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Please note that this guidance refers to the 2013 Standard. In most cases, the
requirements remain the same and the guidance valid.

توجيهات حول تمويل الشركات لعمليات مبادرة
الوطنية
 1توجيهات
قرر مجلس إدارة المبادرة في  1فبراير  4112إصدار التوجيهات التالية:

ينبغي الترحيب بتمويل الشركات للعمليات الوطنية .ويمكن أن يشمل ذلك كلا من التمويل من الشركات والتمويل من الكيانات
المملوكة من قبل الشركات مثل المشاريع المشتركة ،وكذلك من روابط الشركات .يمكن أن تكون المساهمات مالية أو عينية.
وينبغي أخذ ما يلي بعين االعتبار عند الموافقة على مساهمات من الشركات على المستوى الوطني:
• ينبغي أال يعفي هذا التمويل من الشركات الحكومة من مسؤوليتها األساسية في تمويل عملية المبادرة الوطنية .قد ترغب
الشركات في جعل تقديم مساهماتها يعتمد على ما إذا كانت الحكومة ستفي بالتزاماتها فيما يتعلق بتمويل المبادرة؛
ا
ملئمة المساهمات المالية لمرة واحدة أو قصيرة األجل وكذلك المساهمات العينية التي تلبي
• قد يكون من أكثر أنواع الدعم
احتياجات محددة ،مثل الرحلت الميدانية والطباعة والخدمات اللوجستية؛
• يجب أن تتجنب الشركات تقديم تمويل إذا كان هناك خطر لوجود تضارب في المصالح  -فعلي أو متصور ،أو لوضع الجهة
المانحة في وضع متميز إزاء عملية المبادرة الوطنية أو مبادرة  EITIعموما ا؛
• ينبغي توفير التمويل بشفافية وجعل المعلومات عن حجم المساهمات المقدمة من الشركات ،ك ٍّل على حدة ،متاحا ا للجمهور؛
• ينبغي أن تتوافق الشركات مع هياكل المبادرة الوطنية على إجراءات تنظم كيف ،وعلى يد من ،ستتم إدارة تلك األموال ،وكيف
سيتم حساب تلك األموال وتدقيقها ،أو أن تكون مقتنعة بأن اإلجراءات الحالية كافية؛
• يجب أن تكون الشركات حرة في تقرير ما إذا كانت ستمول عملية المبادرة أو لن تمولها .ينبغي تجنب أي فكرة تتضمن اإلكراه،
على سبيل المثال عن طريق فرض رسوم للمبادرة تدفعها الشركات؛
• يجب تقاسم المساهمات بالتساوي بين الشركات قدر اإلمكان من أجل تجنب احتكار شركة واحدة لعملية المبادرة ،أو أن ينظر
إليها على أنها تقوم بذلك .قد تتناسب المساهمات مع حجم عمليات الشركة في البلد .في الحاالت التي تهيمن فيها شركة واحدة أو
اتحاد شركات واحد على قطاع الصناعات اإلستخراجية في بل ٍّد ما ،ال يشجع الحصول على تمويل من الشركات في هذه الحالة؛
• يشجع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني على االستفادة من آليات تمويل الشركات للهياكل الدولية للمبادرة في إنشاء
اآلليات الخاصة بهم.

Ses

 2خلفية
في اجتماعها الحادي والعشرين والذي عقد في لوساكا في  42-42أكتوبر  ،4114طلب مجلس إدارة المبادرة من لجنة الحوكمة
تطوير مسودة بالتوجيهات بشأن الحاالت التي تطلب فيها الحكومات أو مجالس أصحاب المصلحة في البلدان التي تنفذ المبادرة
تبرعات مالية أو عينية من الشركات العاملة في البلد.
وقد طلبت الشركات وغيرها من أصحاب المصلحة التوجيهات بشأن ما إذا كانت مساهمات الشركات في عمليات المبادرة الوطنية
مناسبة أم ال.
حتى اآلن ،تلقى بلد واحد فقط من بين البلدان التي تنفذ المبادرة ،وهو جمهورية الكونغو الديمقراطية ،تمويلا من الشركات على
نطاق كبير وطويل األمد .تعتمد التوصيات المقدمة هنا على الدروس المستفادة من هذه التجربة وتجارب غيره من البلدان ،وعلى
آليات التمويل لإلدارة الدولية للمبادرة ،وعلى المبادئ العامة للتمويل.

 3دعم الشركات لإلدار الدولية الباادر
شجعت األمانة الدولية للمبادرة البلدان التي تنفذ المبادرة وتنظر في تمويل الشركات لعملية المبادرة لديها على االستفادة من
النموذج المجرب والمختبر لتمويل الشركات للهياكل الدولية للمبادرة.
تتناول المادتان  11و  11من النظام األساسي للمبادرة موضوع تمويل رابطة المبادرة (اإلدارة الدولية) .ويمكن للبلدان التي تنفذ
المبادرة االستعانة بهاتين المادتين:
المادة

التمويل

رابطة المبادرة هي رابطة غير ربحية .تأتي أموالها من مساهمات طوعيّة من أعضاء المبادرة و ِمنَح من جهات مانحة ثنائية أو
متعددة األطراف ،ومؤسسات مالية دولية ،وغيرها من الوكاالت والمنظمات والجهات
قد تعمل رابطة المبادرة أيضا من خالل التبرعات الطوعيّة العينية
المادة

