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 .1الهدف من دليل الصناعات االستخراجية واستخدامه
حظيــت الرقابــة علــى الصناعــات االســتخراجية باهتمــام متزايــد خــال الســنوات الماضيــة ،ســواء
داخــل مجتمــع اإلنتوســاي أو فــي المنتديــات الدوليــة األخــرى .وبإمــكان األجهــزة العليــا للرقابــة
الراســخة والفعالــة ،أن تســاهم فــي تطبيــق رقابــة أفضــل وأكثــر شــفافية علــى الصناعــات
االســتخراجية ،وكــذا المســاعدة فــي ضمــان اضطــاع الحكومــات بــإدارة المــوارد الطبيعيــة بمــا
يحقــق المصلحــة العامــة ،وتوجــد العديــد مــن المبــادرات  ١لتعزيــز قــدرة األجهــزة العليــا للرقابــة
علــى أداء هــذه الوظيفــة.
ويأتــي دليــل االعتبــارات الخاصــة بالرقابــة علــى الصناعــات االســتخراجية الــذي بيــن يدينــا ،كمبادرة
ومســاهمة تقدمهــا المنظمــة اإلفريقيــة لألجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة الناطقــة باإلنجليزيــة
(االفروســاي-إ) لمســاعدة األجهــزة العليــا للرقابــة فــي عمليــة تدقيــق الصناعــات االســتخراجية
وتعزيــز قدرتهــا علــى أداء هــذه الوظيفــة.
وتعتبــر المــوارد الطبيعيــة لبلــد مــا ،مثــل النفــط والغــاز والمعــادن ،ملــك لمواطنيهــا .ويمكــن
أن يــؤدي اســتخراج هــذه المــوارد إلــى تحقيــق النمــو االقتصــادي والتنميــة االجتماعيــة .ومــع
ذلــك ،فقــد أدى ســوء إدارة المــوارد الطبيعيــة فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى الفســاد والصــراع.
لــذا فــإن ضمــان ممارســة المزيــد مــن الشــفافية والرقابــة العامــة حــول كيفيــة اســتخدام
الثــروة مــن قطــاع الصناعــات االســتخراجية وإدارتهــا ،يعتبــر ضروريـًا لضمــان اســتفادة الجميــع
٢
مــن المــوارد الطبيعيــة.
ويعيــش حوالــي  3.5مليــار شــخص فــي دول غنيــة بالنفــط (النفــط والغــاز) أو المعــادن .ومــن
خــال ضمــان الحوكمــة الرشــيدة واإلدارة الشــفافة ،يمكــن أن يكــون إليــرادات الصناعــات
االســتخراجية تأثيــر علــى الحــد مــن الفقــر وتعزيــز الرخــاء المشــترك ،مــع احتــرام احتياجــات
٣
المجتمــع والبيئــة.
وقبــل أن ننتقــل إلــى الهــدف مــن هــذا الدليــل ،مــن المهــم أن يكــون هنــاك فهــم مشــترك لمعنــى
مصطلــح «الصناعــات االســتخراجية».
٤
تعريــف الصناعــات االســتخراجية :أي عمليــة تنطــوي علــى اســتخراج المــوارد غيــر المتجــددة.
وتتكــون الصناعــة االســتخراجية مــن أي عمليــات تســتخرج النفــط والغــاز والمعــادن والمــواد مــن
األرض و/أو البحــر .وهنــاك ثــاث ميــزات مهمــة تميــز هــذه الصناعــات:
•منــح اإلذن باستخراج/باســتغالل مــورد طبيعــي محــدود يوفــر فرصــة إلدرار ربــح كبيــر (االحتكار/
احتــكار األقليــة) .وتلتــزم معظــم البلــدان بالمبــادئ التــي تنص علــى ملكيــة الحكومة/الشــعب للموارد
الطبيعيــة المحــدودة ،وبالتالــي تســتحوذ علــى نصيــب األســد مــن الربــح المتولــد.
•ينطوي استخراج النفط والمعادن على تكاليف عالية وتكنولوجيا متقدمة ومخاطر عالية.
•إمكانيــة بيــع الســلع المســتخرجة فــي الســوق العالميــة ،ممــا يخلــق مخاطــر التهــرب الضريبــي
ـرا لهــذه الخصائــص غيــر العاديــة والطريقــة التــي
بمــا فــي ذلــك اســتخدام التســعير التحويلــي نظـ ً
يســتخرج مــن خاللهــا البتــرول والمعــادن والتــي تختلــف عــن اســتخراج المــوارد الطبيعيــة األخــرى.
ويركــز هــذا الدليــل علــى هــذه الخصائــص فقــط .وباإلضافــة إلــى ذلك ،فــإن الهيئــات الدوليــة ذات
الصلــة ،مثــل مجموعــة العمــل المعنيــة بالرقابــة علــى الصناعــات االســتخراجية( )WGEIوالبنــك
الدولــي ومبــادرة الشــفافية فــي مجــال الصناعــات االســتخراجية ( )EITIومعهــد حوكمــة المــوارد
الطبيعيــة ( ،)NRGIتقصــر تعريفهــا للصناعــات االســتخراجية علــى النفــط والمعــادن فقــط.

