,342,916,388دوالراً أمريكياً، فيما يتم توفير مجموع االختالفات على أنها تبلغ  1,928,303,980يمكن احتساب إجمالي االختالفات المجموعة على أنها تبلغ  196
 كومة(، إجمالي االختالفات هي نفسها مثل االختالفات الصافية.نظراً إلى أن كافة االختالفات هي سلبية )مفصحة الشركات عنها بأنها أعلى من التي أفصحت عنها الح 197
 بريتس بتروليوم و بتروتشاينا إنترناشنال وسوكار. 198
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إفصاح كامل من طرف واحد لتدفقات اإليرادات هذه.  وفيما لم يتم تصنيف إفصاحات الحكومة بشكل منتظم حسب كالهامة األربعة 

الشركة )مثالً، إفصاح سومو عن تكاليف االسترداد وتكاليف األتعاب( أو حسب تدفق اإليرادات )تكاليف االسترداد وتكاليف األتعاب 

 .4.7وفق المتطلب ومجنون(، يتم تقييم هذا اإلغفال  لحقول زبير والمرحلة األولى من غرب القرنة

 تقييم األمانة العامة

ً وتعتبر أن العراق أح ز تقدماً رتعتبر األمانة العامة الدولية أن اإلجراءات التصحيحية بشأن اإلفصاح الشامل قد عولجت جزئيا

 ً ، على عتبات األهمية النسبية الختيار الشركات وتدفقات اإليرادات اصحاب المصلحة فريقوافق   .4.1فيما يتعلق بالمتطلب  ملموسا

قائمة بكافة الشركات الهامة وتدفقات اإليرادات  2016لعام  EITIمبادرة ما أزال قطاع التعدين فعلياً من إطار التسوية.  يورد تقرير 

األهمية النسبية للمدفوعات الخاصة بالشركات التي لم  يمه لم يتم تقيوأسماء الشركات الثمانية التي لم تقدم تقارير وتصفها، رغم أن

تسق ألهمية اإلغفاالت الم التقييميعيق افتقار التقرير إلى تصنيف المعلومات المالية التي تمت تسويتها و. بشكل صريحتقارير  متقد

٪ من إجمالي اإليرادات التي تمت 5وفيما تبدو قيمة االختالفات الصافية المصنفة بنسبة أقل من   (.4.7أنظر المتطلب لكل شركة )

تسويتها، تشكل اختالفات هامة في تسوية تكاليف االسترداد وتكاليف األتعاب قلقاً.  ويستتبع واقع أنه تم تحديد عتبة األهمية النسبية 

 ر التقارير الكاملة للحكومة لكافة اإليرادات الهامة لكل تدفق إيرادات.الختيار الشركات من أجل التسوية بصفر، توفي

المستقبلية التقييم الواضح لمراجع الحسابات  EITIمبادرة العراق الحرص على أن تتضمن تسويات على ، يتعيّن 4.1ووفقاً للمتطلب 

تقارير، وذلك لدعم تقييم ما إذا كانت اإلغفاالت قد أثرت على شمولية تسوية  مشركة لم تقد لكلالمساعد لألهمية النسبية للمدفوعات 

والمبرر لتحديد  ذة باالعتبارتختوثيق الخيارات الم اصحاب المصلحةبفريق (.  ينبغي 4.9أنظر المتطلب المدفوعات واإليرادات )

ن أن تقدم الشركات التي تسدد مدفوعات هامة إلى تعريفات األهمية النسبية والعتبات.  يُشجع العراق على تعزيز جهوده لضما

 .EITIمبادرة الحكومة، نماذجها لتقرير 

 (4.5)#ت المؤسسات المملوكة للدولة معامال - 12 ياإلجراء التصحيح    3.12

ً للمتطلب  بين المؤسسات المملوكة للدولة ووكاالت حكومية  معامالتأصحاب المصلحة توضيح نطاق ال بفريق، ينبغي 4.5وفقا

اصحاب فريق استناداً إلى تحديد وأخرى، وبين المؤسسات المملوكة للدولة والشركات العاملة في قطاعات التعدين والنفط والغاز.  

مبادرة فصح تقارير أصحاب المصلحة ضمان أن ت فريقعلى  ن، يتعيّ 2.6للمؤسسات المملوكة للدولة في إطار المتطلب  المصلحة

EITI المالية للعام الخاضع للمراجعة.  ونظراً إلى االفتقار إلى الوضوح المحيط  معامالتالمستقبلية عن القيمة المصنفة لهذه ال

على النظر فيما  اصحاب المصلحةفريق عالقات المالية بين المؤسسات المملوكة للدولة في قطاع النفط والغاز والحكومة، يشجع لبا

بين المؤسسات المملوكة  معامالتتوسع نطاق هدف الشفافية في ال مية والمخصصة(نظاالمالية )ال معامالتإذا كانت تسوية هذه ال

 للدولة والحكومة.

 النتائج المنبثقة عن المصادقة األولى

عن  2015لعام  EITIمبادرة إلى أن العراق أحرز تقدماً ملموساً في الوفاء بهذا المتطلب.  أفصح تقرير  خلصت المصادقة األولى

مديرية التي جرت بين الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة، بما في ذلك مدفوعات الخدمات الداخلية، وأرباح  معامالتبعض ال

بين المؤسسات المملوكة للدولة وشركات  معامالتعائدات النفط الخام، وبعض الالعقود والتراخيص البترولية والتحويالت المالية ل

النفط الدولية، بما في ذلك استرداد األتعاب واسترداد التكاليف.  كما أن التقرير وفق بين تدفقات المنتجات المادية )النفط والغاز( 

مديرية العقود وب النفط وشركات التكرير ومحطات توليد الطاقة بين شركات النفط الوطنية ومتعهدي المواد التحويلية )شركات أنابي

للبيانات االهتزازية إلى شركات  لكن لم يتم التبليغ عن بيع شركة آي،أو،إي،سي     .والتراخيص البترولية وشركات تعبئة الغاز(

 المادية لنفط وغاز  وعن تحويالتها إلى وزارة المالية.  وفيما لم يفصح التقرير عن التسوية النقدية لوزارة النفط للتحويالت الداخلية
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ى المؤسسات المملوكة المؤسسات المملوكة للدولة، اعتبرت المصادقة أنه يمكن اعتبار هذه مخصصات ميزانية من وزارة النفط إل

 .2.6للدولة، شرط توضيح العالقات المالية بين الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة المفصح عنها في إطار المتطلب 

 التقدم المحرز منذ المصادقة

 االتحادي العراق في للدولة المملوكة المؤسسات فيها تشترك تيال المالي والتدفق المادية المنتجات - 1 الرسم

 

 .ألمانة العامة الدوليةلرسم البياني لا المصدر:

معلومات شاملة بشأن األهمية النسبية لمدفوعات الحكومة من كل من  2016لعام  EITIمبادرة فيما ال يوفر تقرير  األهمية النسبية:

االتحادي، إلى جانب مؤسسات في العراق المملوكة للدولة  9ومؤسسات التعدين الـالمملوكة للدولة 16مؤسسات النفط والغاز الـ 

يؤكد أن فقط ست مؤسسات  لكنه(، 2.6أنظر المتطلب الدولة الخمسة للنفط والغاز المملوكة للدولة في إطار حكومة إقليم كردستان )

ويشرح (.  111.ص) 2016عام  EITIمبادرة في العراق االتحادي اعتبرت هامة ألهداف تقديم تقارير  199نفط وغاز مملوكة للدولة

صادرات  إلى أنها مسؤولة عن الحفاظ على سجالت نظراً  اعتبرت هامة التقرير أن إحدى هذه المؤسسات المملوكة للدولة )سومو(

النفط الخام.  ونظراً إلى أنه تم شمل مدفوعات الخدمات الداخلية من الحكومة إلى المؤسسات المملوكة للدولة كتدفق إيرادات هامة، 

ن المؤسسات المملوكة للدولة العاملة في المراحل األولى اعتبرت هامة نظراً إلى استالمها مدفوعات يوضح التقرير أن خمسة م

 (.111)ص. 2016خدمات داخلية عام 

يؤكد التقرير أن شركة الدولة لصناعات التعدين كانت المؤسسة المملوكة للدولة الوحيدة العاملة في الصناعات  وفي التعدين،

 لكن واضح من اختيار المؤسسات.  2016   (، رغم عدم توفيرها قيمة مدفوعاتها للحكومة عام89)ص.  2016االستخراجية عام 

 

                                                           
 استكشاف النفط. شركة تسويف نفط الدولة )سومو(، شركة نفط الجنوب )شركة نفط البصرة حالياً(، شركة نفط الشمال، شركة نفط ميسان، شركة نفط الوسط وشركة 199
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.  2016( أنه لم يتم اعتبار اي مؤسسة مملوكة للدولة هامة عامة 111)ص. EITIمبادرة المملوكة للدولة ألغراض تقديم تقرير 

وفي حكومة إقليم كردستان، لم يتم تقييم األهمية النسبية للمدفوعات المسددة من مؤسسات النفط والغاز الخمسة المملوكة للدولة 

يؤكد أن أياً من المؤسسات النظامية المملوكة للدولة في  2016ووجود أي مؤسسة تعدين مملوكة للدولة، رغم أن ملحق تقرير عام 

ست مؤسسات نفط  معامالت(.  بالتالي، تم األخذ باالعتبار 2.6أنظر المتطلب ) 2016أنشئت بدءاً من عام  حكومة إقليم كردستان

 .4.5وغاز فقط مملوكة للدولة في العراق االتحادي ألغراض تقييم المتطلب 

، يؤكد التقرير أن سومو ال تجمع إيرادات صادرات النفط الخام التي ركات للمؤسسات المملوكة للدولةبمدفوعات الشوفيما يتعلق 

(.  لكن، يبرر التقرير إدراج سومو بصفة الكيان 43-44 ,109 ,140-141يتم تحويلها مباشرة إلى صندوق تنمية العراق )ص. 

ت صادرات النفط الخام نيابة عن الحكومي المبلغ عن إيرادات صادرات النفط الخام من خالل شرح أنها الكيان المسجل إليرادا

 .(4.1المتطلب ( )أنظر 113-115(.  يتم توفير نتائج تسوية إيرادات صادرات النفط الخام )ص. 109الحكومة )ص. 

لنظام المالي للنفط عن افيما يتعلق بمدفوعات الشركات للمؤسسات الخمسة المملوكة للدولة المعتبرة هامة، توضح اللمحة العامة 

خيص إلى اوبموجب عقود جوالت تر‘ منتج الجهود الوطنية‘والغاز الواردة في التقرير أنه يتم تحويل النفط الخام المنتج على أنه 

استخرجت   (.43سومو )من أجل التصدير(، ومحطات التكرير )للتكرير المحلي( ومحطات توليد الطاقة )لتوليد الطاقة( )ص. 

-80نتاج "لإلنتاج بموجب جوالت التراخيص" للنفط والغاز المبلغ عنها من كل من شركات النفط الوطنية األربعة )ص.بيانات اإل

(، ما يشير إلى أن شركات النفط الدولية تحّول النفط والغاز المنتج إلى شركات النفط الوطنية.  21-22، الملحق ص. 79,74

الدولية العاملة في العراق بموجب عقود خدمات تقنية ال تملك النفط المنتج الذي  أن شركات النفط 2016ويوضح ملحق تقرير عام 

  200يتم تحويله إلى شركات النفط الوطنية كمالكة للمنتج.

٪ 51أخيراً، يوضح التقرير أنه يحق لشركة غاز الجنوب أن تتلقى حصتها من أرباح شركة غاز البصرة وفقاً لفوائد أسهمها بنسبة 

 (.  وفيما ال يورد التقرير قيمة مدفوعات أرباح شركة بي،جي،سي إلى شركة أس،إي،جي44)ص. ‘ شركة القطاع المختلط‘في 

(، ال تتعلق هذه المدفوعات بأنشطة النفط والغاز في 111وال يشمل شركة غاز الجنوب في نطاق تقديم التقارير )ص.  2016عام 

 ركة غاز البصرة وشركة غاز الجنوب تعمالن في قطاع معالجة الغاز في مراحله الوسطى.المراحل األولى نظراً إلى أن كال ش

ً ، يورد التقرير إفصاحبمدفوعات المؤسسات المملوكة للدولة إلى الحكومةوفيما يتعلق   2016من طرف واحد لقيمة مدفوعات عام  ا

مؤسسات هامة مملوكة  201من خمس‘( ٪(45كحصة الخزينة من أرباح المؤسسات المملوكة للدولة المبلغ عنها ))‘إلى الحكومة 

ً من هذه اعتبرت هامة كون كل منها ساهمت بنسبة أقل من واحد في المئة من إجمالي  للدولة من أصل ستة، لكنه يؤكد أن أيا

المملوكة  ادسةالهامة الس ة(.  وال يوضح التقرير ما إذا كانت المؤسس108 ,127)ص.  2016اإليرادات االستخراجية للحكومة عام 

.  يشير التقرير فقط إلى أن مدفوعات المؤسسات المملوكة 2016، شركة نفط الوسط قد سددت أي مدفوعات إلى الحكومة عام للدولة

ات العليا لمراجعة الحسابات على حسابات المؤسسات المملوكة للدولة إلى خزينة الدولة تتم عقب موافقة المجلس االتحادي للمؤسس

للدولة وأنه لم تتم الموافقة حتى اآلن على حسابات كافة المؤسسات المملوكة للدولة باستثناء مؤسسة واحدة )شركة نفط الشمال( عام 

باستثناء مؤسسة واحدة كانت بمثابة دولة إلى خزينة الدفوعات كافة المؤسسات المملوكة للدولة م.  وفيما يوضح التقرير أن 2016

بعض المؤسسات المملوكة للدولة سددت مدفوعات إلى وزارة المالية خالل مدفوعات تتعلق بأرباح ُحققت في األعوام السابقة وأن "

لة عام (، غير أنه ال يؤكد صراحة ما إذا كانت شركة نفط الوسط قد سددت أي مدفوعات إلى خزينة الدو127)ص.  "2016عام 

النفقات  )بما في ذلك المدفوعات المتعلقة باألرباح المحققة في األعوام السابقة(.  بدالً من ذلك، يوفر التقرير معلومات عن 2016

المجلس االتحادي للمؤسسات  ( ويشير إلى أن حساباتها المالية خضعت لمراجعة157)ص.  شركة نفط الوسطل االجتماعية اإللزامية

التي نشرتها شركة نفط  2016العليا لمراجعة الحسابات )رغم أن ذلك لم يذكر صراحة(.  لكن، تحمل بوضوح البيانات المالية لعام 

 202عالمة "لم تخضع حتى اآلن لمراجعة المجلس االتحادي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات". 2019الوسط في نيسان/أبريل 

 

 

                                                           
 20ص.مرجع سبق ذكره، ـ ‘2016العراق لعام  EITIملحق تقرير مبادرة ‘(،  (2019)نيسان/أبريل العراق  EITIرة مباد 200
 سومو، شركة نفط الشمال، شركة نفط الجنوب، شركة نفط ميسان، وشركة استكشاف النفط. 201
 .2019نيسان/أبريل في  هناغير مراجعة، تم الدخول إليها  2016(، بيانات مالية عام 2019شركة نفط الوسط )نيسان/أبريل  202

 

 

http://www.mdoc.oil.gov.iq/upload/upfile/ar/126.pdf
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، يوضح التقرير أن مدفوعات الخدمات الداخلية تسددها وزارة بمدفوعات الحكومة إلى المؤسسات المملوكة للدولةفيما يتعلق و

(.  ويؤكد التقرير 43 ,111 ,130 ,177فقات اإلنتاج المصدر )ص. نالمالية "من خالل سومو" إلى شركات النفط الوطنية لتغطية 

الهامة  معامالتالهي الداخلية  ةالقاضي باعتبار مدفوعات الخدم اصحاب المصلحة فريققرار السنوي بشأن التقدم المحرز أن 

يورد التقرير نتائج تسوية مدفوعات الخدمات الداخلية و  2016.203الوحيدة التي تنخرط فيها المؤسسات المملوكة للدولة عام 

(، ويشرح 130امة العاملة في المراحل المتوسطة )ص. المسددة من سومو إلى كل من المؤسسات المملوكة للدولة الخمسة اله

٪ من إجمالي مدفوعات الخدمات 1.2االختالفات في تسوية مدفوعات الخدمات الداخلية لشركة استكشاف النفط )ما يعادل نسبة 

 التحويالت إلى سومو الداخلية التي أفصحت سومو عنها(.  لكن، من غير الواضح في التقرير ما إذا كانت وزارة المالية تجري أوالً 

أكد المسؤولون الحكوميون والعاملون والداخلية، لكن هذه تحويالت الحقة إلى شركات النفط الوطنية.   ةمن أجل مدفوعات الخدم

أن مدفوعات الخدمات الداخلية حّولت أوالً من وزارة المالية إلى سومو قبل تحويلها إلى كل من  في األمانة العامة الذين استشيروا

وال ملحقه إلى تحويالت الميزانية إلى أي من المؤسسات المملوكة  2016عام  EITIمبادرة تقرير  يشير شركات النفط الوطنية.  ال

 .أو يفصح عنها للدولة الهامة الستة

كشريك الدولة هي مخولة بالحصول على حصة من  المؤسسات المملوكة للدولة المشاركة في عقود الخدمةيوضح التقرير أن 

األتعاب المسددة إلى شركات النفط الدولية العاملة بموجب عقود خدمة، وذلك تماشياً مع فوائد مشاركتها في حقول النفط.   تكاليف

(.  ويوفر 106لكن التقرير يوضح أن حصة شريك الدولة تسددها وزارة النفط إلى وزارة المالية كتحويالت إلى خزينة الدولة )ص. 

(.  ويبرر 129)ص.  2016ن طرف واحد عن حصة شريك الدولة من رسوم تحويالت مدفوعة عام التقرير إفصاح وزارة النفط م

نسبة التقرير استبعاد حصة شريك الدولة لرسوم التحويالت من نطاق التسوية على اساس أن مجموع القيمة لهذه التحويالت بلغت 

 اصحاب المصلحة فريقل٪ لعتبة األهمية النسبية 2ة ، وذلك أقل من نسب2016٪ فقط من إجمالي إيرادات االستخراج عام 0.44

(.  ويشير تفسير تسوية حصة شريك الدولة من تكاليف األتعاب كتحويل من وزارة النفط إلى وزارة المالية، بأن هذا 108)ص. 

 تحويل بين الوزارات في الممارسة.

 51.3شركة نفط الوسط وشركة نفط ميسان حولتا  أن يشير التقرير إلى بالتحويالت بين المؤسسات المملوكة للدولة،وفيما يتعلق 

مليون  6.3( وأن شركة نفط الشمال حولت 76ن النفط الخام إلى شركة نفط الجنوب )ص. ممليون برميل  127.6مليون برميل و

ي التقرير الذي يفيد بأنه يتم تحويل .  يتم تفسير هذه التحويالت ف2016( عام 77برميل من النفط الخام إلى شركة نفط الوسط )ص. 

