مذكرة توجٌهٌة  31 4نوفمبر 3131

صدرت هذه المذكرة عن األمانة الدولٌة للمبادرة لتقدٌم التوجٌه للبلدان التً تنفذ المبادرة فٌما ٌتعلق باستٌفاء متطلبات معٌار المبادرة .وٌنصح القراء بالرجوع
إلى معٌار المبادرة مباشرة ،واالتصال باألمانة الدولٌة للحصول على مزٌد من اإلٌضا  .تفاصٌل االتصال موجودة على الموقع www.eiti.org

مذكرة توجٌهٌة  :4منح التراخٌص
المتطلب 3.10

ملخص

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

أنشأت أغلب البلدان الغنٌة بالموارد الطبٌعٌة أنظمة لمنح تراخٌص استكشاف واستغالل النفط والغاز والمعادن .فً معظم البلدان ،تنظم
إجراءات العطاءات ومنح التراخٌص تشرٌعات وأنظمة متاحة للجمهور تحدد كٌفٌة منح تلك الحقوق للشركات ،والشروط التً على أساسها ٌتم
ذلك .فً بلدان أخرى ،ال تأخذ تلك التشرٌعات هذا الشكل المنظم ،أو ٌجري تنقٌحها ،أو أنها ببساطة لٌست واضحة المعالم .إن الكشف عن
المعلومات المتعلقة بأنظمة منح التراخٌص ٌمكن المواطنٌن من الحصول على المعلومات األساسٌة حول الكٌفٌة التً ٌتم بها تطوٌر الموارد
الطبٌعٌة فً بلدهم .كما أنه ٌعتبر الخطوة األولى نحو ضمان أن التراخٌص ال ٌتم الحصول علٌها من خالل ممارسات غٌر فعالة أو فاسدة ،أو
عن طرٌق أفراد لهم عالقات سٌاسٌة .حٌثما تكشف عملٌة اإلبالغ عن أوجه قصور فً نظام الترخٌصٌ ،مكن ألصحاب المصلحة استخدام تلك
المعلومات للضغط من أجل تحقٌق إصالحات لضمان التوصل إلى أنظمة ترخٌص أكثر شفافٌة وكفاءة ،والتً ستؤدي بدورها إلى تعزٌز المناخ
االستثماري وإمكانٌات تطوٌر قطاع الصناعات اإلستخراجٌة.
تتطلب مبادرة  EITIمن البلدان المنفذة اإلفصا عن المعلومات حول التراخٌص الممنوحة أو المنقولة للشركات التً ٌغطٌها تقرٌر المبادرة
(المتطلب ٌ .)3.10نبغً أن تتضمن تلك المعلومات وصفا لعملٌة منح التراخٌص ،والمعاٌٌر المستخدمة ،واالنحرافات التً قد تحدث عن
اإلطار القانونً والسٌاسات المتعلقة بمنح التراخٌص (المتطلب ( 3.10أ)) .قد تضٌف البلدان أٌضا معلومات إضافٌة عن عملٌة الترخٌص،
كالتعلٌق على كفاءة وفعالٌة تلك األنظمة (المتطلب ( 3.10د)) .فً بعض البلدان ،تتوافر المعلومات المتعلقة بمنح التراخٌص بسهولة من
المواقع الحكومٌة .فً البلدان األخرى هناك شح فً المعلومات حول الكٌفٌة التً تم بها منح تراخٌص الشركات وعلى أي أساس تم ذلك .توفر
هذه المذكرة توجٌهات لمجموعة أصحاب المصلحة المتعددٌن حول كٌفٌة معالجة هذه المسائل كجزء من عملٌة تنفٌذ المبادرة ،وٌنبغً أن تقرأ
جنبا إلى جنب مع المذكرة التوجٌهٌة بشأن سجالت التراخٌص.