الحسابات والمدفوعات وإدارة صندوق المبادرة

الدولية" .ويجوز لمجلس إدارة المبادرة
لرابطة المبادرة حساب مصرفي مستقل مس ّجل باسمها ،هو حساب إدارة مبادرة
اختيار اثنين أو أكثر من أعضائه ليكون لهم حق التوقيع نيابة عنه ،حيث يكفي توقيع أي اثنين منهم معا يمكن استخدام حساب إدارة
الدولية ألي نشاط يقع في إطار أهداف رابطة المبادرة وخطط العمل التي وافق عليها مجلس إدارة المبادرة ويمكن
مبادرة
إنفاق تلك األموال لتغطية تكاليف الحوكمة واإلدارة ،واألنشطة الخاصة بكل بلد على ِحدة ،واألنشطة التي تغطي عدة بالد
الدولية سنويا وتقديم تقرير
يقوم مجلس إدارة المبادرة بتعيين مدقق حسابات خارجي مستقل لمراجعة حساب إدارة مبادرة
مراجعة الحسابات مكتوبا إلى المجلس سيقوم مجلس إدارة المبادرة بوضع الترتيبات الخاصة باإلبالغ وتدقيق الحسابات فيما يتعلق
الدولية ،والتي ستُبيَّن بالتفصيل في قواعد وإجراءات التشغيل التكميلية لرابطة المبادرة
بحساب إدارة مبادرة
بعد خصم المساهمة الخاصة من الحكومة النرويجية ،يتألف ما يقرب من نصف التمويل لألمانة الدولية للمبادرة من مساهمات من
الشركات الداعمة ،والنصف اآلخر من مساهمات الدول والمنظمات الداعمة .معظم الشركات السبعين التي تدعم المبادرة حاليا ا
تقدم مدفوعات طوعية سنوية ،إما مباشر اة أو من خلل الهيئة الممثلة لصناعتها (مثلا المجلس الدولي للتعدين والمعادن .)ICMM
تشجع الشركات االستخراجية بقيمة سوقية أكبر من  11بليون دوالر أمريكي على تقديم مساهمة طوعية سنوية قدرها  21ألف
دوالر أمريكي (للقيمة السوقية بين  2بليون و  11بليون دوالر أمريكي :مساهمة سنوية قدرها  52ألف دوالر أمريكي ،وللقيمة
السوقية أقل من  2بليون دوالر أمريكي :مساهمة سنوية قدرها  11ألف دوالر أمريكي) .يمكن أن تسهم الشركات غير
االستخراجية بمبلغ  2ألف دوالر أمريكي سنويا ا.

 4دعم الشركات لعبليات الباادر الوطنية
ضمن البلدان التي تنفذ المبادرة ،حتى اآلن طلبت فقط جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا من الشركات المساهمة في تمويل
عمليات المبادرة الوطنية.
قامت األمانة الفنية للمبادرة في جبهورية الكونغو الديبقراطية بالدعوة لجمع األموال من الشركات الكبرى التي شاركت في
عملية اإلبلغ في نطاق المبادرة عام  .4114كان الدافع المباشر لتلك الدعوة للمساهمة هو نقص التمويل لعملية المبادرة من ك ٍّل
من الحكومة والمانحين في ذلك الوقت ( .)4114/ 4111تشاورت األمانة الفنية مع األمانة الدولية للمبادرة قبل الشروع في جمع
األموال .دعت المبادرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية غالبية الشركات العاملة في قطاعي النفط والتعدين في البلد إلى تقديم
مساهمات بنفس المبلغ ،بنا اء على توصية بتجنب سيطرة شركة واحدة ،مما قد يؤدي إلى احتكارها للمبادرة .يعرض موقع المبادرة
بجمهورية الكونغو الديمقراطية بشفافية بيانات االلتزام بالمساهمات والتي قدمتها الشركات (.)http://www.itierdc.org
أوضحت األمانة الدولية للمبادرة أنه من المهم وجود قواعد واضحة حول كيفية إدارة تلك األموال وعلى يد من سيتم ذلك.
وضعت األمانة الوطنية للمبادرة إجراءات مفصلة إلدارة األموال (يمكن الحصول عليها من األمانة الدولية للمبادرة) .ومع ذلك،
يبدو أن اللجنة التنفيذية للمبادرة بجمهورية الكونغو الديمقراطية لم تضعها موضع التنفيذ .اشتكى بعض أصحاب المصلحة من أنه
من الصعب استيعاب وتتبع الكيفية التي تم بها إدارة وإنفاق مساهمات الشركات.
طلبت غينيا تمويلا من الشركات في  ،4114/4111ولكن الدعوة للتمويل لم يتم إعدادها أو شرحها جيداا ،ولم تقم أي شركات
بالمساهمة.
في البلدان أخرى ،لم تمول الشركات عملية المبادرة بشكل رسمي ،ولكنها قدمت مساهمات مالية عينية أو لمرة واحدة .على سبيل
المثال ،في جبهورية الكونغو ،نظمت الشركات ألعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة زيارات لمنصات استخراج النفط ومكاتب
المحاسبة ،كما مولت طباعة مواد لنشر المبادرة.

 5البتااعة
يلتزم مجلس إدارة المبادرة بمراجعة هذه التوجيهات بحلول فبراير عام .4112

1)

2)