موانئ التصدير النهائية وأنه يتم تحويل النفط الخام أحياناً إلى شركات النفط النفط الخام إلى شركات النفط الوطنية التي تسيطر على 

ت النفط الخام هذه يفصح (.  غير أن تحويال76الوطنية التي ال تملك إنتاجاً كافياً لتغطية االستهالك الداخلي في محافظاتها )ص. 

عنها فقط من طرف واحد من شركتّي النفط الوطنيتين المستلمتين، ولم تتم تسويتها مع إفصاحات شركات النفط الوطنية التي تجري 

 التحويالت العينية. 

يورد  وشركات الغاز الوطنية،بتحويالت النفط الخام والغاز الطبيعي إلى محطات التكرير، ومديريات توليد الكهرباء وفيما يتعلق 

أحجام النفط الخام المورد من كل من شركات النفط الوطنية الهامة األربعة )باستثناء مجموع وملحقه  2016لعام  EITIمبادرة تقرير 

(.  ويورد ملحق 76-78ط العراق وسومو( إلى محطات التكرير ومحطات توليد الطاقة والتصدير تباعاً )ص. فشركة استكشاف ن

المسلمة إلى محطات التكرير ومحطات توليد الطاقة والتصدير )إلى من النفط الخام  العينية تقييم هذه الشحنات 2016تقرير عام 

ومة واألمانة العامة الوطنية أن القيم الموفرة تمثل القيمة االفتراضية لشحنات كأوضحت الح  204سومو(، إلى جانب قيمة إنتاج الغاز.

كبيرة في المدفوعات  مؤخرات راكمتطات التكرير ومحطات توليد الطاقة حتوضح أن م ها، لكنالمسلمة ةالنفط والغاز العيني

تريليون ديناراً  12لشحنات التسليم هذه، حيث بلغت المتأخرات غير المسددة من وزارة الكهرباء إلى وزارة النفط ديناً بلغ مجموعه 

 ، وذلك وفقاً لمسؤولين حكوميين استشيروا.2019بليون دوالراً أمريكياً تقريباً( اعتباراً من عام  11عراقياً )

أخرى بين المؤسسات المملوكة للدولة الهامة وأي  تحويالت مخصصةوال ملحقه إلى اي  2016لعام  EITIمبادرة ال يشير تقرير 

 .2016كيان حكومي آخر عام 

 تقييم األمانة العامة

المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة قد عولجت جزئياً وتعتبر أن  معامالتاألمانة العامة أن اإلجراءات التصحيحية بشأن ال تعتبر

ست بوضوح   2016لعام EITIمبادرة يحدد تقرير    .تحسن كبير تحقيق مع 4.5فيما يتعلق بالمتطلب  ملموساً العراق أحرز تقدماً 

                                                           
 29-28 مرجع سبق ذكره، ص.العراق،  EITI(، التقرير السنوي للتقدم المحرز في مبادرة 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة  203
 22-21صمرجع سبق ذكره، ـ ‘2016العراق لعام  EITIملحق تقرير مبادرة ‘، (2019)نيسان/أبريل العراق  EITIمبادرة  204
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 2016مؤسسات مملوكة للدولة على أنها هامة استناداً إلى مشاركتها في جمع أو تلقي تدفقات إيرادات كانت تتسم باألهمية عام 

للمؤسسات المملوكة للدولة في قطاع النفط والغاز في العراق  (.  يضيّق هذا األمر بفاعلية نطاق اإلفصاحات4.1أنظر المتطلب )

المدفوعات  يؤكد التقرير انعدامو  االتحادي ويستبعد المؤسسات المملوكة للدولة في قطاع التعدين والتابعة لحكومة إقليم كردستان.

أن شركات النفط الوطنية تستلم النفط  2016المالية للشركات إلى المؤسسات المملوكة للدولة، ويؤكد ملحق تقرير المبادة لعام 

لمستحقاتها القانونية وليس بانتقال العهدة.  يتضمن التقرير تقييماً والغاز الذي تنتجه شركات النفط الدولية بموجب عقود خدمات وفقاً 

إلى ‘( ٪(45لغ عنها )حصة الخزينة من أرباح المؤسسات المملوكة للدولة المب)‘ لمدفوعات أرباح المؤسسات المملوكة للدولة

ويطابق ة ويخلص إلى أن هذه لم تكن هامة استناداً إلى عتبة األهمية الكمية.  ويفصح التقرير بصورة شامل 2016الحكومة عام 

، رغم عدم 2016تحويالت سومو لمدفوعات الخدمة الداخلية إلى كل من المؤسسات المملوكة للدولة التي تلقت هذه المدفوعات عام 

يتعيّن مطابقة تحويالت وزارة المالية وإلى سومو.   موجهة إذا كانت تحويالت وزارة المالية لمدفوعات الخدمة الداخلية وضوح ما

لتحويالت العينية بين عن اإن وجدت.  أخيراً، يتضمن التقرير اإلفصاح من طرف واحد  مدفوعات الخدمة الداخلية هذه إلى سومول

 الخام والغاز الطبيعي، لكنه ال يطابق هذه التحويالت بين المؤسسات. المؤسسات المملوكة للدولة للنفط

العراق الحرص على اإلفصاح عن كافة مدفوعات الشركات الهامة إلى المؤسسات المملوكة للدولة، على ، يتعيّن 4.5ووفقاً للمتطلب 

سواء كانت نقداً أو عينية، وعن كافة تحويالت المؤسسات المملوكة للدولة الهامة إلى ومن الحكومة، مفصحاً عنها بصورة شاملة 

 سات المملوكة للدولة في قطاع النفط والغاز، يشجع العراق على ضمانلتعزيز عملية التنفيذ، ونظراً إلى أهمية المؤسوومطبقة.  

 المشتركة فيها المؤسسات االستخراجية المملوكة للدولة متاحاً للجمهور. معامالتأن يكون المسح الواضح لكافة ال

 (4.6المدفوعات المباشرة دون الوطنية )# - 13اإلجراء التصحيحي     3.13

 EITIمبادرة ضمان المشاركة الفعلية لحكومة إقليم كردستان في وضع إطار وشكل إفصاحات  المصلحةاصحاب  فريقعلى يتعيّن 

النظر فيما إذا العمل مع  اصحاب المصلحةفريق .  يشجع 4.6العراق عن المدفوعات المباشرة دون الوطنية في إطار المتطلب 

العراق يمكنه أن يضمن  EITIمبادرة وزارة النفط وحكومة إقليم كردستان لوضع هيكلها الخاص على المستوى اإلقليمي لتنفيذ 

في إقليم كردستان أن  EITIمبادرة أصحاب المصلحة في فريق تغطية فاعلة أكثر للمدفوعات المباشرة دون الوطنية.  ويستطيع 

 العراق. EITIمبادرة اريره الخاصة والتي يمكن إدراجها فيما بعد في التقارير الوطنية لينشر تق

 النتائج المنبثقة عن المصادقة األولى

وصفاً  2015العراق لعام  EITIمبادرة خلصت المصادقة األولى إلى أن العراق أحرز تقدماً في الوفاء بهذا المتطلب.  أورد تقرير 

وأحجام وقيمة صادرات النفط الخام من المناطق التي تسيطر  إليرادات حكومة إقليم كردستان المباشرة من النفط والغاز سطحياً 

.  غير أن التقرير لم يقيّم األهمية النسبية لشركات نفط وغاز معينة وتدفقات اإليرادات، وال 2015عليها حكومة إقليم كردستان عام 

بذل كل  اصحاب المصلحة فريقن الشركات العاملة في كردستان.  لم يكن هناك أي دليل يشير إلى أن المعلومات المتاحة علناً م

محاولة ممكنة إلدراج المعلومات المتاحة للجمهور بشأن إيرادات النفط والغاز المجمعة من حكومة إقليم كردستان ومتابعتها مع 

 .2015العراق لعام  EITIمبادرة حكومة إقليم كردستان في إعداد تقرير 

 التقدم المحرز منذ المصادقة

-2016للفترة الواقعة بين  EITIمبادرة تقدم العراق بطلب تكييف التنفيذ المتعلق بتقديم التقارير في إقليم كردستان العراق لتقارير 

أن تتم  2019آذار/مارس  27في  EITIمبادرة .  أوصت لجنة التنفيذ في مجلس إدارة 2018في كانون األول/ديسمبر  2018

لب العراق بتكييف التنفيذ المتعلق بإقليم طوافق مجلس اإلدارة على  2019نيسان/أبريل  15الموافقة على طلب العراق.  وفي 

أن يشير إلى مصادر  اصحاب المصلحة فريق.  ووافق المجلس على أنه يتوقع من 2016-2018تقارير فترة كردستان العراق ل

أخرى للمعلومات المتاحة علناً عندما يتعذر عليه الحصول على معلومات شاملة من الشركات والكيانات الحكومية في إقليم كردستان 

 العراق.  وأكد مجلس اإلدارة شرطه أن يستمر اإلفصاح عن اإليرادات التي تتلقاها حكومة العراق االتحادية من الشركات والكيانات 
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 EITIمبادرة اشترط مجلس اإلدارة أن تتضمن تقارير كما   الحكومية في إقليم كردستان العراق في كونه إفصاح من طرف واحد. 

 ً  205لشمولية هذه المعلومات مسلطاً الضوء على اي ثغرات في المعلومات المتوفرة. تقييما

 المسددة صراحة بعدم وجود مدفوعات مباشرة دون وطنية في العراق عدا المدفوعات 2016لعام  EITIمبادرة وفيما ال يفيد تقرير 

نسبية المية هاألبّينت النتائج المنبثقة عن المصادقة األولى على العراق هذه النتائج.  يحدد التقرير عتبة  إلى حكومة إقليم كردستان،

( ويوضح أن إيرادات صادرات 109-110دين والنفط والغاز )ص. ٪ من إجمالي إيرادات التع2الختيار تدفقات اإليرادات بنسبة 

بشأن  EITIمبادرة النفط الخام التي تلقتها حكومة إقليم كردستان كانت التدفق الوحيد إليرادات تعتبر هامة ألغراض تقديم تقارير 

وعند استشارة العاملين في األمانة العامة الوطنية ومراجع الحسابات المساعد، أكدوا أنه (.  109)ص.  206المدفوعات دون الوطنية

لم يتم إدراج الشركات العاملة في إقليم كردستان في إطار تقديم التقارير نظراً إلى التحديات األوسع نطاقاً في المشاركة في تنفيذ 

 في إقليم كردستان. EITIمبادرة 

رغم "الجهود  2016العراق لعام  EITIمبادرة على رفض حكومة إقليم كردستان المشاركة في تقديم تقارير ويسلط التقرير الضوء 

 EITIمبادرة ومراجع الحسابات المساعد، ويصف طلب  اصحاب المصلحةفريق المستفيضة" و"المحاوالت المتكررة" من جانب 

)ص.   2017و 2016العراق في تشرين الثاني/نوفمبر بشأن التنفيذ المكيف لتقارير عامي  EITIمبادرة العراق من مجلس إدارة 

 (.  وكرر مراجع الحسابات المساعد هذا الوصف العام خالل المشاورات.178,109,9

ً يوفر التقرير إفصاح ة الواقعة بين من طرف واحد عن إيرادات صادرات النفط الخام التي جمعتها حكومة إقليم كردستان في الفتر ا

(، رغم أن هذه المعلومات تستبعد اإليرادات المجمعة في كانون الثاني/يناير 131)ص.  2016شباط/فبراير وتشرين األول/نوفمبر 

هو تقارير الصادرات الشهرية لوزارة الموارد  مصدر هذه اإلفصاحات .2016بر موتشرين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديس

المعلومات عن  استقاء، لكنها لم تطابق مع إفصاحات الشركات.  كذلك، يحاول التقرير 207الطبيعية في حكومة إقليم كردستان

روليوم ليمتد بعقود تقاسم اإلنتاج من شركتين تعمالن في كردستان )غالف كيستون بتالمدفوعات المسددة إلى الحكومة والمتعلقة 

 (.131-132إلى حكومة المملكة المتحدة )ص.  رسلةوتوبكو( من مدفوعات أصحاب المصلحة النظامية فيها إلى تقارير الحكومة الم

العراق عدة تقارير من حكومة إقليم كردستان، بما في ذلك مراجعة حسابات أجرتها شركة  EITIمبادرة ينشر الموقع الشبكي ل

ومنشورات متنوعة لوزارة الموارد الطبيعية  2017إليرادات نفط وغاز حكومة إقليم كردستان في النصف األول من عام  ديلويت

 208في حكومة إقليم كردستان.

 تقييم األمانة العامة

على  ال ينطبقب تعتبر األمانة العامة الدولية أن اإلجراء التصحيحي بشأن المدفوعات دون الوطنية قد عولج وتعتبر أن هذا المتطل

بأن إيرادات  اصحاب المصلحةفريق رأي  2016لعام  EITIمبادرة يصف تقرير   (.2016العراق في السنة الخاضعة للمراجعة )

صادرات النفط الخام التي جمعتها حكومة إقليم كردستان كانت تدفقات المدفوعات دون الوطنية المباشرة الوحيدة التي تعتبر هامة 

.    وفيما يثير القلق انعدام وجود تغطية للمدفوعات المباشرة للشركات االستخراجية المسددة إلى حكومة إقليم كردستان، 2016عام 

إلى  2016وموقعها الشبكي معلومات متاحة علناً بشأن مدفوعات بعض الشركات عن عام  2016لعام  EITIمبادرة يوفر تقرير 

استناداً إلى بيانات متاحة علناً.  ويورد  2017إقليم كردستان في النصف األول من عام حكومة إقليم كردستان وإيرادات حكومة 

ويشدد بوضوح على الثغرات  2016التقرير معلومات متاحة للجمهور بشأن مدفوعات مباشرة دون وطنية في كردستان العراق عام 

مبادرة على التنفيذ المكيف للعراق في تغطية تقارير  EITIمبادرة في المعلومات المتاحة علناً.  وفي ضوء موافقة مجلس إدارة 

EITI  تعتبر األمانة العامة الدولية أن كافة جوانب المتطلب قد استوفيت وأن الهدف األوسع2016-2018للفترة الواقعة بين ،  ً  نطاقا

 قد تم تحقيقه.

.  ووفقاً 2016-2018لفترة  EITIمبادرة تقارير فيما يتعلق بيجدر تذكير العراق أن تنفيذه المكيف لكردستان العراق هو مقيد زمنياً 

، إنه متطلب يقضي بمواصلة اإلفصاح من طرف واحد عن أي عائدات تلقتها 8.1 العراق حسب المتطلبمبادرة لقرار مجلس إدارة 

أن تتضمن تقييماً  EITIة مبادرتقارير على حكومة العراق االتحادي من شركات ووكاالت حكومية في إقليم كردستان.  ويتعيّن 

                                                           
 مرجع سبق ذكره. ، ‘وافق مجلس اإلدارة عىل طلب العراق بشأن التنفيذ المكّيف‘(، 2019)نيسان/أبريل العراق  EITIمبادرة  205
أن الشركات المساهمة في تسديد مدفوعات هامة غير أن التقرير يعرض معلومات غير متسقة بشأن ما إذا كان مطلوباً من أي شركة عاملة في كردستان أن تقدم تقارير.  ويشير التقرير إلى  206

(، هذا من ناحية.  ومن ناحية أخرى، يلحظ التقرير أن الشركات العاملة 110,9ر التسوية )ص. لحكومة إقليم كردستان )مثالً، شراء النفط الخام من حكومة إقليم كردستان( كانت مستبعدة عن إطا

 (.178,109,9في إقليم كردستان لم تقدم أية بيانات )ص. 
 .2019في كانون الثاني/يناير  هنا، تم الدخول إليه ‘تقارير الصادرات الشهرية‘الموقع الشبكي لوزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، قسم  207
 .2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘تقارير ومنشورات أخرى‘العراق،  EITIالموقع الشبكي لمبادرة  208

http://mnr.krg.org/index.php/en/oil/monthly-export-production-data
http://ieiti.org.iq/en/listing/reports-and-publications/other-publications
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على مواصلة  لشمولية هذه المعلومات، مشدداً على أي ثغرات في المعلومات المتوفرة.  وبهدف تعزيز عملية التنفيذ، يشجع العراق

  .EITIمبادرة مشاركة الشركات والوكاالت الحكومية في اإلقليم بهدف ضمان إفصاح شامل وفقاً لمعيار 

 (4.7التصنيف )# - 14 ياإلجراء التصحيح    3.14

الحرص على أن تكون كافة البيانات المالية المطابقة مصنفة حسب  اصحاب المصلحةفريق على ، يتعيّن 4.7تماشياً مع المتطلب 

على التوافق على تعريف مشروع لضمان االتساق  اصحاب المصلحةفريق الشركة وتدفق اإليرادات والكيان الحكومي.  كما يشجع 

 في تقاريره على مستوى المشروع.

 النتائج المنبثقة عن المصادقة األولى

العراق بيانات بيع  EITIمبادرة خلصت المصادقة إلى أن العراق أحرز تقدماً ملموساً في الوفاء بهذا المتطلب.  عرضت تقارير 

المطابقة مصنفة حسب حقل النفط وليس حسب  لكنها عرضت معلومات عن النقدية المحولة ،ةكرالنفط المطابقة مصنفة حسب الش

 EITIمبادرة النقدية المحولة تضمنت اتحاد عدة شركات، لم تجز المعلومات في تقرير  التسديدات الشركة.  ونظراً إلى أن معظم

من إيرادات الحكومة من  209.  تم تصنيف حصة األسدللقراء أن يحتسبوا حصة كل شركة من المدفوعات إلى الحكومة 2015لعام 

 النفط والغاز المطبقة حسب الشركة وتدفق اإليرادات والكيانات الحكومية المتلقية.

 التقدم المحرز منذ المصادقة

معلومات مالية مطبقة مصنفة حسب الكيان الحكومي، لكنه ال يصنف باتساق نتائج المطابقة  2016لعام  EITIمبادرة يعرض تقرير 

( ومدفوعات 113-114إيرادات صادرات النفط الخام )ص.  م تصنيف نتائج تسويةتحسب تدفق اإليرادات وحسب الشركة.  ي

التسوية السترداد التكاليف وتكاليف األتعاب ( حسب تدفق اإليرادات وحسب الشركة، رغم أن نتائج 130الخدمة الداخلية )ص. 

 210لم يتم تصنيف تسوية استرداد التكلفة وتكاليف األتعاب لحقول النفط الثالثةوليست مصنفة بشكل متسق إلى هذا المستوى.  