ٌحدد المتطلب  3.10متطلبات اإلبالغ المتعلقة بمنح التراخٌص فٌما ٌلً:
 3.10منح التراخٌص
أ( ٌتعٌن على البلدان المنفذة للمبادرة اإلفصا عن المعلومات المتعلقة بمنح أو نقل التراخٌص التً تخص الشركات المشمولة فً
تقرٌر المبادرة ،بما فً ذلك :وصف لعملٌة منح أو نقل الترخٌص ،والمعاٌٌر الفنٌة والمالٌة المستخدمة ،ومعلومات عن متلقً
الترخٌص الممنو أو المنقول ،بما فً ذلك أعضاء ائتالف الشركات إن وجد ،وكذلك أي انحرافات ملموسة عن اإلطار
القانونً والتنظٌمً الذي ٌحكم عملٌة منح ونقل التراخٌص.
ب( فً حالة منح التراخٌص من خالل عملٌة تقدٌم العطاءات خالل الفترة المحاسبٌة التً ٌغطٌها تقرٌر المبادرةٌ ،تعٌن على
الحكومة الكشف عن قائمة المتقدمٌن ومعاٌٌر المزاٌدة.
ج( عندما تكون المعلومات المطلوبة المبٌنة فً ( 3.10أ) و ( 3.10ب) أعاله متاحة للجمهور بالفعل ،فإنه ٌكفً إدراج إشارة أو
رابط إلٌها فً تقرٌر المبادرة.
د( قد ترغب مجموعة أصحاب المصلحة المتعددٌن فً تضمٌن تقرٌر المبادرة معلومات إضافٌة عن منح التراخٌص ،بما فً ذلك
التعلٌق على كفاءة وفعالٌة النظم المتبعة.
المصدر :النسخة العربٌة من معٌار مبادرة  ،EITIص .02
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توجٌهات
توصً األمانة الدولٌة لمبادرة  EITIمجموعات أصحاب المصلحة المتعددٌن باتباع نهج الخطوة خطوة التالً للتعامل مع هذا المتطلب:
 .1لضمان اشتمال تقرٌر المبادرة على وصف لعملٌة نقل أو منح التراخٌص (المتطلب ( 3.10أ)) ،ننصح مجموعة أصحاب المصلحة
المتعددٌن بالعمل على فهم الكٌفٌة التً ٌتم بها منح التراخٌص ،على سبٌل المثال من خالل بحث ما ٌلً:
• هل تحدد القوانٌن واللوائح التنظٌمٌة اإلجراءات الخاصة بالتعامل مع طلبات التراخٌص والعملٌة المتبعة إلصدار التراخٌص واعتمادها؟
• ما هً ممارسات الترخٌص التً تتبعها الحكومة عادة؟ جوالت مناقصة ،مزادات ،منح ،أم مفاوضات مباشرة على أساس "من ٌأتً أوال
ٌخدم أوال"؟ مالحظة :قد تختلف العملٌات المتبعة بٌن قطاعات التعدٌن والبترول والغاز ،وقد ٌتطلب ذلك سردها بشكل مستقل.
• ما هً المؤسسة (المؤسسات) المخوّ لة بمنح تراخٌص النفط والغاز والمعادن؟
• هل قرارات منح التراخٌص تعتمد على أسس ومعاٌٌر راسخة ومتسقة ومفهومة بوضو  ،وهل ٌتم إعالن ذلك للجمهور لكل ترخٌص
ٌمنح؟ قد ٌشمل ذلك المؤهالت الفنٌة والمالٌة الالزمة لنٌل الشركة حق استكشاف/إنتاج النفط أو الغاز أو المعادن ،والمعاٌٌر القانونٌة،
ومعاٌٌر الصحة والسالمة والبٌئة ،وبرامج العمل ،وما إلى ذلك.
• هل هناك أي إصالحات تجري حالٌا على نظام الترخٌص الحالً؟
• هل تضمن إجراءات الترخٌص تتابع الحق الممنو  ،كما فً حالة حقوق التنقٌب والتطوٌر عند تحقٌق اكتشاف أثناء التنقٌب؟
 .2وفقا للمتطلب ( 3.10أ)ٌ ،نبغً اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بمنح التراخٌص أو نقلها إلى /من الشركات التً ٌغطٌها تقرٌر
المبادرة .وننصح مجموعة أصحاب المصلحة المتعددٌن بالتحقق مما إذا كانت عملٌات المنح أو النقل قد تمت بالفعل ،وتضمٌن تقرٌر
المبادرة ملخصا بهذه العملٌات .وٌنبغً أن ٌتضمن هذا الملخص ما ٌلً (المتطلب ( 3.10أ)):
• وصفا للعملٌة المتبعة فً منح أو نقل الترخٌص (التراخٌص) .إذا كانت هذه المعلومات متاحة للجمهورٌ ،كفً إدراج رابط أو إشارة إلى
حٌث ٌمكن الحصول على تلك المعلومات.
• تفاصٌل عن المعاٌٌر التقنٌة والمالٌة المستخدمة لمنح أو نقل الترخٌص (التراخٌص) .إذا كانت هذه المعلومات متاحة للجمهورٌ ،كفً
إدراج رابط أو إشارة إلى حٌث ٌمكن الحصول على تلك المعلومات.
• معلومات عن متلقً الترخٌص (التراخٌص)ٌ .مكن أن ٌتم ذلك عن طرٌق إدراج إشارة أو رابط لسجل أو نظام مسح عقاري ٌتضمن هذه
المعلومات .إذا كانت مثل تلك السجالت /أنظمة المسح العقارٌة ال تتضمن المعلومات الالزمةٌ ،نبغً على مجموعة أصحاب المصلحة
المتعددٌن أن تضمن إتاحة تلك المعلومات للجمهور ،على سبٌل المثال من خالل توفٌر التفاصٌل فً مرفق لتقرٌر المبادرة أو جعلها متاحة
على موقع وطنً للمبادرة .وفقا للمتطلب ( 3.3ب)ٌ ،نبغً أن تشمل المعلومات عن المتلقً ما ٌلً:
o
o
o
o

صاحب (أصحاب) الترخٌص ،بما فً ذلك أعضاء ائتالف الشركات إن وجد؛
إحداثٌات منطقة الترخٌص؛
مدة الترخٌص ( تارٌخ تقدٌم الطلب ،وتارٌخ منح الترخٌص ،ومدة الترخٌص)؛ و
فً حالة تراخٌص اإلنتاج ،نوع السلعة التً ٌتم إنتاجها.

• تقٌٌم ما إذا كانت عملٌة منح أو نقل الترخٌص (التراخٌص) ،قد اتبعت اإلجراءات التً تتطلبها التشرٌعات واللوائح المعمول بهاٌ .نبغً
اإلشارة إلى أي انحرافات جوهرٌةٌ .مكن أن ٌشمل ذلك الحاالت التً ٌكون فٌها الترخٌص (التراخٌص) قد تم منحه (منحها) عن طرٌق
ممارسات ترخٌص مختلفة عن تلك المتبعة عادة ،واالنحراف عن المعاٌٌر القٌاسٌة ،وتضمٌن شروط فً العقد ،وما إلى ذلك.
ٌ .3نبغً أن تقوم مجموعة أصحاب المصلحة المتعددٌن ،وفقا للمتطلب ( 3.1ب) ،ببحث ما إذا كان قد تم منح أي تراخٌص عن طرٌق
عملٌات تقدٌم عطاءات خالل الفترة المحاسبٌة التً ٌغطٌها تقرٌر المبادرة .فً حالة وقوع مثل تلك العملٌاتٌ ،نبغً أن ٌتضمن تقرٌر
المبادرة ماٌلً أو ٌدرج رابطا لها:
• الئحة المتقدمٌن بالعطاءات ،و
• تفاصٌل حول المعاٌٌر المتبعة للمزاٌدة.
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 .4قد ترغب مجموعة أصحاب المصلحة المتعددٌن تضمٌن تقرٌر المبادرة معلومات إضافٌة عن منح التراخٌص ( المتطلب  ( 3.10د)) .فقد
ترغب مجموعة أصحاب المصلحة المتعددٌن على سبٌل المثال فً أخذ ما ٌلً بعٌن االعتبار و تضمٌنه فً التقرٌر:
• التعلٌق على كفاءة وفعالٌة األنظمة المتبعة لمنح التراخٌص ،بما فً ذلك:
o
o
o
o