اد رد(.  وفيما يتم تصنيف تسوية است122اإليرادات وال حسب الشركة )ص.  دفقالخاضعة لوالية شركة نفط الجنوب حسب ت

لم يتم تصنيفها حسب الشركة  غير أنهتقنية حسب تدفق اإليرادات، ال اتخدمالالتكاليف لكافة حقول النفط األخرى الخاضعة لعقود 

وفيما يتم تصنيف تسوية تكاليف األتعاب لكافة حقول النفط باستثناء   (.121)ص.  211لخمس شركات هامة ذات صلة بحقلّي نفط

التقنية حسب تدفق اإليرادات، غير أنه لم يتم تصنيفها حسب الشركة )ص.  اتة الخاضعة لعقود الخدمحقول نفط أس،أو،سي الثالث

123.) 

أن تسوية استرداد التكاليف وتكاليف األتعاب بين سومو وشركات النفط الدولية أجريت بمجموعها  2016يوضح ملحق التقرير لعام 

غير أنه يعرض معلومات عن استرداد التكاليف   212دفق إيرادات مصنف.ألن سومو ال تملك سجالت ألعمال االستخراج لكل ت

ويلحظ التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز   213وتكاليف األتعاب مصنفة حسب الشركة إلفصاحات الشركات وإلفصاحات الحكومة.

 .2144.7تفاصيل التصنيف المطلوب وذلك وفقاً للمتطلب 

-79,73-102,99,80على فترة تقديم التقارير، يشير محتواهما )ص.  اصحاب المصلحة فريقموافقة  وفيما ال يؤكد التقرير وملحقه

 31وافق على فترة تقديم التقارير على أن تكون بين األول من كانون الثاني/يناير و اصحاب المصلحةفريق ( إلى ان 72,58,19

 الذين استشيروا. اصحاب المصلحةفريق والذي أكده أعضاء  2016كانون األول/ديسمبر 

 

 

 

                                                           
 مليون دوالر أمريكي(. 308بليون دوالراً أمريكيا( أعلى مئة ضعف من اإليرادات النقدية المحولة ) 37، كانت العائدات من بيع النفط )2015عام  209
 زبير وغرب القرنة )المرحلة األولى( ومجنون 210
 (.9حلفايا أو دراغون أويل وإي،جي،بي،سي لحقل الفيحاء )بلوك توتسا توتال وبتروناس لحقل  211
 .24. صمرجع سبق ذكره، ـ ‘2016العراق لعام  EITIملحق تقرير مبادرة ‘، (2019)نيسان/أبريل العراق  EITIمبادرة  212
 .27,26,24. صمرجع سبق ذكره، ـ ‘2016العراق لعام  EITIملحق تقرير مبادرة ‘، (2019)نيسان/أبريل العراق  EITIمبادرة  213
 29 مرجع سبق ذكره، ص.العراق،  EITI(، التقرير السنوي للتقدم المحرز في مبادرة 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة   214



50 
  EITIييم الذي اجرته األمانة العامة الدولية لمبادرة التق مشروع - لعراقعلى ا الثانية المصادقة

 

 

 تقييم األمانة العامة

ً تعتبر األمانة العامة الدولية أن اإلجراء التصحيحي على مستوى التصنيف عولج جزئياً وتعتبر أن العراق أحرز تقدماً  فيما  ملموسا

بيانات مالية مطابقة مصنفة حسب الكيان الحكومي، لكنها غير  2016لعام  EITIمبادرة يعرض تقرير   .4.7يتعلق بالمتطلب 

متسقة حسب تدفق اإليرادات وحسب الشركة.  وتم تصنيف حصة من اإليرادات الهامة حسب الشركة وتدفق اإليرادات والكيان 

اصحاب فريق .  وافق في المصادقة األولى استعرضالذي  2015لعام  EITIمبادرة الحكومي أكبر من الحصة المصنفة في تقرير 

 على فترة تقديم التقارير. المصلحة

الحرص على أن تكون كافة البيانات المالية المطابقة، بما في ذلك استرداد التكاليف وتكاليف العراق على ، يتعين 4.7 بووفق المتطل

األتعاب، مصنفة حسب الشركة وتدفق اإليرادات والكيان الحكومي.  قد يرغب العراق في النظر في مدى التقدم الذي يمكنه تحقيقه 

مبادرة رسوم والضرائب القطاعية قبل الموعد النهائي لكافة تقارير على مستوى المشروع لل EITIمبادرة في تنفيذ تقديم تقارير 

EITI  مبادرة والذي وافق عليه مجلس إدارة  2018كانون األول/ديسمبر  31التي تغطي الفترات المالية المنتهية في أو بعدEITI 

 الذي عقد في بوغوتا. 36في اجتماعه الـ

 (4.9)#موثوقية البيانات  - 15اإلجراء التصحيح     3.15

 مراجعةممارسة  استعراضشركات تدقيق حسابات وكيانات حكومية  الحرص على أن تجري اصحاب المصلحة فريقعلى يتعيّن 

.  4.9العراق وذلك وفقاً للمتطلب  EITIمبادرة الحسابات الفعلية وأن تتم قبل إجراءات الموافقة من أجل ضمان موثوقية معلومات 

اصحاب المصلحة أن يضمن أيضاً أن يكون اإلطار المرجعي لمراجع الحسابات المساعد متماشياً مع اإلطار المرجعي فريق بوسع 

وأن تكون موافقته على اي انحرافات عن اإلطار المرجعي في التقارير النهائية  EITIمبادرة دارة إالموحد الذي وافق عليه مجلس 

اصحاب المصلحة أن يضمن ايضاً أن يدرج مراجع الحسابات على فريق العراق موثقة بشكل مالئم.  كما يتعين  EITIمبادرة ل

خاضعة لتدقيق موثوق ومستقل، مطبقاً  EITIمبادرة المساعد تقييماً لما إذا كانت المدفوعات واإليرادات المفصح عنها في تقارير 

(، مطلوب من i)ج، 8.3السابقة.  ووفقاً للمتطلب  EITIمبادرة ة متابعة توصيات معايير التدقيق الدولية إلى جانب وصف لعملي

وضع خطة عمل لمعالجة نقاط الضعف في موثوقية البيانات الموثقة في تقرير التقييم األول والمصادقة  اصحاب المصلحة فريق

  .2018كانون الثاني/يناير  26ل قرار مجلس اإلدارة، مثالً بحلو صدور واإلفصاح عنها خالل فترة ثالثة أشهر من

 النتائج المنبثقة عن المصادقة األولى

 اصحاب المصلحة فريقخلصت المصادقة األولى إلى أن العراق أحرز تقدماً غير كاف في الوفاء بهذا المتطلب.  ففيما اعتمد 

الذي وافق عليه مجلس اإلدارة، لم  EITIمبادرة اإلطار المرجعي لمراجع الحسابات المساعد الذي كان متسقاً عموماً مع نموذج 

إلى أن مراجع الحسابات المساعد تبع شروط اإلطار المرجعي، ال سيما  2015لعام  EITIمبادرة يكن هناك دالئل تشير في تقرير 

ً .  لم يبدو أن مراجع الحسابات المساعد أجرى EITIمبادرة فيما يتعلق بضمان موثوقية بيانات  مراجعة لممارسة  استعراضا

 EITIمبادرة تقرير  وردلم يو.  اصحاب المصلحة فريقوال إلجراءات ضمان الجودة المتينة المتفق عليها مع  2015عام  الحسابات

تقديراً لتغطية التسوية وال تقييمات لشمولية وموثوقية البيانات المالية.  وفيما أدلى مراجع الحسابات المساعد بعدة  2015لعام 

 .EITIمبادرة غير أنه لم يقيّم أعمال متابعة محددة للتوصيات السابقة لل ،2015لعام  EITIمبادرة س تقرير توصيات على أسا

 التقدم المحرز منذ المصادقة

والذي كان متسقاً  2016لعام  EITIمبادرة على اإلطار المرجعي لمراجع الحسابات المساعد لتقرير  اصحاب المصلحة فريقوافق 

اصحاب  فريقبشكل كبير مع النموذج الموحد المتفق عليه في مجلس اإلدارة.  تأمين مراجع حسابات مساعد كان موافقاً عليه من 

 EITIمبادرة متوفرة على الموقع الشبكي ل 2017و 2016لعام  EITIمبادرة .  اإلطارات المرجعية الموافق عليها لتقارير المصلحة

 اختيرت  2018.216أيار/مايو  7أصحاب المصلحة الذي عقد في  فريقوتمت الموافقة عليها في اجتماع  215العراق

 

 

 

                                                           
 .2019في آذار/مارس  هناالعراق، قسم اإلطار المرجعي للمدراء المستقلين، تم الدخول إليه  EITIالموقع الشبكي لمبادرة  215
 .38مرجع سبق ذكره، ص.العراق،  EITI(، التقرير السنوي للتقدم المحرز في مبادرة 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة  216

http://ieiti.org.iq/en/listing/reports-and-publications/terms-of-reference
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استناداً إلى عملية شراء حكومية أشرف  2017و 2016لعام  EITIمبادرة شركة إرنست أند يانغ كمراجع حسابات مساعد لتقارير 

ً مع إجراءات البنك الدولي القائمة على التكاليف والجودة، وأبرم العقد في  اصحاب المصلحة فريقعليها  تموز/يوليو  16تماشيا

كجزء من موافقته على  2016لعام  EITIمبادرة أصحاب المصلحة على نماذج تقديم التقارير لتقرير  فريقوافق   2018.217

 الدراسة االستطالعية.

اإلجراءات القانونية  2016 لعام EITIمبادرة تقرير  بيّنيبالكيانات الحكومية، فيما يتعلق استعراض ممارسات مراجعة الحسابات: 

شير ي(.  وفيما ال 143ا أرباحاً من صادرات النفط الخام )ص. يللمراجعة لكال الميزانية االتحادية وصندوق تنمية العراق، اللذين تلق

عليها هذه المراجعة، يمكن افتراض أن الميزانية االتحادية تخضع لمراجعة المجلس لى معايير مراجعة الحسابات التي تقوم إالتقرير 

لمراجعة الحسابات وفقاً للمعايير نفسها التي تخضع لها مراجعة حسابات المؤسسات المملوكة للدولة  االتحادي للمؤسسات العليا

عة حسابات الميزانية االتحادية لم يستكمل لألعوام بين (.  وفي الممارسة، يؤكد التقرير أن مراج143المبيّنة في التقرير )ص. 

 (.143-144)ص.  2016( لكنه يؤكد أن مراجعة حسابات صندوق تنمية العراق استكملت لعام 143)ص.  2017-2014

المؤسسات سابات ح، يورد التقرير لمحة عامة سريعة عن اإلجراءات القانونية لمراجعة بالمؤسسات المملوكة للدولةوفيما يتعلق 

المملوكة للدولة في العراق االتحادي مع اإلشارة إلى معايير مراجعة الحسابات المحلية.  وفيما ال يشير صراحة إلى االنحرافات 

االتحادي لمراجعة الحسابات ومعايير المحاسبة لوصف للمجلس  218المعايير الدولية لمراجعة الحسابات، يوفر رابطاً  نالناجمة ع

 ت(.  يؤكد التقرير أن أياً من المؤسسات المملوكة للدولة عدا شركا143العراق )ص.  EITIمبادرة وقع الشبكي لالمتوفر على الم

(.  يبدو أن التقرير يشير إلى 137,135,12خضعت لمراجعة الحسابات )ص.  2016نفط الشمال كان لديها بيانات مالية لعام 

بها شركة نفط ميسان أو شركة  لم تقمياً من هذه النفقات أبينما يفيد بأن  2016عام النفقات االجتماعية اإللزامية لشركة نفط الوسط ل

ن بياناتها المالية لم تخضع بعد لمراجعة المجلس االتحادي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات )ص. أل 2016نفط الجنوب عام 

تحمل بوضوح عالمة "لم تخضع  2019في نيسان/أبريل  التي نشرتها شركة نفط الوسط 2016(.  لكن البيانات المالية لعام 157

وأوضح مسؤول حكومي أن المجلس االتحادي   219بعد لمراجعة المجلس االتحادي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات".

للعديد من المؤسسات المملوكة للدولة )مثل شركة نفط  2016للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات استعرض البيانات المالية لعام 

 نظراً لعدم وجود ميزانية أقرها البرلمان حتى هذا التاريخ. 2014الشمال(، لكن لم تستكمل مراجعة الحسابات العامة منذ 

بموجب  فط الدولية العاملة، يوفر التقرير وصفاً موجزاً لإلجراءات القانونية لمراجعة الحسابات لشركات النبالشركاتوفيما يتعلق 

عقود خدمات في العراق االتحادي لكال البيانات المالية وبيانات الحقول المالية مع إشارة كالهما إلى معايير المحاسبة الموحدة 

٪ من شركات 26.1(.  وفي الممارسة، يؤكد التقرير أن فقط نسبة 135,27العراقية والمعايير الدولية لمراجعة الحسابات )ص. 

البيانات على (.  ويؤكد التقرير أنه يتعين 137,12)سبع شركات( قدمت بيانات مالية مراجعة )ص.  28النفط الدولية الهامة الـ

(.  لكن 135أن تخضع لمراجعة شركات دولية لمراجعة الحسابات )ص. لنفط الخام العراقي صادرات االمالية للشركات المشترية 

شركة( قدمت بيانات مالية مراجعة إلى  20٪ من شراة النفط الدوليين المهمين )43.5في الممارسة، يفيد التقرير أن فقط نسبة 

أن بياناتها المالية تثبت (.  لم يتم اإلفصاح عن أسماء الشركات المعينة التي وفرت أدلة 137,12 مراجع الحسابات المساعد )ص.

 مراجعة ال في التقرير وال في ملحقه.خضعت لل 2016لعام 

مبادرة يؤكد التقرير أن استعراض ممارسات مراجعة حسابات الكيانات الهامة أجري قبل االتفاق على تأكيدات بشأن تقديم تقارير و

EITI  (.178كجزء من اإلعداد للدراسة االستطالعية )ص.  2016لعام 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 10ص.  المرجع نفسه، 217
 المرجع نفسه.  218
 .2019في كانون الثاني/يناير  هنا، تم الدخول إليه ‘لمحة عامة عن معايير مجلس المحاسبة ومراجعة الحسابات‘العراق،  EITIالموقع الشبكي لمبادرة  219

http://ieiti.org.iq/mediafiles/articles/doc-546-2018_11_08_07_14_50.pdf
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حسابات الحقول الحالية وحسابات الحقول اآلجلة التي تحتفظ بها على ، يفيد التقرير أنه يتعين بحكومة إقليم كردستانوفيما يتعلق 

لنفط كردستان )كوتو( أن تخضع "لمراجعة حسابات منتظمة ومستقلة"، لكنه ال يصف اإلجراءات القانونية  الهيئة االستئمانية

لمراجعة حسابات الكيانات الهامة األخرى في حكومة إقليم كردستان، وال يؤكد أن المراجعات القانونية للحسابات استكملت عام 

مؤسسات القانونية المملوكة للدولة في إقليم كردستان لم تنشأ حتى اآلن اعتباراً .  ومع ذلك، يوضح ملحق التقرير أن أياً من ال2016

 2016.220من عام 

يوضح ملحق   .EITIمبادرة فيما يتعلق بالكيانات الحكومية، ال يحدد التقرير ما هي الضمانات المطلوبة لتقارير  :اتمنهجية الضمان

توقيع وختم  EITIمبادرة وافق على أن تتطلب نماذج تقديم تقارير  المصلحةاصحاب  فريقأن  2016لعام  EITIمبادرة تقرير 

 221ممثلين عن كل كيان.

على أنها تتألف من تقديم  EITIمبادرة ، يصف التقرير الضمانات المتفق عليها لتقديم تقارير للمؤسسات المملوكة للدولةوبالنسبة 

)مثالً، لشركة نفط الشمال فقط(، ونسخ عن الحسابات النهائية موقعة من  2016نسخ عن البيانات المالية المراجعة والمستكملة لعام 

لجنة مراجعة الحسابات الداخلية ومجلس إدارة مؤسسات أخرى مملوكة للدولة، ونماذج تقديم تقارير تكون موقعة ومختومة من 

 (.135ممثل عن شركة تؤكد دقة البيانات المبلغ عنها )ص. 

وشركات النفط الدولية، رغم أنه  لكال شراة النفط الدوليين EITIمبادرة ، يصف التقرير الضمانات لتقديم تقارير للشركات وبالنسبة

يبدو أن الضمانات تترك بعض المجال )خيارين( في أنواع الضمانات الموفرة.  وفيما يتعلق بشراة النفط الدوليين، يشرح التقرير 

.  لكن ونظراً إلى أن التقرير يشدد على 2016 أن تقدم نسخاً عن بياناتها المالية المراجعة لعام أنه كان مطلوباً من الكيانات المبلغة

من جانب بعض الشركات كونها تغطي كال المشتريات من سومو وأعمال تجارية أخرى  مقاومة محتملة لإلفصاح عن هذه البيانات

ا سومو والوثائق الداعمة كانت مطلوبة في حال رفض شراة النفط أجريت خارج العراق، يوضح التقرير أن الفواتير التي أصدرته

الدوليون تقديم نسخ عن بياناتهم المالية المراجعة.  أخيراً، ُطلب من شراة النفط الدوليين تقديم نماذج تقديم تقارير موقعة ومختومة 

فيما يتعلق بشركات النفط الدولية، يصف (.  و135من )غير محدد( "ممثل عن شركة"، مؤكدة دقة البيانات المبلغ عنها )ص. 

موقعة من مراجع حسابات  2016على أنها تتألف من البيانات المالية المراجعة لعام  EITIمبادرة ضمانات تقديم تقارير  التقرير

خارجي للشركة أو في حال لم يتم تقديم البيانات المالية المراجعة، تقديم بيانات الحقل المالية "المخصصة الغرض" موقعة من 

شركات النفط الدولية الهامة  ه كان مطلوباً منأن 2016(.  ويوضح ملحق تقرير عام 136مراجع الحسابات الخارجي للحقل )ص. 

موقعة  EITIمبادرة إلى جانب نماذج تقديم تقارير  2016توفير نسخ عن بياناتهم المالية المراجعة لعام  النفط الدوليين وشراة

 222ومختومة من إدارة الشركة.

 مديريةيؤكد التقرير أنه كان مطلوباً من كافة الكيانات المبلغة تقديم نماذج منجزة على األساس النقدي للمحاسبة، لكنه يلحظ أن و

قدمت تقارير بشأن استرداد التكاليف وتكاليف األتعاب وضريبة دخل الشركات على اساس المحاسبة  العقود والتراخيص البترولية

مبادرة على النحو المبين في مشروع تقرير (.  وفي المشاورات، لحظ مراجع الحسابات المساعد 139على أساس االستحقاق )ص. 

EITI  مبادرة بداية المصادقة الثانية على العراق(، أن تقرير  )لم ينشر بعد في 2017لعامEITI  سوية مزدوجة تخضع ل 2016لعام

العقود والتراخيص البترولية ومرة بين شركات النفط السترداد التكاليف وتكاليف األتعاب، مرة بين شركات النفط الدولية ومديرية 

كان قد قرر استبعاد مديرية العقود والتراخيص  اصحاب المصلحةفريق الدولية وسومو.  ولحظ مراجع الحسابات المساعد أن 

، لكنه أوضح أن تبليغ سومو عن استرداد التكاليف وتكاليف األتعاب لم 2017لعام  EITIمبادرة التسوية لتقرير  البترولية من إطار

 يخضع للتصنيف حسب تدفق اإليرادات.

ال يشير التقرير إلى أي آليات وضعت للحفاظ على سرية المعلومات قبل التسوية.  لكن وعند استشارة مراجع الحسابات  السرية:

المساعد، أكد هذا األخير أن آليات مالئمة وضعت للحفاظ على سرية المعلومات المالية قبل التسوية، بما في ذلك تقديم النماذج إلى 

 ة.مراجع الحسابات المساعد مباشر

(.  لكن 108٪ من إجمالي إيرادات الصناعات االستخراجية )ص. 87.57يوفر التقرير هدف تغطية للتسوية بنسبة  تغطية التسوية:

ونظراً إلى أنه يمكن تقييم األهمية النسبية للمدفوعات لشركتين فقط من أصل الشركات الثمانية التي لم تبلغ عن مدفوعات صادرات 

(، ال يمكن احتساب التغطية النهائية للتسوية لكل تدفق إيرادات استناداً إلى 4.1المتطلب ( )أنظر 113-114النفط الخام )ص. 

إلى البيانات الواردة في التقرير )ص.  البيانات الواردة في التقرير.  مع ذلك، يمكن احتساب تغطية نهائية للتسوية إجماالً استناداً 

٪ من كافة مبيعات النفط الخام واسترداد التكاليف وتكاليف األتعاب لعام 97.47 (، ما يمكن تقديره بنسبة123-121,115-113

2016. 

                                                           
 20ص. مرجع سبق ذكره، ـ ‘2016العراق لعام  EITIمبادرة ملحق تقرير ‘(، 2019العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة  220
 29ص. المرجع نفسه،   221
 29ص. المرجع نفسه،  222
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ما إذا وفرت وزارة النفط ووزارة المالية  2016لعام  EITIمبادرة فيما يتعلق بالكيانات الحكومية، ال يؤكد تقرير  إغفال الضمانات:

أن ممثلين عن كل كيان حكومي  2016عام  EITIمبادرة .  يؤكد ملحق تقرير EITIمبادرة ضمانات جودة لتقديم تقريرهما بشأن 

 EITI.223مبادرة وفروا توقيعهم وختمهم لنماذج تقرير  لتقريرم لمقد

قدمت كافة المؤسسات المملوكة للدولة الهامة نماذج موقعة من  ، يلحظ التقرير أنه وفيمابالمؤسسات المملوكة للدولةوفيما يتعلق 

(.  غير أن التقرير 137)ص.  224إدارتها، وفرت ثالث مؤسسات مملوكة للدولة فقط من أصل الستة ضمانات الجودة المتفق عليها

ة النسبية للمدفوعات من هذه المؤسسات ة، ما يعني أنه ال يمكن تقييم األهميمتثلال يسمي المؤسسات المملوكة للدولة الثالثة غير الم

أن كافة المؤسسات المملوكة للدولة لم تقدم كافة ضمانات الجودة المطلوبة من أجل تقاريرها،  2016الثالثة.  يؤكد ملحق التقرير لعام 

كبار المسؤولين" في كل  لكنه يلحظ أن "شمولية وموثوقية البيانات المتلقاة من المؤسسات المملوكة للدولة تأكدت من خالل تواقيع

 225مؤسسة مملوكة للدولة.

شاري نفط  35أو  226٪78.3، يوفر التقرير حصة الشركات في التقرير التي قدمت نماذج موقعة )لشراة النفط الدوليينوبالنسبة 

شاري نفط دولي( )ص.  12٪ أو 26شاري نفط دولي( وفواتير سومو ) 19٪ أو 43.5) 2016وبيانات مالية مراجعة لعام دولي(، 

لم تلتزم بضمانات الجودة المتفق  46أصل شراة النفط الدوليين الـ أن تسعة من 2016لعام  EITIمبادرة .  يؤكد ملحق تقرير 137

إلى الحكومة في عام  متثلةتوفر قيمة كل من مدفوعات الشركات التسعة غير الملم و EITIمبادرة عليها من أجل تقاريرها عن 

.  بلغ مجموع قيمة مدفوعات الشركات التسعة التي لم ألرقام المطلقة وبالنسبة إلى المجموع الكلي لمبيعات النفط الخامبا، 2016

أكثر من واحد في  ابلغت نسبة مبيعاته 227بوجود خمس شركات، 2016النفط الخام عام  ٪ من المجموع الكلي لمبيعات19.11تبلغ 

 ما يمثل أكثر من واحد في المئة من إجمالي مبيعات النفط الخام عام 2282016 النفط الخام عامات عالمئة من المجموع الكلي لمبي

2016. 

شركة نفط  14أو  229٪69.6صة الشركات المبلغة التي قدمت نماذج موقعة )ح، يعرض التقرير بشركات النفط الدوليةوفيما يتعلق 

شركة نفط دولية( )ص.  15٪ أو 74دولية( وبيانات مالية الحقول )٪ أو خمس شركات نفط 26.1وبيانات مالية مراجعة ) دولية(

ما ، EITIمبادرة على األقل لم تقدم ضمانات الجودة المطلوبة لتقرير  ةنفط دولية مبلغ ت(.  يشير ذلك إلى أن ست شركا137

ها المالية أو بياناتها المالية للحقول، أو أن كافة شركات النفط الدولية المبلغة التي قدمت نماذج موقعة قدمت أيضاً إما بيانات يفترض

تعيق تقييم  فهي سماء شركات النفط الدولية غير الممتثلة، وبالتاليأكالهما )لم يؤكد التقرير ذلك(.  غير أن التقرير ال يورد قائمة ب

تدبير ضمان جودة رغم ذلك " أن شركات النفط الدولية قدمت جميعها 2016األهمية النسبية لمدفوعاتها.  ويلحظ ملحق تقرير عام 

 230."واحد على األقل لوضع جودة البيانات المبلغ عنها

تقييم مراجع الحسابات المساعد لشمولية البيانات المالية المطابقة،  2016لعام  EITIمبادرة ال يتضمن تقرير  تقييم موثوقية البيانات:

 بل يتضمن فقط حاشية تتعلق بانعدام أثر عدم تبليغ شركتّي نفط دوليتين )بي،تي، برتامينا وشل غرب القرنة( بشأن شمولية التسوية 

 

 

 

 

 

                                                           
 29 ص.مرجع سبق ذكره، ـ ‘2016العراق لعام  EITIمبادرة ملحق تقرير ‘(، 2019العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة  223
التي وافق عليها قسم  2016ا البيانات المالية لعام فدمت مؤسسة واحدة مملوكة للدولة )شركة نفط الشمال( نسخاً عن بياناتها المالية المراجعة ومؤسستان مملوكتان للدولة )غير مسماة( قدمت 224

 مراجعة الحسابات الداخلي لديهما ومجلس اإلدارة فيهما.
 29ص. المرجع نفسه،  225
قدموا نماذج تقارير نظراً إلى أن الشركات الخمسة التي لم تبلغ عن مدفوعات صادرات النفط الخام كانت شركات نفط دولية  45استناداً إلى نتائج التسوية، يبدو أن كافة شراة النفط الدوليين الـ226

  مقدمين نماذج موقعة.شراة نفط دوليين  35تساوي  45٪ من الشركات الـ78.3(.  بالتالي، 4.1)أنظر المتطلب 
٪ وفاليرو ماركتينغ أند 2.67٪ وريالينس إندستريس ليمتد 3.44، وتشاينا ناشنال 2016٪ من المجموع الكلي لمبيعات النفط الخام لعام 7.38بلغت قيمة مبيعات سينوكم من النفط الخام  227

 ٪.1.19٪ وآي إكس نيبون أول 2.05سبالي 
 30-29 ص.مرجع سبق ذكره، ـ ‘2016العراق لعام  EITIمبادرة ملحق تقرير ‘(، 2019العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة  228
٪ من أصل عشرين شركة 69.6(.  بالتالي، 4.1شركة نفط دولية هامة لم تقدم نماذج تقرير )أنظر المتطلب  28ما مجموعه ثماني شركات من أصل    استناداً إلى نتائج التسوية، يبدو أن 229

 شركة نفط دولية مقدمة لنماذج موقعة. 14تساوي 
 .29 ص.مرجع سبق ذكره، ـ ‘2016العراق لعام  EITIمبادرة ملحق تقرير ‘(، 2019العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة  230
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( 138,12ق بموثوقية البيانات المالية المطابقة )ص. (.  يتضمن التقرير بياناً من مراجع الحسابات المساعد يتعل114-115)ص. 

 رغم أن ذلك ال يرتقي إلى تقييم ما إذا كانت البيانات موثوقة. يجدر إيراد بيانه بالكامل:

شركات المبلغة فضلت نهج إرسال نماذج تقارير موقعة ومختومة.  رغم انطالقاً من التحليل المذكور أعاله، واضح أن ال"
، لكانت البيانات المبلغ عنها تتمتع بموثوقية أكبر اصحاب المصلحة فريق وفق النهج الذي وافق عليه هذا أمراً مقبوالً  كون

 (138." )ص. لو ان المجموعة المبلغ عنها تضمنت نسخاً عن بيانات مالية مراجعة

المالية المقدمة من الشركات والوكاالت الحكومية البيانات يؤكد ملحق التقرير تقييم مراجع الحسابات المساعد الذي يفيد بأن " 

كل نوع من امتثال الكيانات المبلغة شيراً إلى "، مود وفق ما هو معروض أدناهقيالمبلغة كانت شاملة وموثوقة بوجود بعض ال

 231بضمانات الجودة المتفق عليها.

جدول إيرادات الصناعات  يتم الحصول علىلم  بمعظم المعلومات في التقرير من مصدر ما، جيء فيما مصدر المعلومات:

وعند استشارة مراجع الحسابات   232(.108االستخراجية للحكومة التي استند إليها احتساب األهمية النسبية بشكل واضح )ص. 

 وا أن المعلومات استندت إلى إفصاحات حكومية من طرف واحد.المساعد والعاملين في األمانة العامة الوطنية، أكد

إلى األمانة  2016لعام  EITIمبادرة العراق مشروع موجز لبيانات تقرير  EITIمبادرة قدمت األمانة العامة ل موجزة:جداول 

ما زال جارياً في بداية  2016.  وفيما كان استعراض مشروع موجز جداول بيانات 2019كانون الثاني/يناير  16العامة الدولية في 

 233العراق تماشياً مع األعوام السابقة. EITIمبادرة المصادقة، كان يتوقع نشر هذه الجداول على الصفحة القطرية للموقع الشبكي ل

 (، إلى جانب لمحة عامة172-171)ص.  2016 لى تقرير عام إيتضمن التقرير مجموعة من ثماني توصيات تستند  :التوصيات

(.  ال يتضمن 173-180)ص.   EITIمبادرة إجراءاً تصحيحياً ناتجاُ عن المصادقة األولى للعراق بموجب معيار  27عن متابعة 

رغم األحكام الواردة في اإلطار المرجعي  2015لعام  EITIمبادرة التقرير لمحة عامة عن متابعة التوصيات الصادرة عن تقرير 

تقرير  الصادرة فيلمراجع الحسابات المساعد التي تقضي بإدراج هذا الموجز، لكنه يشير إلى أن تقييم التقدم في معالجة التوصيات 

رير لعام يوفر ملحق التقو(.  173)ص.  2342016هو مشمول في التقرير بشأن التقدم المحرز لعام  2015لعام  EITIمبادرة 

تقارير  الصادرة فيللتوصيات العشرة  اصحاب المصلحةفريق اللمحة العامة التي قدمها مراجع الحسابات المساعد لمتابعة  2016

 2015.235و 2014عامّي 

 تقييم األمانة العامة

ً رز تقدماً حالعراق أ نبشأن موثوقية البيانات قد عولج جزئياً وتعتبر أ يأن اإلجراء التصحيح تعتبر األمانة العامة الدولية  ملموسا

لعام  EITIمبادرة اإلطار المرجعي لمراجع الحسابات المساعد لتقرير  اصحاب المصلحةفريق اعتمد   .4.9فيما يتعلق بالمتطلب 

ً مع نموذج  2016 الذي وافق عليه مجلس اإلدارة، ويبدو أن مراجع الحسابات المساعد التزم  EITIمبادرة الذي يتسق عموما

ً لممارسات مراجعة حسابات عام   2016بشروط اإلطار المرجعي في الممارسة.  أجرى مراجع الحسابات المساعد استعراضا

لتقارير له للشركات المقدمة على هذا األساس.  لكن التقدير المسموح ب اصحاب المصلحةفريق ووافق على ضمانات الجودة مع 

لمحة عامة إجمالية عن مستوى االمتثال    2016لعام EITIمبادرة فيما يتعلق بضمانات جودة محددة اثارت قلقاً.  يورد تقرير 

عاتها أسماء شركات فردية غير ممتثلة ويقيم األهمية النسبية لمدفو 2016بضمانات الجودة المتفق عليها، فيما يورد ملحق تقرير عام 

 تغطية تسوية هدف واحد فقط، يمكن احتساب تغطية تسوية إجمالية نهائية في ضوء إغفاالت  إلى الحكومة.  وفيما يتضمن التقرير
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 ل من الكيانات الحكومية الوارد إسمها.فيما يتضمن الجدول عموداً معنون "استلمها/أبلغ عنها" محدداً كيانات حكومية معينة، من غير الواضح ما إذا جيئ بالبيانات مباشرة من ك 232
 .2019في نيسان/أبريل  هناالعراق، قسم جمع اإليرادات في الصفحة القطرية للعراق، تم الدخول إليه  EITIالموقع الشبكي لمبادرة  233
.  يمكن الوصول غلى النسخة اإلنكليزية للتقرير السنوي 2019في كانون الثاني/يناير  هنا، تم الدخول إليه 2016‘تقرير التقرير السنوي للتقدم المحرز لعام ‘(، 2017العراق ) EITIمبادرة  234

 .هنا 2016بشأن التقدم المحرز لعام 
 .39-36. صمرجع سبق ذكره، ـ ‘2016العراق لعام  EITIمبادرة ملحق تقرير ‘(، 2019العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة  235

https://eiti.org/iraq#revenue-collection
http://ieiti.org.iq/ar/listing/reports-and-publications/activity-report
http://ieiti.org.iq/en/listing/reports-and-publications/activity-report
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التقييم الواضح لمراجع الحسابات المساعد لشمولية وموثوقية البيانات المالية المطابقة.   2016التقارير.  ويتضمن ملحق تقرير عام 

وقدم لمحة عامة عن متابعة اإلجراءات  2016يتضمن التقرير توصيات مراجع الحسابات المساعد على اساس توصيات عام كما 

مبادرة تقييماً عن متابعة التوصيات المنبثقة عن تقارير  2016التصحيحية الناتجة عن المصادقة، فيما يتضمن ملحق تقرير عام 

EITI  مبادرة اول بيانات موجزة لتقرير .  كما تم إعداد جد2015و 2014عامEITI  2016العراق لعام. 

تقييماً عما إذا كانت المدفوعات واإليرادات خاضعة لمراجعة حسابات موثوقة ومستقلة  EITIمبادرة ، تتطلب 4.9ووفقاً للمتطلب 

( واإلطار المرجعي الموحد للمدير المستقل الموافق عليه iii)ب،  4.9مطبقة معاير مراجعة الحسابات الدولية.  ووفقاً للمتطلب 

 اصحاب المصلحة والمدير المستقل:فريق على ، يتعّين EITIمبادرة مجلس إدارة 

ً عما إذا قدمت كافة الشركات والكيانات الحكومية ضمن إطار عملية تقديم  أ. الحرص على أن يقدم المدير المستقل تقييما

المعلومات المطلوبة.  ويتعيّن اإلفصاح عن أي ثغرات أو نقاط ضعف في تقارير المدير المستقل في  التقارير المتفق عليها،

، بما في ذلك تسمية اي كيان لم يمتثل باإلجراءات المتفق عليها، وتقييماً عما إذا كان يحتمل أن يكون لذلك EITIمبادرة تقرير 

 تأثير مهماً على شمولية وموثوقية التقرير.

ص على أن يقدم المدير المستقل موجز معلومات عن العمل الذي قام به والقيود على التقييم المقدم، إلى جانب التقييم ب. الحر

 شمولية وموثوقية البيانات )المالية( المعروضة.لالواضح للمدير المستقل 

 (5.1)# توزيع اإليرادات - 16اإلجراء التصحيحي     3.16

، 5.1التالي وفقاً للمتطلب  EITIمبادرة العمل مع مراجع الحسابات المساعد في إعداد تقرير  اصحاب المصلحة فريقعلى يتعيّن 

وذلك من أجل تعقب بوضوح أية إيرادات تعدين ونفط وغاز لم يتم تسجيلها في الميزانية الوطنية، وأن يشرح بوضوح تخصيص 

أن يأخذ  اصحاب المصلحةفريق ، بوسع 5.3جب المتطلب أي من اإليرادات خارج الميزانية.  وللمزيد من تعزيز التنفيذ بمو

باالعتبار التعقب بصورة شمولية إلنفاق إيرادات الصناعات االستخراجية المخصصة ألغراض محددة.  سيتمتع هذا الشكل من 

 العراق.التشخيص السنوي لإلدارة المالية العامة بأهمية خاصة بالنسبة لالتفاق االحتياطي لصندوق النقد الدولي مع 

 النتائج المنبثقة عن المصادقة األولى

لعام  EITIمبادرة بهذا المتطلب.  وفيما يوضح تقرير  حرز تقدماً غير كاف في الوفاءأخلصت المصادقة األولى إلى أن العراق 

بوضوح أن كافة إيرادات النفط والغاز عدا اإليرادات المجمعة من حكومة إقليم كردستان قد تم تسجيلها في الميزانية الوطنية،  2016

كان هناك أدلة تشير إلى أن هناك إيرادات نفط وغاز خارج الميزانية مخصصة لصندوق األمم المتحدة للتعويضات.  لم يوضح 

 ن ونفط وغاز لم يتم تسجيلها في الميزانية الوطنية.التقرير تخصيص اي إيرادات تعدي

 التقدم المحرز منذ المصادقة

بأن كافة إيرادات الصناعات االستخراجية مسجلة في الميزانية االتحادية، باستثناء اإليرادات  2016لعام  EITIمبادرة يفيد تقرير 

. نسخ 236 2018يؤكد ذلك التقرير السنوي للتقدم المحرز لعام (.  178,141-140,10المجمعة من حكومة إقليم كردستان )ص. 