o

المدة التً استغرقتها عملٌة منح الترخٌص ،بما فً ذلك أي انحرافات عن المواعٌد النهائٌة المحددة فً اإلطار القانونً أو
المبادئ التوجٌهٌة؛
النسبة المئوٌة لطلبات التراخٌص التً تم رفضها خالل السنة المحاسبٌة التً ٌغطٌها تقرٌر المبادرة؛
النسبة المئوٌة للمناقصات الفارغة أو المزادات التً ألغٌت خالل السنة المحاسبٌة التً ٌغطٌها تقرٌر المبادرة؛
النسبة المئوٌة لألراضً /المساحات المشغولة من إجمالً األراضً /المساحات المتاحة لنشاط الصناعات االستخراجٌة  ،و
النسبة المئوٌة للمنازعات حول إجراءات الطلبات أو عملٌات التقدم بعطاءات خالل السنة المحاسبٌة التً ٌغطٌها تقرٌر
المبادرة ،وكٌف تم حل تلك المنازعات.

• معلومات عن عدد التراخٌص التً تم سحبها /إلغاؤها خالل السنة المحاسبٌة التً ٌغطٌها تقرٌر المبادرة ،بما فً ذلك أسباب ذلك.
• معلومات عن التغٌٌرات فً ملكٌة الشركات الحاملة للتراخٌص خالل السنة المحاسبٌة التً ٌغطٌها تقرٌر المبادرة.
• نبذة عن مدى التوافر العام لمعلومات التراخٌص وسهولة الوصول إلى تلك المعلومات ،وكذلك مدى الموثوقٌة والثقة فً البٌانات التً ٌتم
الحصول علٌها.

أمثلة
فً لٌبرٌا ،أجرٌت دراسة تدقٌقٌة كاملة لمرحلة ما بعد منح الترخٌص تضمنت العملٌات المتبعة لمنح االمتٌازات والعقود والتراخٌص
والتصارٌح وغٌر ذلك من حقوق استغالل الموارد الطبٌعٌة فً الفترة من ٌولٌو  2003إلى دٌسمبر  .2011كان الغرض من الدراسة التأكد
مما إذا كانت عملٌات الترخٌص متوافقة مع القوانٌن اللٌبٌرٌة السارٌة وقت منح الترخٌص .تتوافر تلك الدراسة التدقٌقٌة على الموقع:
http://www.leiti.org.lr/uploads/2/1/5/6/21569928/leiti_post_award_process_audit_final_report.pdf
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ٌتضمن تقرٌر المبادرة من منغولٌا لمحة عامة عن التغٌٌرات فً التراخٌص التً تحتفظ بها الشركات التً ٌغطٌها التقرٌر.

المصدر :تقرٌر المبادرة من منغولٌا لعام  ،2010والمتوفر على الموقعhttp://eiti.org/report/mongolia/2010 :

فً ترٌنٌداد وتوباغو ،تنشر وزارة الطاقة وشؤون الطاقة معلومات
مفصلة عن إجراءات الترخٌص على موقعها على الوٌب.

المصدر :وزارة الطاقة وشؤون الطاقة،
http://www.energy.gov.tt/investors.php?mid=208
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فً النروٌج ،تنشر المعلومات حول إجراءات الترخٌص
على الموقع اإللكترونً لمدٌرٌة البترول النروٌجٌة

المصدر :مدٌرٌة البترول النروٌجٌة،
http://www.npd.no/en/Topics/Production-licences/Themearticles/Licensing-rounds/22-nd-Licencing-round/22stlicensing-round-announcement
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