وإجراءات مراجعة الحسابات القانونية للحكومة لقطاعّي  2017-2372015عن الميزانية السنوية لحكومة العراق االتحادية لألعوام 

 العراق. EITIمبادرة متاحة على الموقع الشبكي ل 238التعدين والنفط

 

 

 

 

 

                                                           
 .32مرجع سبق ذكره، ص. العراق،  EITI(، التقرير السنوي للتقدم المحرز في مبادرة 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة  236
 .2019ذار/مارس في آ هنا، تم الدخول إليه 2017-2015العراق، ميزانيات حكومة العراق االتحادية لألعوام  EITIالموقع الشبكي لمبادرة  237
 .2019آذار/مارس في  هناالعراق، برامج مراجعة الحسابات لقطاعّي التعدين والنفط، تم الدخول إليه  EITIالموقع الشبكي لمبادرة  238

http://ieiti.org.iq/ar/listing/terms-and-conditions
http://ieiti.org.iq/ar/details/546/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A
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لتحويلها من صندوق تنمية العراق إلى صندوق األمم المتحدة  ٪ من إيرادات صادرات النفط الخام العراقي5فيما تم تخصيص نسبة و

يلحظ وقرارات مجلس األمن الالحقة،  1991عام  687للتعويضات المنشأ بموجب قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

(.  كذلك، يؤكد التقرير انعدام وجود تحويالت من 140-142هذه التحويالت غير مسجلة في الميزانية االتحادية )ص.  التقرير أن

نتيجة تأجيل المدفوعات إلى صندوق األمم المتحدة  2016صندوق تنمية العراق إلى صندوق األمم المتحدة للتعويضات عام 

 (.142الوضع األمني في العراق )ص. بسبب  2014للتعويضات منذ تشرين األول/أكتوبر 

من إيرادات صادرات النفط الخام في حكومة إقليم كردستان، ال  ثابتةزانية مساهمة يالم تضّمنويوضح التقرير أنه وبالرغم من 

(.  يورد التقرير بعض المعلومات 142,10)ص.  2016عام في تتلقى الحكومة االتحادية هذه اإليرادات في الممارسة، بما في ذلك 

بشأن إيرادات صادرات النفط الخام المجمعة من حكومة إقليم كردستان في الفترة الواقعة بين شباط/فبراير وتشرين األول/أكتوبر 

(، لكنه ال يوضح 131)ص.  وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستانالموقع الشبكي لفقط، والتي مصدرها  2016

يورد روابط للوصول إلى تقارير حكومة إقليم ال خصيص إيرادات الصناعات االستخراجية المجمعة من حكومة إقليم كردستان وت

ليست متاحة للجمهور، ال على الموقع الشبكي  2016كردستان المالية ذات الصلة.  ويبدو أن ميزانية حكومة إقليم كردستان لعام 

 240وال على الموقع الشبكي لوزارة المالية واالقتصاد في حكومة إقليم كردستان. 239كردستانلوزارة التخطيط في حكومة إقليم 

 ال يشير التقرير إلى أنظمة تصنيف اإليرادات الوطنية أو الدولية.

 تقييم األمانة العامة

األمانة العامة الدولية راضية عن كون اإلجراء التصحيحي المتعلق بتوزيع اإليرادات قد عولج وتعتبر أن العراق أحرز تقدماً 

 ً ، عدا اإليرادات أن كافة إيرادات الصناعات االستخراجية 2016لعام  EITIمبادرة يؤكد تقرير   .5.1فيما يتعلق بالمتطلب  ملموسا

كردستان، قد ُسجلت في الميزانية الوطنية للحكومة االتحادية.  ال يوضح التقرير تخصيص إيرادات  المجمعة من حكومة إقليم

الصناعات االستخراجية المجمعة من حكومة إقليم كردستان، وال يورد روابط بالتقارير المالية ذات الصلة.  غير أن التقرير يورد 

ويشدد بوضوح على الثغرات في المعلومات  2016ليم كردستان العراقي لعام معلومات متاحة للجمهور بشأن توزيع اإليرادات في إق

، 2016-2018على تكييف العراق للمعلومات التي تغطي تقارير األعوام  EITIمبادرة المتاحة علناً.  وفي ضوء موافقة مجلس 

 نطاقاً قد ُحقق.تعتبر األمانة العامة الدولية أن كافة جوانب المتطلب استوفيت وأن الهدف األوسع 

ولتعزيز عملية التنفيذ، يشجع العراق على ضمان أن يوضح بشكل علني تخصيص إيرادات الصناعات االستخراجية غير المسجلة 

بما في ذلك من خالل تقارير مالية وميزانية ذات صلة  في الميزانية الوطنية، ال سيما اإليرادات المجمعة من حكومة إقليم كردستان،

 اء.حسب االقتض

 (5.2التحويالت دون الوطنية )# - 17اإلجراء التصحيحي     3.17

تقييم األهمية النسبية للتحويالت دون الوطنية والحرص على أن توفر  اصحاب المصلحة على فريق، يتعين 5.2تماشياً مع المتطلب 

المستقبلية صيغة محددة الحتساب التحويالت دون الوطنية المرتبطة بإيرادات الصناعات االستخراجية إلى  EITIمبادرة تقارير 

محافظات فردية، والكشف عن أي تحويالت دون وطنية هامة وعن أي اختالفات بين المبلغ المحول المحتسب وفقاً لصيغة تقاسم 

 بين الحكومة المركزية وكل من الكيانات دون الوطنية ذات الصلة. اإليرادات ذات الصلة والمبلغ الفعلي الذي تم تحويله

 النتائج المنبثقة عن المصادقة األولى

العراق لعام  EITIمبادرة رز تقدماً غير كاف في الوفاء بهذا المتطلب.  أورد تقرير حخلصت المصادقة األولى إلى أن العراق أ

ً فقط ل 2015 " القانونية وللتحويالت دون الوطنية إلى حكومة إقليم كردستان، إلى جانب صات "البترودوالرمخصوصفاً سريعا

، لم يكن هناك اثنين مخطط عام لصيغة احتساب التحويالت دون الوطنية.  وفيما تم توفير تخصيص البترودوالر لمحافظتين

 غة والتحويالت الفعلية.  واستناداً إلى إفصاحمعلومات كافية لتحديد أية اختالفات بين المبالغ التي كان ينبغي تحويلها وفقاً للصي

 2015في العراق عام  15صات البترودوالر القانونية في الميزانية لكل من المحافظات الـمخصل المعهد الحكومي للموارد الطبيعية

العراق لم يعلق  EITIمبادرة (، شكل قلقاً واقع أن تقرير 2016)المعهد الحكومي للموارد الطبيعية،  2016في تقرير تموز/يوليو 

 "البترودوالر" لمحفاظتين فقط كان شامالً.   ورغم أن تحويالت برنامج التعمير والتنمية إلىمخصصات عما إذا إفصاحه عن 

لم تكن مرتبطة قانوناً بإيرادات الصناعات االستخراجية، فهمت المصادقة  2015حكومة إقليم كردستان في النصف األول من عام 

                                                           
 .2019في كانون الثاني/يناير  هنا، تم الدخول إليه ‘قانون الميزانية واللوائح‘أنظر الموقع الشبكي لوزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان، قسم  239
 .2019في كانون الثاني/يناير  هنا، تم الدخول إليه ‘قانون الميزانية‘ظر الموقع الشبكي لوزارة المالية واالقتصاد في حكومة إقليم كردستان، قسم أن 240

http://www.mop.gov.krd/index.jsp?sid=1&id=337&pid=98
http://www.mof-krg.org/?page=category&c=budgetlaw
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جعلت هذه التحويالت مرهونة  بتحويالت مادية للنفط  2015حزيران/يونيو  -  2014أربيل تشرين الثاني-روط اتفاق بغداد أن ش

والغاز من حكومة إقليم كردستان إلى الحكومة االتحادية )سومو(.  وفيما أفصح عن التحويالت الفعلية إلى حكومة إقليم كردستان 

، لم يكن هناك معلومات كافية بشأن الصيغة لتسليط الضوء على أية انحرافات بالمبالغ 2015ام العراق لع EITIمبادرة في تقرير 

 أي من هذين النوعين من التحويالت دون الوطنية للتسوية مع اإليصاالت دون الوطنية للحكومة.لم يخضع التي كان يتعين تحويلها.  

 التقدم المحرز منذ المصادقة

٪ من إجمالي إيرادات العراق المدرجة في الميزانية والمحولة 17يصف التقرير نوعين من التحويالت دون الوطنية القانونية لنسبة 

من الحكومة االتحادية إلى حكومة إقليم كردستان مرتبطة بتحويل مساهمة ثابتة لحصة إيرادات صادرات النفط الخام لحكومة إقليم 

 .2016التخصيص المدرج في الميزانية لحكومة إقليم كردستان لم يتم تحويله عام  كردستان، لكنه يؤكد أن

(.  النوع األول مرتبط بإيرادات الصناعات 147-150خرين من التحويالت دون الوطنية القانونية )ص.آويصف التقرير نوعين 

على أنها تحويالت من الميزانية من الحكومة االتحادية إلى المحافظات  بيّنةالم ‘صات البترودوالرمخص‘االستخراجية ويتألف من 

يورد التقرير صيغة تقاسم   اإلقليمية التي تستضيف إنتاج النفط والغاز أو محطات التكرير ومرتبطة بمستويات إنتاجها أو تكريرها.

في كل محافظة )التي  2016والتكرير عام  ( رغم أن مستويات اإلنتاج147)ص. ‘ صات البترودوالرمخصل‘اإليرادات العامة 

‘ صات البترودوالرمخص‘يورد التقرير قيمة وتستند إليها قيم التحويالت دون الوطنية االفتراضية( غير متوفرة في التقرير.  

ً مع صيغة تقاسم اإليرادات، إلى جانب التحويالت والمبالغ المخصصة لكن لم  يتم مصنفة حسب المحافظة والمخصصة تماشيا

ُحولت فقط إلى محافظة واحدة من المحافظات ‘ صات البترودوالرمخص‘يسلط التقرير الضوء على أن و(.  148تحويلها )ص. 

ويقتبس تفسير مديرية المحاسبة في وزارة المالية بأن  االفتقار  2016السبعة )البصرة( التي كان يتعين أن تتلقى هذه التحويالت عام 

اً عن انعدام وجود مطالبات من المحافظات المعنية وانعدام وجود رسالة من وزارة التخطيط موجهة إلى إلى التحويالت كان ناجم

أكدت المشاورات التي أجريت مع أصحاب المصلحة في و(.  148وزارة المالية تطلب بموجبها تحويل المبالغ المخصصة )ص. 

أكد العديد من مسؤولي الحكومة كما .  2016غير البصرة عام  صات بترودوالر فعلية إلى المحافظاتمخصالحكومة انعدام وجود 

ً من المحافظات تخصيص مخصصات البترودوالر  للنفقات الرأسمالية، ما أوشك على مفاقمة التأخيرات في هذه أنه كان مطلوبا

ارسة.  وشدد أصحاب التحويالت دون الوطنية رغم أنه كان يعتبر أن المحافظات نادراً ما تحترم متطلب التخصيص في المم

المصلحة الذين استشيروا من كافة الدوائر على االهتمام العام الكبير في مخصصات البترودوالر وعن قلق واسع النطاق بشأن عدم 

 تنفيذ التحويالت في الممارسة.

صات برنامج تنمية مخصالنوع الثاني من التحويالت دون الوطنية غير المرتبطة بإيرادات الصناعات االستخراجية يتألف من 

لتمويل خطط إنمائية موافق المحافظات الموصوفة على أنها تحويالت عامة إلى المحافظات )بما في ذلك في حكومة إقليم كردستان( 

(.  وصفت هذه على أنها مرتبطة بسكان كل محافظة بدالً من ارتباطها بإيرادات الصناعات 149ة )ص. فظاحعليها من كل مجلس م

، رغم عدم كونها متصلة بالصناعات االستخراجية، يصف التقرير الصيغة العامة لتقاسم ك(.  مع ذل149)ص.  االستخراجية

تنمية  من مخصصات برنامج 2016صات عام مخصقيمة و، 2016اإليرادات، وإن لم تكن الصيغة والمتغيرات المحددة لعام 

والمصنفة حسب المحافظة )ص.  2016المحافظات تماشياً مع صيغة تقاسم اإليرادات وقيمة التحويالت دون الوطنية المنفذة عام 

149.) 
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 تقييم األمانة العامة

ً تقدماً  األمانة العامة الدولية راضية عن اإلجراء التصحيحي في معالجة التحويالت دون الوطنية وتعتبر أن العراق أحرز  مرضيا

انعدام وجود تحويالت دون وطنية فعلية أجريت إلى حكومة إقليم  2016لعام  EITIمبادرة يؤكد تقرير   .5.2بشأن المتطلب 

، لكنه يصف الصيغة العامة لتقاسم اإليرادات.  ويصف التقرير النوع الوحيد للتحويالت دون الوطنية المرتبطة 2016كردستان عام 

، ويوفر الصيغة العامة لتقاسم ‘صات البترودوالرمخص‘، وهي 2016بإيرادات الصناعات االستخراجية التي كانت فعلية عام 

ً للصيغة العامة لتقاسم اإليرادات ذات الصلة والمبلغ  اإليرادات ويسلط الضوء على االختالفات بين تحويل المبالغ المحتسبة وفقا

الفعلي الذي ُحول بين الحكومة االتحادية وكل محافظة معنية.  ويصف التقرير نوعاً ثانياً من التحويالت دون الوطنية غير المرتبطة 

يرادات ومسلطاً الضوء على االختالفات نفسها بين التحويالت بإيرادات الصناعات االستخراجية موفراً الصيغة العامة لتقاسم اإل

 .2016المخصصة والتحويالت المنفذة عام 

وطنية مرتبطة التحويالت دون البالحرص على أن تكون تفاصيل احتساب مخصصات  ولتعزيز عملية التنفيذ، قد يرغب العراق

ً بإيرادات الصناعات االستخراجية مفصح ة في العراق شديدعنها للجمهور.  ونظراً إلى أنه يمكن أن تأخذ المصلحة العامة ال ا

.  5.2التحويالت دون الوطنية للصناعات االستخراجية مع ايصاالت المحافظات وفق ما يتم تشجيعه في المتطلب  ابقةطباالعتبار م

تعلقة بالتحويالت دون الوطنية للصناعات االستخراجية يشجع العراق على النظر في طرائق لإلفصاح المنتظم عن المعلومات الم

 من خالل نظم حكومية روتينية مثل الميزانية السنوية أو الموقع الشبكي لوزارة المالية.

 (6.1النفقات االجتماعية )# - 18اإلجراء التصحيحي     3.18

ً مع المتطلب  أن يضمن بوضوح أن يتم تصنيف التبليغ عن النفقات االجتماعية  اصحاب المصلحة على فريق، يتعين 6.1تماشيا

اإللزامية حسب نوع المدفوعات والمستفيدين، موضحاً إسم ووظيفة أي من المستفيدين غير الحكوميين )طرف ثالث( من النفقات 

 ات االجتماعية اإللزامية.أيضاً بالنظر في إمكانية تسوية النفق اصحاب المصلحةفريق االجتماعية اإللزامية.  وقد يرغب 

 النتائج المنبثقة عن المصادقة األولى

العراق لعام  EITIمبادرة خلصت المصادقة األولى إلى أن العراق أحرز تقدماً غير كاف في الوفاء بهذا المتطلب.  عرض تقرير 

وصفاً عاماً لبعض أنواع النفقات االجتماعية اإللزامية وأفصح عن بعض هذه النفقات لكن ليس عن كلها.  وكان تصنيف  2015

بعض اإلنفاق االجتماعي غير واضح، كذلك التمييز بين اإلنفاق النقدي والعيني، ولم يتم تحديد أي من المستفيدين غير الحكوميين 

 بوضوح. من النفقات االجتماعية اإللزامية

 التقدم المحرز منذ المصادقة

المنافع االجتماعية والمساهمات االجتماعية نوعين من النفقات االجتماعية اإللزامية، ال سيما  2016لعام  EITIمبادرة يصف تقرير 

  (.152-157)ص. 

في كانون األول/ديسمبر  139المنفعة األولى المنصوص عليها في قرار لجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء رقم  المنافع االجتماعية:

 5نفقات "وصوالً إلى"   تحملالعاملة بموجب عقود خدمات أن ت وصفت على أنها تتطلب من كافة شركات النفط الدولية 2013

ماليين دوالر أمريكي على منافع اجتماعية في المناطق المحيطة بحقول النفط وبلوكات االستكشاف التي تعمل عليها.  يوضح 

التقرير أن هذه النفقات االجتماعية هي قابلة السترداد التكاليف من جانب شركات النفط الدولية.  ويشرح التقرير أن هذه النفقات 

طابق نظراً إلى أن مجموعها بلغ أقل من واحد في المئة من إجمالي إيرادات الحكومة من الصناعات االجتماعية اإللزامية لم ت

لم تعتبر هامة.  ويلحظ التقرير إلى أنه كان مطلوباً من المشغلين اإلفصاح من طرف واحد عن ، وبالتالي 2016االستخراجية عام 

 (.152 )ص. 2016لعام  EITIمبادرة  هذه النفقات االجتماعية اإللزامية من أجل إعداد تقرير
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العاملة، ابلغت خمس شركات نفط دولية عن هذه النفقات االجتماعية اإللزامية، وأفادت  18تظهر اإلفصاحات أن من بين البلوكات الـ

.  يوضح التقرير 153-156)وخمس شركات لم تبلغ )ص. 2016ثماني شركات دولية أنها لم تتحمل نفقات اجتماعية إلزامية عام 

ة ستقاوملحقه أن بالنسبة ألربع شركات مشغلة من الشركات الخمسة التي لم تبلغ عن نفقاتها االجتماعية اإللزامية، كانت البيانات م

 من شركات النفط الوطنية حامالت التراخيص ذات الصلة استناداً إلى التقرير القانوني لشركات النفط الدولية بشأن هذه النفقات

(.  يمكن تقدير األهمية النسبية للمدفوعات من أربع شركات من أصل الخمسة 31؛ الملحق ص. 152إلى الحكومة )ص.  لمقدماو

لم يتم اإلفصاح  يتال ةالوحيد 241ة(.  بالنسبة للمشغل156-154المبلغة استناداً إلى إفصاحات شركات النفط الوطنية الموفرة )ص. 

عن نفقاتها االجتماعية اإللزامية من جانب شركات النفط الدولية أو شركات النفط الوطنية، يلحظ التقرير ان النفقات االجتماعية 

(.  كرر هذا التوضيح مراجع 154كان ال يزال في مرحلة االستكشاف )ص.  12مستحقة نظراً إلى أن البلوك  لم تكناإللزامية 

لمساعد خالل المشاورات.  غير ان هذه المعلومات تناقض وصف التقرير لهذه النفقات االجتماعية اإللزامية )المبينة الحسابات ا

(.  أوضح مسؤولو الحكومة الذين 152على أنها قابلة للتطبيق على البلوكات خالل كال مرحلة االستكشاف ومرحلة اإلنتاج( )ص. 

تعاقدياً فقط عندما ينتقل المشروع إلى ة ية مطلوبامالطباعة وأن النفقات االجتماعية اإللز ك خطأ فيلاستشيروا أن ال بد أن يكون ذ

لزامية ليست قابلة للتطبيق في بلوكات النفط إلأن النفقات االجتماعية ا 2016لعام  EITIمبادرة يؤكد ملحق تقرير واإلنتاج.  مرحلة 

 242والغاز في مرحلة االستكشاف.

 يةتتضمن المعلومات المفصح عنها في التقرير عن هذه النفقات االجتماعية اإللزامية إسم الحقل والمشغل ووصف المشروع )لثمان

مشغلين من أصل تسعة(، وإسم المستفيد )لستة مشغلين من أصل تسعة(، هوية مستلم األموال )المتعاقد( )ألربعة مشغلين من أصل 

(.  وفي الملحق، يتم عرض اإلفصاحات من طرف واحد عن النفقات االجتماعية اإللزامية 154-156تسعة( ومبلغ النفقات )ص. 

مصنفة حسب وصف المشروع وإسم المستفيد وهوية مستلم األموال )المتعاقد( ومبلغ النفقات لسبعة مشغلين من أصل الثمانية 

لزامية تمت نقداً أو عينياً، إلوفيما ال يفيد التقرير وملحقه صراحة عما إذا كانت هذه النفقات االجتماعية ا   243المدرجة أسماءهم.

يمكن استنتاج هذا التمييز استناداً إلى هوية مستلمي األموال الموفرة من أربعة مشغلين من أصل تسعة الذين تم التبليغ عن نفقاتهم 

 االجتماعية اإللزامية هذه.

النوع الثاني من النفقات االجتماعية اإللزامية الموصوفة هو مطلوب من كافة المؤسسات المملوكة للدولة وفقاً  ريع االجتماعية:المشا

لزامية المطلوبة على إل(.  وصفت النفقات االجتماعية ا156-157 )ص. 22رقم  1991لسنة  ةمن قانون الشركات العام 11للمادة 

لى جانب تقسيم مستلمي هذه النفقات االجتماعية إأنها تمثل نسبة خمسة في المئة من األرباح الصافية للمؤسسات المملوكة للدولة 

بأن هذه النفقات االجتماعية اإللزامية كانت "غير هامة"  اصحاب المصلحة فريق(.  يصف التقرير وجهة نظر 156لزامية )ص. إلا

( مع وجود بيانات عن النفقات االجتماعية اإللزامية التي تحملتها 156ن إطار التسوية )ص. مكتبرير الستبعادها  2016عام 

والتي تفيد بأنها بلغت أقل من نسبة واحد في المئة من إجمالي إيرادات الحكومة من الصناعة  (157المؤسسات المملوكة للدولة )ص. 

 .2016االستخراجية عام 

رغم أنه ال يسميها ويفيد فقط بأن  2016يؤكد التقرير أيضاً أن مؤسسة مملوكة للدولة واحدة فقط تعمل في التعدين حققت ربحاً عام 

(.  تم الكشف عن التقرير من طرف واحد لمؤسستين 156المؤسسة لم تكشف عن معلومات بشأن نفقاتها االجتماعية اإللزامية )ص. 

فط الوسط وشركة نفط الشمال( والمعلومات التي يتضمنها مصنفة حسب أغراض النفقات رغم أن التقرير مملوكتين للدولة )شركة ن

ال يحدد باتساق هوية المستفيدين غير الحكوميين.  وفيما ال يحدد التقرير ما إذا كانت هذه النفقات موفرة نقداً أو عينياً، يمكن 

وعات نقداً نظراً إلى اإلشارة إلى أن المؤسسات المملوكة للدولة دفعت المبالغ االفتراض أن المؤسسات المملوكة للدولة سددت مدف

 مباشرة إلى مستلمين معنيين.

يصف التقرير نوعاً ثالثاً من النفقات االجتماعية رغم توفيره معلومات متناقضة عما إذا كانت هذه إلزامية.  وصفت  الدعم التدريبي:

على أنها مساهمات شركات نفط دولية لدورات تدريبية وللتكنولوجيا ومنح دراسية وفقاً للشروط التعاقدية )معروفة بصندوق  هذه

شكاًل من النفقات  ليستنها كنفقات إلزامية وفق شروط العقد، لالتدريب والتكنولوجيا والمنح الدراسية(، لكن التقرير يفيد بأنها "

 اصحاب  فريقعند استشارته أن  .  وأوضح مراجع الحسابات المساعد(169ون مزيد من التوضيح )" داالجتماعية اإللزامية
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المصلحة المتعددين وافقوا على أن هذه النفقات ال تعتبر نفقات اجتماعية إلزامية رغم كونها مصنفة على أنها كذلك في شروط العقد.  

أن مساهمات شركات النفط الدولية لصندوق التدريب والتكنولوجيا والمنح الدراسية هي نفقات  2016ويوضح ملحق تقرير عام 

 قابلة السترداد تكاليفها وفقاً التفاق شركات النفط الدولية مع وزارة النفط التي ترد المال لشركات النفط الدولية لقاء تكاليف تنمية

 244لتحويالت في مجال التكنولوجيا.  بالتالي، لم تعتبر نفقات اجتماعية إلزامية.ومراكز البحوث وا القوة العاملة في وزارة النفط

 (،2016ربع بيانات لشركات تفيد بأنها لم تقدم برامج تدريبية عام أويورد التقرير ثماني شركات نفط دولية تبلغ عن هذه النفقات )و

الحقل وعنوان الدورة التدريبية وعدد من المستفيدين والتكاليف )ص.  إلى جانب معلومات تتضمن إسم شركة النفط الدولية وإسم

(.  ورغم أن التقرير ال يفيد صراحة بأن النفقات على هذه الدورات التدريبية مسددة عينياً وليس نقداً، يمكن 205-204,170-169

 (.169-170ات )ص. استخالص ذلك من خالل اإلشارة إلى أن المستفيدين كانوا أنفسهم مشاركين في الدور

يصف التقرير النفقات االجتماعية الطوعية ويورد ثالثة إفصاحات لمشغلين من طرف واحد عن نفقاتهم  نفقات اجتماعية طوعية:

)ص.  2016بأنها لم تقم بأي إنفاق اجتماعي طوعي عام  ست شركات نفط دولية ضمانات ويقتبس 2016االجتماعية الطوعية عام 

ً للمشروع وإسم المستفيد وهوية مستلم األموال )المتعاقد( 160-158 (.  تتضمن المعلومات الموفرة إسم المشغل والحقل ووصفا

 والمبلغ المنفق.

 تقييم األمانة العامة

 ً ً  تعتبر األمانة العامة الدولية أن اإلجراء التصحيحي بشأن النفقات االجتماعية عولج جزئياً وتعتبر أن العراق أحرز تقدما  ملموسا

نوعين من النفقات االجتماعية اإللزامية، فيما يوضح ملحقه بأن نفقات  2016لعام  EITIمبادرة يصف تقرير   .6.1بشأن المتطلب 

 شركات النفط الدولية بشأن الدورات التدريبية ليست شكالً من أشكال النفقات االجتماعية اإللزامية.  يورد التقرير وملحقه إفصاحات

)أ(، بما في  6.1كبيرة من المعلومات بشأن النفقات االجتماعية اإللزامية المدرجة في المتطلب  كميةالشركات من طرف واحد عن 

لم تكن لكافة النفقات االجتماعية اإللزامية المبلغ عنها.  يثير القلق  ذلك هوية المستفيدين وسواء كانت النفقات نقدية أو عينية، وإن

شركات هامة عن النفقات االجتماعية اإللزامية.  كما يورد التقرير ثالث تقارير شركات تبلغ عن نفقاتها االجتماعية  عدم إفصاح عدة

 (.4.6و 4.1المتطلب اإللزامية.  ولم تعتبر أي من الشركات العاملة في إقليم كردستان هامة )أنظر 

ً للمتطلب  المبلغ عنها مصنفة حسب نوع الدفع  النفقات االجتماعية اإللزامية أن تكون، يتعين بالعراق الحرص على 6.1ووفقا

 والمستفيد، موضحة إسم ووظيفة أي من المستفيدين )طرف ثالث( غير الحكوميين وما إذا كانت هذه النفقات مسددة نقداً أو عينياً.

 (6.3المساهمة االقتصادية )# - 19اإلجراء التصحيحي     3.19

ً مع المتطلب  المستقبلية الصناعات  EITIمبادرة أصحاب المصلحة الحرص على توفير تقارير  على فريق، يتعين 6.3تماشيا

االستخراجية في النفط والغاز والتعدين في العراق )بما في ذلك إقليم كردستان(، والحصة في الناتج المحلي اإلجمالي وإيرادات 

 ه الحرص على أن يحدد موقع كافة اإلنتاجات الهامة.عليكما يتعين طلقة والنسبية، مالحكومة والتصدير والتوظيف باألرقام ال

 النتائج المنبثقة عن المصادقة األولى

العراق لعام  EITIمبادرة رز تقدماً ملموساً في الوفاء بهذا المتطلب، حيث أورد تقرير حخلصت المصادقة األولى إلى أن العراق أ

سعار الحالية بدالً من األسعار باأل تباألرقام المطلقة والنسبية حصة قطاع النفط والغاز من الناتج المحلي اإلجمالي )وإن كان 2015

 والصادرات والتوظيف.  كما وفر خريطة للمناطق الرئيسية إلنتاج النفط والغاز، باستثناء إقليم كردستان.   الثابتة(، وإيرادات الحكومة
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لم يوفر أياً من المعلومات المتعلقة بقطاع التعدين، وال بشأن قطاع النفط والغاز في  2015العراق لعام  EITIمبادرة أن تقرير غير 

 إقليم كردستان العراق.  كما لم يتضمن التقرير صادرات الصناعات االستخراجية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات.

 التقدم المحرز منذ المصادقة

كال مساهمة النفط الخام و"أنواع أخرى من التعدين" في  2016لعام  EITIمبادرة يورد تقرير  من الناتج المحلي اإلجمالي:الحصة 

باألرقام المطلقة والنسبية وكحصة من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الحالية األساسية  2016الناتج المحلي اإلجمالي للعراق عام 

.  ال يذكر التقرير معلومات عن مساهمة الصناعات االستخراجية بشكل (162من وزارة التخطيط )ص. مستقاة  وهذه المعلومات

 خاص في حكومة إقليم كردستان في الناتج المحلي اإلجمالي.

يورد التقرير مساهمة إيرادات الصناعات االستخراجية في إجمالي إيرادات الحكومة االتحادية بكال األرقام  إيرادات الحكومة:

(.  والمعلومات عن مساهمة إيرادات النفط 163المطلقة والنسبية مصنفة حسب تدفق اإليرادات ومستقاة من وزارة المالية )ص. 

رة في التقرير، لكن فقط كحصة من إجمالي إيرادات الصناعات االستخراجية والغاز المجمعة من حكومة إقليم كردستان هي موف

 (، وليست باألرقام المطلقة والنسبية.108)ص. 

باألرقام المطلقة  2016-2013الفترة  منيورد التقرير مساهمة صادرات النفط الخام واإلنتاج النفطي في كل عام  الصادرات:

ادرات والتي يمكن من خاللها احتساب المساهمة النسبية للصناعات االستخراجية في والنسبية، إلى جانب قيمة إجمالي الص

من جانب حكومة إقليم  (.  استقت البيانات من وزارة التخطيط.  ويوفر التقرير قيمة صادرات النفط الخام164الصادرات )ص.

(، لكن ليس كحصة 105باألرقام المطلقة والنسبية )ص.  2016كردستان للفترة الممتدة بين شباط/فبراير وتشرين األول/أكتوبر 

من إجمالي الصادرات.  ليس هناك المزيد من البيانات الحديثة المتوفرة على الموقع الشبكي لوزارة الموارد الطبيعية في حكومة 

ادرات النفط الخام في إقليم لكن يمكن تقدير القيمة النسبية لص 245إقليم كردستان في وقت إجراء المصادقة الثانية على العراق.

 (.164,105استناداً إلى البيانات الواردة في التقرير )ص.  2016كردستان للفترة الواقعة بين شباط/فبراير وتشرين األول/أكتوبر 

(، 165. )ص في إجمالي أعمال التوظيف يوفر التقرير باألرقام المطلقة والنسبية مساهمة وزارة النفط وأجزاءها المكونة التوظيف:

(، وشركات النفط 167( وفي حقول جوالت التراخيص )ص. 166والمؤسسات المملوكة للدولة العاملة في النفط والغاز )ص. 

من الوزارات المعنية، والمؤسسات المملوكة للدولة وشركات النفط الدولية.   (، مستقاة166وقطاع التعدين )ص.  (168الدولية )ص. 

أرقام  2016ال وجود لمعلومات في التقرير عن التوظيف في الصناعات االستخراجية في إقليم كردستان.  ويوفر ملحق تقرير عام 

  2016.246م استقت من الميزانية االتحادية لعام مراجعة للتوظيف في قطاعّي النفط والغاز والتعدين ويشير إلى أنها أعلى أرقا

 تتضمن هذه البيانات التوظيف في كافة الوزارات والمؤسسات المملوكة للدولة المعنية.

لنفط والغاز في العراق االتحادي مواقع يورد التقرير لمحة عامة عن المواقع الرئيسية لإلنتاج، بما في ذلك خرائط ل :قعاالمو

(، ومواقع الترسبات المعدنية في أنحاء العراق )ص. 192(، ومواقع النفط والغاز في إقليم كردستان العراقي )ص. 186)ص.

ويتم توفير مواقع إنتاج المعادن من   (.3.2المواقع )أنظر المتطلب  ء(.  تتضمن بيانات النفط والغاز الموفرة في التقرير أسما200

موصوفة على أنها المؤسسة الوحيدة المملوكة للدولة العاملة في التعدين في العراق االتحادي  جانب شركة الدولة لصناعات التعدين

 (.36)ص. 

 تقييم األمانة العامة

ً األمانة العامة الدولية راضية عن اإلجراء التصحيحي لمعالجة المساهمة االقتصادية وتعتبر أن العراق أحرز تقدماً  بشأن  مرضيا

اعات االستخراجية )بما في ذلك ن، مساهمة الصباألرقام المطلقة والنسبية 2016لعام  EITIمبادرة يورد تقرير   .6.3المتطلب 

 وإيرادات الحكومة والصادرات والتوظيف في العراق االتحادي.  ويسلط الضوء بوضوح  التعدين( في اإلنتاج المحلي اإلجمالي

 

 

                                                           
 ، مرجع سبق ذكره.‘بيانات الصادرات الشهرية واإلنتاج‘الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، الموقع الشبكي لوزارة الموارد  245
 35-34 صمرجع سبق ذكره، ـ ‘2016العراق لعام  EITIمبادرة ملحق تقرير ‘(، 2019العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة  246
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في استقاء البيانات من حكومة إقليم كردستان وبذلت جهود الستقاء معلومات متاحة للجمهور حيث كان ذلك ممكناً.  على التحديات 

ويشدد  2016يورد التقرير معلومات متاحة علناً عن المساهمة االقتصادية للصناعات االستخراجية في إقليم كردستان العراقي لعام 

على التنفيذ المكيف للعراق في  EITIمبادرة تاحة علناً.  وفي ضوء موافقة مجلس إدارة بوضوح على الثغرات في المعلومات الم

، تعتبر األمانة العامة الدولية أن كافة جوانب المتطلب استوفيت وأن الهدف األوسع 2016-2018أعوام  EITIمبادرة تغطية تقارير 

 نطاقاً قد تحقق.

ولتعزيز عملية التنفيذ، يشجع العراق على ضمان أن تكون المعلومات عن مساهمة الصناعات االستخراجية في حكومة إقليم 

كردستان في الناتج المحلي اإلجمالي وإيرادات الحكومة والصادرات والتوظيف متاحة علناً.  ويشجع العراق على دراسة النطاق 

مساهمة الصناعات االستخراجية في الوقت المالئم من  بشأنت محدثة عن االقتصاد الكلي الذي يمكنه أن يوفر من خالله معلوما

 ات حكومية منتظمة.حاصخالل إف

 (7.1المناقشات العامة )# - 20اإلجراء التصحيحي     3.20

العراق الحرص على أن تكون التقارير المستقبلية شاملة ومعززة فعلياً ومتاحة  EITIمبادرة على ، يتعين 7.1تماشياً مع المتطلب 

العراق األخذ باالعتبار وضع استراتيجية تواصل ذات نظرة  EITIمبادرة على يتعين و للجمهور وتساهم في المناقشات العامة. 

العراق االتفاق على سياسة  EITIمبادرة على يتعين  أبعد من بناء سمعة لمعالجة األولويات الوطنية المحددة في خطة العمل.  كما

 متاحة في نسق بيانات مفتوحة على اإلنترنت. EITIمبادرة بشأن الوصول إلى البيانات وإصدارها وإعادة استخدامها وجعل تقارير 

 النتائج المنبثقة عن المصادقة األولى

العراق العديد من النسخ  EITIمبادرة حرز تقدماً ملموساً في الوفاء بهذا المتطلب.  أصدرت أخلصت المصادقة إلى أن العراق 

لم يترجم  2015العراق لعام  EITIمبادرة العراق والتي وزعت على نطاق واسع.  ورغم أن تقرير  EITIمبادرة الورقية لتقرير 

بحلول بدء المصادقة، اعتبر ذلك ممارسة متبعة في العراق.  كما  حتى اآلن إلى اللغة العربية والكردية ولم يتم نشر موجز تقرير

ً لتجديد الموقع الشبكي لل ً  EITIمبادرة بذلت جهود ايضا من خالل وسائل  EITIمبادرة وعززت األمانة العامة الوطنية فعليا

كان محيراً وتصعب قراءته، وأن جهود  2015التواصل االجتماعي.  لكن شعر أصحاب المصلحة بقلق كبير كون تقرير عام 

لم يوافق العراق على سياسة واضحة بشأن الوصول إلى البيانات وإصدارها وإعادة والترويج لم تساهم فعلياً في المناقشات العامة.  

 لم تكن متوفرة بنسق بيانات مفتوحة على اإلنترنت. EITIمبادرة استخدامها وتقارير 

 قةالتقدم المحرز منذ المصاد

الذي صدر في مؤتمر صحفي  2016العراق لعام  EITIمبادرة العراق على تقرير  EITIمبادرة في  اصحاب المصلحة فريقوافق 

وفي مؤتمر  2018ونائب رئيس مجلس الوزراء ثامر الغضبان في كانون األول/ديسمبر  اصحاب المصلحة فريقترأسه رئيس 

 2016لعام  EITIمبادرة على ملحق تقرير  اصحاب المصلحة فريق.  ووافق نشرهووافق على  2019 صحفي في شباط/فبراير

 .2019ونشره في نيسان/أبريل 

وموجز جداول بيانات ونسخ مبسطة  2016و   2015تقرير عام  على موقعها الشبكي العراق EITIمبادرة نشرت  الشمولية:

ونشر الموقع الشبكي رسمين بيانيين يتعلقان     247للتقرير باللغتين اإلنكليزية والعربية ، إلى جانب بعض البيانات المصورة.

بإيرادات النفط والغاز والميزانية حتى تاريخه، إلى جانب خريطة مصدر ثانوية لحقول النفط والغاز المخصصة بموجب عقود 

حمولة في المكثف لذاكرات التخزين الخارجية الم االستخدام 2018رز لعام حويوثق التقرير السنوي بشأن التقدم الم  248خدمات.

 EITIمبادرة ، تمت ترجمة تقرير 2019-2018العراق  EITIمبادرة مع خطة عمل و 249العراق. EITIمبادرة توزيع تقارير 

مبادرة ، رغم أنه يبدو أن  النسخ الكردية ليست متاحة على الموقع الشبكي ل250وملحقه إلى اللغتين الكردية والعربية 2016لعام 

EITI .العراق 

                                                           
 2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘التقرير السنوي -تقارير ومنشورات ‘العراق، قسم  EITIالموقع الشبكي لمبادرة  247
 2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘الخرائط والرسوم البيانية‘العراق، قسم  EITIالموقع الشبكي لمبادرة  248
 32، مرجع سبق ذكره، ص. 2018بشأن التقدم المحرز لعام  EITI(، تقرير مبادرة 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة  249
العراق في وقت  EITIوموجزه لكن يبدو أنها ليست منشورة على الموقع الشبكي لمبادرة  2016العراق لعام  EITIالعراق النسخ الكردية لتقرير مبادرة  EITIاألمانة العامة لمبادرة  وفرت 250

 11,9-12مرجع سبق ذكره، ص.  ،2018بشأن التقدم المحرز لعام  EITI(، تقرير مبادرة 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIإجراء المصادقة الثانية على العراق.  مبادرة 

 

 

http://ieiti.org.iq/ar/listing/reports-and-publications/annual-report
http://ieiti.org.iq/ar/maps/maps?p=0
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واصل العاملون في األمانة العامة الوطنية نشاطهم كمستخدمي وسائل التواصل االجتماعي من خالل عقد اجتماعات  الترويج:

وتشير األدلة المتاحة علناً إلى أن    2019.251-2017وإقامة حلقات عمل بانتظام يتبادلونها على اإلنترنت خالل الفترة الممتدة بين 

وثمة أدلة بشأن إجراء  252استمرت تؤدي دور محرك جهود النشر واالتصال في هذه الفترة. العراق EITIمبادرة األمانة العامة ل

ً  2017-2019العراق محيي الدين في الفترة بين  EITIمبادرة المنسق الوطني ل ، مثالً في ايار/مايو مقابالت بصورة متكررة نسبيا
جهوداً  اصحاب المصلحة فريق.  لكن ال وجود ألدلة تشير إلى بذل أعضاء منفردين من 254 2019وفي نيسان/أبريل  2532018

العراق بشكل عام منذ تشرين األول/أكتوبر  EITIمبادرة في النشر.   لكن مع مشاركة متنامية للحكومة على مستوى رفيع في تنفيذ 

تشكل تغطية نائب رئيس الوزراء ثامر والعراق.   EITIمبادرة يبدو أنه كان هناك تغطية إعالمية وطنية متنامية ألنشطة ، 2018

لكن معظم   255مثالً على ذلك. 2018ديسمبر /في كانون األول 2016 العراق لعام EITIمبادرة الغضبان مترئساً إصدار تقرير 

اعتبروا أنه لم يكن هناك نشر كبير لنتائج تقرير والذين استشيروا  EITIمبادرة أصحاب المصلحة غير المشاركين مباشرة في تنفيذ 

 عموماً. EITIمبادرة العراق كانت نشطة في السعي إلى تعزيز  EITIمبادرة ، لكنهم لحظوا أن األمانة العامة لEITIمبادرة 

ل أولى كانت مصنفة من العاملين في األمانة اعلى استراتيجية لعدة أعوام كون استراتيجية اتص اصحاب المصلحة فريق تفقلم ي

إلقامة حلقة عمل في منتصف  اصحاب المصلحة فريقالوكالة األلمانية للتعاون الدولي، يخطط العامة على أنها "بدائية". وبدعم من 

 لوضع استراتيجية اتصال. 2019عام 

العراق أنشطة بناء قدرات واتصال لوسائط اإلعالم الوطنية، بما في  EITIمبادرة نظمت األمانة العامة ل :إمكانية وصول الجمهور

ً وناشط ممثالً  17لـ 2019ذلك حلقة عمل في آذار/مارس  وتضمنت أنشطة بناء قدرات أخرى حلقة دراسية   256في وسائل اإلعالم. ا

صحاب مصلحة من الدوائر الثالثة وأ اصحاب المصلحةفريق عن اإلجراءات التصحيحية المنبثقة عن المصادقة في بغداد ألعضاء 

في بغداد في   EITIمبادرة ، وحلقة عمل تدريبية للمجتمع المدني بشأن مسؤوليات رصد الدوائر في 2018في كانون الثاني/يناير 

مخصصات بقيمة عشرة آالف دوالر أمريكي  2019-2018وتضمنت خطة العمل لفترة   257، وأنشطة أخرى.0182شباط/فبراير 

العراق في المناقشات  EITIمبادرة للمشاركة في أحداث اقامتها الحكومة بشأن قطاع الصناعات االستخراجية لضمان مساهمة 

ً لنشر معلومات التراخيص التي اعتزمت  العراق نشرها على موقعها  EITIمبادرة الوطنية.  كما تتضمن خطة العمل أحكاما

 لشبكي.ا

ثالثة ايام في كانون األول/ديسمبر  تسياسة البيانات المفتوحة في حلقة عمل دام اصحاب المصلحة فريقوضع  :البيانات المفتوحة

 EITIمبادرة العراق للبيانات المفتوحة منشورة على الموقع الشبكي ل EITIمبادرة ، ويسرتها األمانة العامة الدولية.  سياسة 2016

العراق.  وفي الممارسة، تم نشر بيانات  EITIمبادرة تعطي السياسة شروط إصدار واستخدام وإعادة استخدام بيانات    258العراق.

بنسق مقروء آلياً على  2013-2015والتي تغطي فترة  EITIمبادرة العراق الثالثة األولى وفق معيار  EITIمبادرة من تقارير 

 المتوقع وضع  2016، مع منشورات عن موجز بيانات عام EITI،259مبادرة الصفحة القطرية للعراق في الموقع الشبكي العالمي لل

 

 

 

                                                           
 2019في نيسان/أبريل  هناأنظر صفحة مباردة العراق على فايسبوك، تم الدخول إليها  251
 العراق على فايسبوك، مرجع سبق ذكره. EITI؛ صفحة مبادرة 2019في نيسان/ابريل   هنا، تم الدخول إليه ‘الصور والفيديوهات‘العراق، قسم  EITIالموقع الشبكي لمبادرة    252
 2019في نيسان/أبريل  هناليه ، تم الدخول إ‘ EITIتقرير الصباح بشأن مبادرة ‘(، 2018العراق )أيار/مايو  EITIمبادرة  253
في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘محيي الدين/ اتشر وزارة النفط عقود الشفافية وتأمل بنشر عقود منح التراخيص خالل األسبوع القادم‘(، 2019العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة  254

2019 
؛ هنا، تم الدخول إليه ‘2018كانون األول/ديسمبر  26إصدار تقريرها الجديد في مؤتمر صحفي يوم األربعاء في   EITIتعلن مبادرة ‘(، 2018العراق )كانون األول/ديسمبر  EITIمبادرة  255

 2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘ستخراجية في العراقالشفافية للصناعات اال EITIدعم مبادرة ‘(،، 2018)كانون األول/ديسمبر العراق  EITIومبادرة 
 2019في نيسان  هنا، تم الدخول إليه ‘الشفافية حلقة تفاعلية مع وسائط اإلعالم EITIنحو إدارة قطاع النفط، تنظم مبادرة ‘(، 2019العراق )آذار/مارس  EITIمبادرة  256
، وحلقة عمل بشأن آليات تسعر سومو لصادرات النفط الخام في آذار/مارس 2018نت حلقة عمل بشأن النفقات االجتماعية وأثرها في بغداد في شباط/فبراير أنشطة بناء قدرات أخرى تضم 257

ومائدة مستديرة بشأن تحويالت البترودوالر في ، 2018، وحلقة عمل لشركات النفط الدولية وشركات النفط الوطنية في البصرة ومحافظة ميسان وذي قار في البصرة في آذار/مارس 2018

، وحلقة عمل بشأن القواعد الداخلية للمجتمع المدني والترشيحات للعضوية في 2018، وحلقة عمل للكيانات الحكومية بشأن اإلفصاحات المنتظمة في نيسان/أبريل 2018البصرة في آذار/مارس 

.  أنظر اللمحة العامة عن أنشطة بناء القدرات من جانب 2018، وحلقة عمل عامة بشأن بناء القدرات في دبي في حزيران/يونيو 2018اصحاب المصلحة في بغداد في حزيران/يونيو فريق 

 العراق، غير منشورة. EITIاألمانة العامة لمبادرة 
 2019في أيار/مايو  هنال إليه العراق، تم الدخو EITIالعراق، سياسة البيانات المفتوحة لمبادرة  EITIالموقع الشبكي لمبادرة  258
259    collection-https://eiti.org/iraq#revenue  

 

 

https://www.facebook.com/iraqiEITI/
http://ieiti.org.iq/ar/media
http://ieiti.org.iq/ar/details/498/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
http://ieiti.org.iq/en/details/747/mohie-el-deen-ministry-of-oil-publishes-contracts-transparency-and-hopefully-publishes-licensing-contracts-within-the-next-week.
http://ieiti.org.iq/ar/details/597/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7
http://ieiti.org.iq/ar/details/608/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ieiti.org.iq/ar/details/705/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
mailto:http://ieiti.org.iq/ar/details/837/سياسة-البيانات-المفتوحة-1557389801
https://eiti.org/iraq#revenue-collection
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 EITIمبادرة وأعدت األمانة العامة الدولية نماذج موجز جداول بيانات لتقارير .  (4.9أنظر المتطلب )اللمسات النهائية عليه 

 2012.260-2009العراق تغطي فترة 

وعلى الصفحة القطرية  261العراق EITIمبادرة على كال الموقع الشبكي ل 2015-2009ويتوفر موجز لبيانات تقارير العراق لفترة 

فهو لم يصدر ريثما تستعرضه نهائياً األمانة العامة الدولية  2016.  أما موجز بيانات عام 262للعراق على الموقع الشبكي العالمي

 EITIمبادرة التقدم المحرز في توفير البيانات من تقارير  2018يلحظ التقرير السنوي للتقدم المحرز لعام و.  (4.9أنظر المتطلب )

 263العراق. EITIمبادرة ع الشبكي لوقفي نسق بيانات مفتوحة على الم

العراق أو من استعراض سريع للمصادر المتاحة  EITIمبادرة ال وجود لدليل على الموقع الشبكي ل المناقشات العامة:المساهمة في 

العراق كجزء من البحوث أو الدعوة أو كسب التأييد.  وفيما هناك تغطية إعالمية وطنية ألحداث  EITIمبادرة علناً الستخدام بيانات 

ومقاالت رأي  تحليل المجتمع المدني تتعدى EITIمبادرة ، ال يوجد أدلة عن استخدام بيانات EITI264مبادرة متفرقة أو محددة لل

 265العراق. EITIمبادرة تنتقد تقارير 

.  تشير خطة تنمية العراق الوطنية (1.1)أنظر المتطلب العراق  EITIمبادرة لكن تصاريح الحكومة اشارت بشكل متزايد إلى تنفيذ 

العراق )لجنة الصناعات التحويلية واالستخراجية( على أنه  EITIمبادرة في  اصحاب المصلحةفريق صراحة إلى  2022-2018

 266.اوفر أدلة تستطيع الحكومة أن تسند صنع سياساتها عليهي

 تقييم األمانة العامة

ً رز تقدماً حأن العراق أتعتبر األمانة العامة الدولية أن اإلجراء التصحيحي بشأن المناقشات العامة قد عولج جزئياً وتعتبر   ملموسا

العراق هي مفهومة ومنشورة باللغات المحلية وبنسق بيانات  EITIمبادرة تقارير   تحسن كبير. تحقيق مع 7.1بشأن المتطلب 

األمانة العامة  ورغم أنمفتوحة، رغم أنها تبدو معززة فعليا على اإلنترنت أكثر منها من خالل المطبوعات أو االتصال النشط.  

فريق تشير إلى مساهمة أعضاء  في الممارسة ، ال وجود ألدلةEITIمبادرة جهوداً لنشر تقارير بذلت العراق  EITIمبادرة ل

مبادرة بحد ذاتها متاحة للجمهور على الموقع الشبكي ل EITIمبادرة تقارير  رغم كونفي االتصال والنشر.  و اصحاب المصلحة

EITI  مبادرة العراق، ال وجود ألدلة تشير إلى أن بياناتEITI   .ة من التقارير إلى ستقاتميل البيانات الموتستخدم في الممارسة

جرت واعات االستخراجية في العراق.  نكل ملموس في المناقشات العامة بشأن الصشغير مساهمة ب خزنة في صومعةمأن تبقى في 

 ، بما في ذلك اتصال ونشر دون وطني منتظم.EITIمبادرة معلومات  لالطالع على محاوالت محدودة في النشر الفعلي

ً للمتطلب  ً ومتاحة للجهور وتساهم في  EITIمبادرة العراق الحرص على أن تكون بيانات على ، يتعين 7.1ووفقا مروجة فعليا

ى أبعد من االعتراف ببناء سمعة وذلك لمعالجة العراق النظر في وضع استراتيجية اتصال تنظر إلعلى المناقشات العامة.  يتعين 

األولويات الوطنية المحددة في خطة العمل.  ويشجع العراق على مشاركة مجموعة أوسع نطاقاً من أصحاب المصلحة المعنيين في 

لعراق على تعين نشر مبادرته واالتصال، بما في ذلك برلمانيين واألوساط األكاديمية ووسائل اإلعالم ومجتمعات مضيفة.  كما ي

 وإصدارها وإعادة استخدامها. EITIمبادرة التوافق على سياسة واضحة بشأن الوصول إلى بيانات 

 (7.3متابعة التوصيات )# - 21اإلجراء التصحيحي     3.21

ً مع المتطلب  أن يأخذ باالعتبار كيفية العمل وفق الدروس المستفادة فيما يتعلق  اصحاب المصلحة على فريق، يتعين 7.3تماشيا

ايضاً أن يقوم  اصحاب المصلحةفريق بحكومة إقليم كردستان وتحديد الفرص لزيادة المشاركة مع أصحاب المصلحة هناك.  بوسع 

 توصياته الخاصة. صياغةبدور استباقي في 

                                                           
260    collection-https://eiti.org/iraq#revenue  
 ، مرجع سبق ذكره.‘التقرير السنوي -تقارير ومنشورات ‘العراق، قسم  EITIالموقع الشبكي لمبادرة  261
 العراق، قسم جمع اإليرادات في الصفحة القطرية للعراق، مرجع سبق ذكره. EITIالموقع الشبكي لمبادرة  262
 32، مرجع سبق ذكره، ص. 2018لعام   EITI(، التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز في مبادرة 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة  263
 ، مرجع سبق ذكره.‘ EITIتقرير الصباح بشأن إنجازات مبادرة ‘(، 2018العراق )نيسان/أبريل  EITIمبادرة  264
 2019في نيسان/أبريل  هنا، تم الدخول إليه ‘العراق: جعل العراق "ممتثاًل" مجدداً  EITIمبادرة ‘(، 2019أنظر مثالً أخبار العراق االقتصادية )شباط/فبراير  265
 39، مرجع سبق ذكره، ص. ‘2022-2018خطة التنمية الوطنية ‘(، 2018وزارة التخطيط )حزيران/يونيو  266

https://eiti.org/iraq#revenue-collection
http://www.iraq-businessnews.com/2019/02/02/ieiti-making-iraq-compliant-again/
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 النتائج المنبثقة عن المصادقة األولى

بمحاوالت للعمل  اصحاب المصلحة فريقلى أن العراق أحرز تقدماً ملموساً في الوفاء بهذا المتطلب.  قام إخلصت المصادقة األولى 

والتحقيق فيها ومعالجتها والنظر في  EITIمبادرة بموجب الدروس المستفادة لتحديد أسباب اي اختالفات ونقاط ضعف في عملية 

ً في إشراك شخصيات  فريقتوصيات مراجع الحسابات المساعد من أحل التحسين.  كما قام  اصحاب المصلحة بمحاوالت أيضا

سياسية نافذة وبرلمانيين بهدف تنفيذ إصالحات في القطاع.  وجدت المصادقة أنه مطلوب القيام بعمل إضافي لضمان أن تكون 

نظمة وقابلة للتنفيذ.  واعتبرت المصادقة أنه يمكن تنفيذ الج التحديات األوسع نطاقاً في القطاع، وأن تكون معات هادفة وأن تالتوصي

 اصحاب المصلحة فريقذلك من خالل إجراء تحديثات لإلطار المرجعي لمراجع الحسابات المساعد الذي طالب بهذه التوصيات وفي 

  توصياته الخاصة. صياغةباقي في الذي يتعين أن يقوم بدور است

 التقدم المحرز منذ المصادقة

لوضع توصيات تقارير  اصحاب المصلحة فريقال يوجد دالئل تشير إلى أن هناك مدخالت من  :اصحاب المصلحة فريق مدخالت

 بحد ذاتها. EITIمبادرة أو في تقارير بدء العمل أو في تقارير  اصحاب المصلحة فريقالعراق في محاضر اجتماع  EITIمبادرة 

توصيات  مراجع الحسابات المساعد لمتابعةعامة للمحة  9201المنشور في نيسان/أبريل  9201تضمن ملحق التقرير لعام  المتابعة:

 فريقاللمناقشات  2017-2019في فترة  اصحاب المصلحة فريقير إلى أن محاضر اجتماع شهناك دالئل ت  السابقة. EITIمبادرة 

متابعة اإلجراءات التصحيحية والتوصيات الصادرة عن المصادقة األولى على العراق، لكن ليس بالضرورة من تقارير بشأن 

على نتائج  EITIمبادرة بشكل خاص عندما وافق مجلس إدارة  2017ومنذ تشرين األول/أكتوبر   267العراق السابقة. EITIمبادرة 

العراق بالكيانات  EITIمبادرة واتصاالت  اصحاب المصلحة فريقالمصادقة األولى على العراق، كان الكثير من مناقشات 

شراف على متابعة اإلجراءات إلعمل ل مجلس اصحاب المصلحة فريقالحكومية والشركات تحركها متابعة المصادقة األولى.  شكل 

أقام   2017.268 كانون األول/ديسمبر 14في  40397قة، والتي أقرها رسمياً المرسوم الحكومي التصحيحية المنبثقة عن المصاد

حلقة عمل لمناقشة متابعة اإلجراءات التصحيحية وتوصيات المصادقة في األول والثاني من تشرين  اصحاب المصلحة فريق

 269مدعوماً من األمانة العامة الدولية والبنك الدولي. 2018األول/أكتوبر 

يستخدم التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز كوسيلة لرصد  اصحاب المصلحة فريقويفيد التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز بأن 

لمحة عامة عن متابعة  2018كما يوفر التقرير السنوي للتقدم المحرز لعام    270تنفيذ التوصيات وخطة العمل على نطاق أوسع.

وتتضمن خطة   271لكافة اإلجراءات التصحيحية والتوصيات الصادرة عن المصادقة األولى على العراق. اصحاب المصلحةفريق 

الذي استعرضته  2018-2019العراق لفترة  EITIمبادرة ومشروع خطة عمل  2018-2019العراق للفترة  EITIمبادرة عمل 

أنظر توصيات وإجراءات تصحيحية محددة من المصادقة ) األمانة العامة الدولية خالل عملية المصادقة، أنشطة تتعلق بمتابعة

 (.1.5المتطلب 

العراق السابقة في  EITIمبادرة طريقة منظمة لمتابعة التوصيات الصادرة بشأن تقارير  اصحاب المصلحة فريقلكن لم يكن لدى 

يتألف من  العراق EITIمبادرة عمل دائم لمتابعة التوصيات بشأن  مجلس اصحاب المصلحة فريقعندما أنشأ  2019نيسان/أبريل 

 العراق. EITIمبادرة ممثل واحد عن كل دائرة وتترأسه األمانة العامة ل

العراق  EITIمبادرة أسباب االختالفات بانتظام قبل نشره لتقرير  اصحاب المصلحة فريقثمة أدلة تشير إلى مناقشة  تالفات:خاال

بخطوات لمتابعة اسباب  اصحاب المصلحة فريق.  لكن ال وجود ألدلة تشير إلى قيام 2017لعام  EITIمبادرة وفي إعداد تقرير 

 العراق. EITIمبادرة االختالفات بعد نشر تقارير 

العراق أدى إلى عدة استعراضات إجرائية منذ تشرين األول/أكتوبر  EITIمبادرة شارات تدل على أن تنفيذ إثمة  اإلصالحات:

 17(، ونشر 2.4أنظر المتطلب ، بما في ذلك منح الصفة الرسمية لسياسة الحكومة بشأن اإلفصاح عن عقود النفط والغاز )2018

(، واإلفصاح 2.6أنظر المتطلب ) 2016مملوكة للدولة عاملة في النفط والغاز والبيانات المالية لعام  ةمؤسس 17لـشهادة تأسيس 

إدراج أحكام تتعلق و( 2.3أنظر المتطلب ل النفط التي تشغلها شركات نفط وطنية )قوعن بيانات التراخيص األساسية بشأن ح

(.  2.2أنظر المتطلب ) 2018نماذج العقود المستخدمة في الجولة الخامسة لتقديم العروض عام  في خدمة EITIمبادرة  بتقارير

                                                           
 ، مرجع سبق ذكره.‘اصحاب المصلحة فريقمحاضر اجتماعات ‘العراق، قسم  EITIأنظر المرقع الشبكي لمبادرة  267
 19العراق، مرجع مذكور سابقاً، ص  EITI، التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز في مبادرة 2019العراق )كانون الثاني/يناير  EITIمبادرة  268
 3المرجع نفسه ص.  269
 33المرجع نفسه ص.  270
 33-18المرجع نفسه ص.  271
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، مثل المناقشات بشأن إنشاء EITIمبادرة حتى تاريخه معزوالً عن إصالحات أوسع نطاقاً رغم صلتها ب EITIمبادرة بقي تنفيذ 

شركة نفط وطنية عراقية واالنتقال من االحتجاز إلى نظام ضريبة نقدية على دخل الشركات من أجل النفط والغاز ومشروع إصالح 

 اوصى بها البنك الدولي في االتحاد األوروبي.اإلدارة المالية العامة الذي 

 تقييم األمانة العامة

ً تعتبر األمانة العامة الدولية أن اإلجراء التصحيحي بشأن متابعة التوصيات قد عولج جزئياً وتعتبر أن العراق أحرز تقدماً   ملموسا

كومة إجراءات للنظر في التوصيات بشأن التحسينات حوال اصحاب المصلحةفريق اتخذ .  مع تحقيق تحسن كبير 7.3بشأن المتطلب 

 اصحاب المصلحةلفريق وفيما كان هناك إطار عمل واضح  والمصادقة األولى على العراق. EITIمبادرة ن تقارير الصادرة ع

التقارير السابقة  لمتابعة اإلجراءات التصحيحية المنبثقة عن المصادقة، لم يكن هناك آلية لمتابعة متسقة للتوصيات الصادرة بشأن

أسباب االختالفات في  اصحاب المصلحةفريق .  ناقش 2019ونيسان/أبريل  2017في الفترة الممتدة بين تشرين األول/أكتوبر 

جهود لتحديد أسباب  اصحاب المصلحةفريق ، لكن ال وجود ألدلة تشير إلى بذل مبادرةالقبل نشر تقارير  EITIمبادرة تسويات 

لفريق وال للتحقيق فيها ومعالجتها.  ووضعت آلية متأخرة مبادرة البعد نشر تقارير  EITIمبادرة الضعف في  االختالفات ونقاط

.  2019نيسان/ابريل  8في الفريق السابقة باستمرار وذلك في اجتماع  EITIمبادرة لمتابعة توصيات تقارير  اصحاب المصلحة

ومن وجهة نظر األمانة العامة الدولية، تحتاج هذه اآللية للتنفيذ كي تثبت أن العراق أحرز تقدماً مرضياً في تحقيق الهدف األوسع 

 .EITIمبادرة نطاقاً للمتابعة المستمرة لتوصيات 

ً للمتطلب  السابقة  EITIمبادرة قارير العراق أن ينفذ آلية لمتابعة مستمرة للتوصيات الصادرة عن تعلى ، يتعين 7.3ووفقا

عد نشر تقارير ب EITIمبادرة العراق بذل جهود مستمرة لتحديد أسباب أية اختالفات ونقاط ضعف في على والمصادقة.  كما يتعين 

مبادرة والتحقيق فيها ومعالجتها.  كما يشجع العراق على القيام بدور استباقي في صياغة توصياته الخاصة كجزء من تقرير مبادرة ال

EITI. 

 (7.4)# تقييم النتائج واألثر - 22اإلجراء التصحيحي     3.22

الحرص على أن تعكس التقارير السنوية بشأن التقدم المحرز بوضوح  اصحاب المصلحة على فريق، يتعين 7.4تماشياً مع المتطلب 

على األنشطة التي أقيمت خالل العام والخاضعة لالستعراض وأن يكون التقدم المحرز في ضوء خطة العمل واضحاً.  كما يتعين 

السنوي بشأن التقدم المحرز  الحرص على أن يُمنح جميع اصحاب المصلحة فرصة لتوفير مدخالت للتقرير اصحاب المصلحة فريق

وأن تكون آراءهم معكوسة فيه بدقة.  وكون العاملون في األمانة العامة المشاركين في االجتماعات يشكلون جزءاً كبيراً من األنشطة 

 علىالنظر في نوع األنشطة الذي يتعين  اصحاب المصلحةفريق المدرجة في التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز، قد يرغب 

اصحاب المصلحة أيضاً النظر في صياغة ونشر التقارير السنوية بشأن التقدم المحرز  على فريقالتقرير أن يتضمنها.  كما يتعين 

فريق باللغة العربية لتحسين الحوار بين اصحاب المصلحة وضمان أن يكون هناك تفاهم مشترك فيما يتعلق باألنشطة التي يجريها 

 الخاضع لالستعراض. خالل العام اصحاب المصلحة

 النتائج المنبثقة عن المصادقة األولى

ً غير كاف في الوفاء بهذا المتطلب.  تم نشر التقارير السنوية بشأن التقدم  لى أنإخلصت المصادقة األولى  العراق أحرز تقدما

كان النص غير مفهوم بشكل كبير، حتى بالنسبة للذين لغتهم األم هي اإلنكليزية، ولم يكن هناك ما يشير إلى والمحرز لكن بتهاون.  

استخدم التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز كأداة لوضع معايير مرجعية لقراراته االستراتيجية أو  اصحاب المصلحة فريقأن 

  تقبلية.لتوفير تقييم للتنفيذ كأساس لصياغة خطة عمل مس
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 التقدم المحرز من المصادقة

 فريقناتج عن مشاورات مع كال أعضاء  2018يبدو أن التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز لعام  مدخالت أصحاب المصلحة:

اصحاب  فريق(.  يلحظ التقرير استخدام 36ودوائرهم على نطاق أوسع وفق ما تم تأكيده في التقرير )ص.  اصحاب المصلحة

وسلط اصحاب المصلحة   272التقدم المحرز كوسيلة لرصد تنفيذ خطة العمل ومتابعة توصيات سابقة. نللتقرير السنوي بشأ المصلحة

في تطوير التقرير السنوي  اصحاب المصلحة فريقممثلي الصناعة في  الذين استشيروا الضوء على المشاركة الفاعلة ومساهمات

 .EITIمبادرة للتقدم المحرز ل

42-)ص.  2018يوفر التقرير السنوي للتقدم المحرز لمحة عامة عن األنشطة الرئيسية التي جرت خالل عام  األنشطة: موجز

، وتقييم سريع للتقدم المحرز في ضوء (17-32)ص.  EITIمبادرة (، ولمحة عامة عن األداء إزاء متطلبات معيار 36,34,15-3

 (.3خطة العمل )ص. 

توصيات تقارير  اصحاب المصلحة فريقلمحة عامة عن متابعة يوفر بشأن التقدم المحرز السنوي  التقرير رغم أن تقييم األثر:

ال يوفر  لكنه، (34-35( ووصفاً سردياً لنقاط القوة والضعف في التنفيذ )ص. 4-18,8-32السابقة والمصادقة )ص.  EITIمبادرة 

 ألثر تنفيذ المبادة حتى تاريخه. اصحاب المصلحة فريقلمحة عامة عن تقييم 

والصفحة القطرية  273العراق EITIمبادرة التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز متاح على كال الموقع الشبكي ل إمكانية الوصول:

 منشور باللغة العربية لكن ليس باللغة اإلنكليزية أو الكردية.وهو  EITI،274مبادرة للعراق في الموقع الشبكي العالمي ل

 تقييم األمانة العامة

 ً ً وتعتبر أن العراق أحرز تقدما ً تعتبر األمانة العامة الدولية أن اإلجراء التصحيحي بشأن نتائج وأثر التنفيذ عولج جزئيا  ملموسا

التقدم المحرز ونتائج التنفيذ بشكل منتظم، بما في ذلك من خالل نشر  اصحاب المصلحةفريق استعرض .  7.1بشأن المتطلب 

الذي وفر لمحة عامة عن األنشطة والتقدم المحرز في ضوء أهداف خطة العمل.  وفيما  2018التقرير السنوي للتقدم المحرز لعام 

فريق الثة، لكن ال وجود ألدلة تشير إلى أن يبدو أن التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز كان نتيجة مشاورات داخل الدوائر الث

حتى تاريخه، سواء من خالل التقرير السنوي بشأن التقدم المحرز أو من خالل قنوات  EITIمبادرة ثر تنفيذ أقيّم  اصحاب المصلحة

 أخرى.

للتقرير السنوي بشأن العراق الحرص على أن يُمنح أصحاب المصلحة فرصة لتوفير مدخالت على ، يتعين 7.4ووفقاً للمتطلب 

العراق الحرص على أن يتضمن التقرير السنوي التالي بشأن التقدم على وأن تكون آراءهم معكوسة بدقة.  كما يتعين  التقدم المحرز

 في إدارة الموارد الطبيعية. EITIمبادرة المحرز سرداً للجهود المبذولة لتعزيز أثر تنفيذ 

 االستنتاج. 2

بدءاً من بداية  EITIمبادرة إجراءاً تصحيحياً مطلوباً من مجلس إدارة  22ت التي اتخذها العراق لمعالجة بعد استعراض اإلجراءا

عولجت  22عشر إجراءات تصحيحية من أصل الـ(، يمكن االستنتاج بشكل معقول أن 2019نيسان/أبريل  26المصادقة الثانية )

ً في تنفيذ معيار  ً ملموسا   تحسينات كبيرة في عدة متطلبات فردية.تحقيق ، مع EITIمبادرة بالكامل وأن العراق أحرز تقدما

(، وخطة العمل 1.4)المتطلب  اصحاب المصلحة فريق(، وإشراف 1.2تتعلق الثغرات العالقة بمشاركة الصناعة )المتطلب 

المؤسسات المملوكة للدولة )المتطلب  معامالت(، و4.1(، والشمولية )المتطلب 2.6(، ومشاركة الدولة )المتطلب 1.5)المتطلب 

(، والمناقشات العامة 6.1(، والنفقات االجتماعية )المتطلب 4.9(، وموثوقية البيانات )المتطلب 4.7(، والتصنيف )المتطلب 4.5

 (.7.4(، ونتائج وأثر التنفيذ )المتطلب 7.3ب (، ومتابعة التوصيات )المتطل7.1)المتطلب 

 

  

                                                           
 33المرجع نفسه ص.  272
 المرجع نفسه 273
 المرجع نفسه 274
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Annexes 
 

Annex A – Materiality of omissions from non-reporting companies in 2016 
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Annex B – Stakeholders consulted 

Government 

• H.E. Thamer Al-Ghadban, Deputy Prime Minister for Energy Affairs and Minister of Oil 

• Dyaa Gumer Sufar, Director-General, Technical Department, Ministry of Oil  

• Abdul Mahdi AL-Amedi Director-General, Petroleum Contracts and Licensing Directorate), 

Ministry of Oil 

• Alaa Khudhur Al-Yasiri, Director-General, SoMo, Ministry of Oil 

• Ahmed Fadhil, Deputy  Director-General  Basra Oil Co. 

• Ali Warrid, Director-General, Dhi Qar Oil Co., 

• Fareed Jadir Al-Jadir, Director-General, North Oil Co. 

• Jalal Ahmed Mahmoud, Director-General, Midland Oil Co. 

• Sadiq Hussain Sadiq, Director-General, North Gas Co. 

• Nshwan Mohammed Norri, Director-General, Iraq Oil Exploration Co. 

• Habeeb Hadi Mohsin, Deputy General Manager of Mayssan Oil Co. 

• Abdulridha Hmood, Manager of Operations Committee, Midland Oil Co 

• Mohammed Khalaf Mohammed, Manager of Contracts Scrutiny Department, Midland Oil Co 

• Mohammed Abdulrazzaq Salim, Senior Engineer, Midland Oil Co 

• Hussam Falih Hasan, Manager of Meters Department, Mayssan Oil Co. 

• Ismael Khalid Obaid, Senior Accountant, Mayssan Oil Co. 

• Dr. Alaa Eleed Jaafer, Director-General of Economic Policies, Ministry of Planning  

• Taif S.M. Alshakarchi, Director-General of Budget, Ministry of Finance   

• Najha Abbass Ali, Director-General of Taxes, Ministry of Finance 

• Dakishani, Director-General of Economic Department, Ministry of Finance 

• Dr. Safaa’deen Fakhri, Director-General of Geological Survey 

• Saadi Mohammed Ayesh, Director-General of Investment, Ministry of Industry and Mines 

• Hayfaa Abdul sada, Deputy, Director-General of Studies and Planning, Ministry of Industry and 

Mines 

• Dr. Nidhal Abdul zahrra, Director-General,Federal Board of Supreme Audit 

• Muna TALIB Mohaemmed, Federal Board of Supreme Audit 

• Alaa Mohie El-Deen, National Coordinator and Head of Iraq EITI Secretariat 

• Moushtaq Taleb Fadle, Iraq EITI Secretariat 

• Azez Abtan, Iraq EITI Secretariat 

• Yasir Khammas, Iraq EITI Secretariat 

• Hamza Abdulsahib, Iraq EITI Secretariat 

Industry 

• Zaid EL-Yaseri, BP Iraq  

• Rasaan AL-Sadayi, Lukoil Iraq  

• Dr. Najim AL-Taaia, Petronas Iraq 

• Mustafa Kubba, BP Iraq  

Civil society 

• Saad Jabbar Ni’ma Al-Battat, Al-Khair Humanitarian Organization, Mayssan  Province 

• Hana Mohammed Ajeel Al-Shimmari, Hona Al-Shabab Organization, Baghdad Province 

• Ali Nima, Rafidi Iraq Foundation, Babel Province 

• Azhar Hasan Hussain Mohsin Al-Maliki, Al-Zuhoor Organization, Baghdad Province 

• Hazim A’mmer Kadhim, Woman and Child organization, Wasit Province 
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• Salih Hadi, Ibn Al-Iraq Humanitarian Organization, Wasit Province 

• Ra’oof Mohammed Nori Hameed, Tawasol Organization for Youth Enablement, Baghdad 

Province 

• Asaad Al-Zilzali, Maraiya Institute for Youth enablement, Baghdad Province 

• Mohammed Raheem Zegair, Al-Nahrain institute for Transparency and Integrity Support, Baghdad 

Province 

• Mustafa Nasir Kadhim, Press Freedom Advocacy Association, Baghdad Province 

• Dr Ahmed Mousa Jiyad, independent development consultant and scholar 

• Hussam Hakim Barznji, General Director, Kurdistan Economic Development Org. (KEDO) 

• Akram Sadiq AL-Khuzaie, Senior Research Fellow at IIER (Iraqi Institute for Economic Reform) 

• Ben Van Heuvelen, Editor-in-Chief, Iraq Oil Report 

Development partners 

• Salam Falah Hassan Almaroof, Public-Sector Specialist, World Bank 

• Sridar Kannan, World Bank 

• Gavin Gray, Mission Chief for Iraq, International Monetary Fund 

• Erik Magdanze, US Embassy 

• Taghreed AL-Qaragoli, US Embassy 

• Ahmed Al-Darjee, UK Embassy 

• Ahmmed Alyassery, UNDP 

• Hrvoje Curic Hrvatinic, First Secretary, EU Delegation in Baghdad 

Consultants and independent administrators 

• Mohammed Kirkukl 

• Nicoal Soyegh /EY 

• Ahmed Elkady, OPartner, EY  

• Ayad Mirza, Country Managing Partner, Deloitte 

• Rowena Caine, Senior Middle East Correspondent & European Jet Fuel Reporter, Argus Media  

 

 

 

 