.١مثال لمثل هذه المبادرات :مجموعة العمل المعنية بالرقابة على الصناعات االستخراجية wgei.org
.٢المصدر.eiti.org :
.٣المصدر :البنك الدولي. Wordbank.org
.٤يتماشى التعريف مع التعريف الوارد في مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية ، EITIوالذي ينص على أن الصناعات االستخراجية «تشير عادة إلى صناعات النفط والغاز والتعدين» .المصدر. eiti.org
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 1-1الهدف
يهــدف هــذا الدليــل الــى مســاعدة األجهــزة العليــا للرقابــة المنــاط بهــا الرقابــة علــى إدارة القطــاع
العــام للصناعــات االســتخراجية ،وذلــك مــن خــال بنــاء القــدرات وفهــم القطــاع ورســم خرائــط
القطــاع وإجــراء تقييــم للمخاطــر علــى كامــل نطــاق سلســلة القيمــة الخاصــة بالمنظمــة اإلفريقيــة
لألجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة الناطقــة باإلنجليزيــة (االفروســاي-إ).
ويطلــب مــن األجهــزة العليــا للرقابــة  -مــن حيــث صالحياتهــا  -ضمــان موثوقيــة المعلومــات الــواردة
فــي تقاريرهــا ،ومراجعــة األنظمــة والعمليــات والمبالــغ الفعليــة المحصلــة مــن اإليــرادات المتعلقــة
أيضــا دوراً مهمــًا فــي ضمــان
بالمــوارد الطبيعيــة .كمــا تلعــب األجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة ً
مســاءلة الجهــات الحكوميــة المشــاركة فــي تنظيــم ومراقبــة الصناعــات االســتخراجية .وتتطلــب
فهمــا للمفاهيــم المتعلقــة بالصناعــات االســتخراجية والبيئــة الخاصــة بــكل بلــد
هــذه المســؤوليات ً
والممارســات الدوليــة الســليمة.
وتعــد الصناعــات االســتخراجية مهمــة للمدققيــن الحكومييــن ألن منــح المــوارد الطبيعيــة يمكــن أن
يكــون لــه تأثيــر كبيــر علــى أي بلــد ويتطلــب قــدراً كبيــراً مــن التنظيــم والبيروقراطيــة الماهــرة
للغايــة إلدارة النظــم والقواعــد ذات الصلــة.
وتــم تصميــم هــذا الدليــل لتقديــم معلومــات أساســية وأمثلــة ورســوم توضيحيــة تتعلــق بمجــاالت
اهتمــام مدقــق القطــاع العــام فــي البلــدان التــي لديهــا قطــاع اســتخراجي ،يتقاســم فيــه الربــح بشــكل
كبيــر بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص ،حيــث تــم تصميــم الدليــل لتحقيــق األهــداف التاليــة:
 .1إطالع المستخدمين على أحدث التطورات واالتجاهات والمبادرات في قطاع الصناعات االستخراجية.
 .2ليكــون بمثابــة العمــود الفقــري لوضــع برنامــج التعلــم اإللكترونــي لألفروســاي-إ بشــأن عمليــات
تدقيــق قطــاع الصناعــات االســتخراجية.
 .3العمــل كوســيلة تعليميــة وأداة لألجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة فــي تدقيــق قطــاع
الصناعــات االســتخراجية.
وتــدر الصناعــات االســتخراجية مبالــغ هائلــة مــن العائــدات فــي إفريقيــا .بيــد أن جــزء ضئيــل فقــط
منهــا يتــم اســتغالله لمنفعــة المواطنيــن .فكيــف يمكــن أن تســهم األجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة
فــي الحوكمــة الرشــيدة والتنميــة المســتدامة لبلدانهــا؟
ووفقــًا للمعيــار الدولــي لألجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبية رقــم  ،12يجــب أن تكــون
األجهــزة العليــا للرقابــة قــادرة علــى إضافــة قيمــة إلــى المجتمــع وإحــداث تغييــر فــي حيــاة
المواطنيــن مــن خــال إجــراء عمليــات تدقيــق لقطــاع الصناعــات االســتخراجية .ولضمــان أن
المســؤولين المنتخبيــن يتصرفــون بمــا يحقــق مصلحــة المواطنيــن الذيــن يمثلونهــم ،يجــب أن
تخضــع الحكومــات جهــات القطــاع العــام للمســاءلة فيمــا يخــص إشــرافها علــى المــوارد العامــة
واســتخدامها .وتقــوم األجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة بتعزيــز المســاءلة والشــفافية والنزاهــة مــن
خــال ممارســة الرقابــة المســتقلة علــى عمليــات القطــاع العــام ورفــع التقاريــر بنتائجهــا.
وتعــد المســاءلة والشــفافية عنصريــن مهميــن للحوكمــة الرشــيدة .فالشــفافية هــي أداة قويــة يمكــن
عنــد االســتمرار فــي تطبيقهــا  -أن تســاعد فــي محاربــة الفســاد وتحســين الحوكمــة وتعزيــزالمســاءلة .ويشــير مفهــوم المســاءلة إلــى اإلطــار القانونــي وإعــداد التقاريــر ،والهيــكل التنظيمــي،
واالســتراتيجية ،واإلجــراءات للمســاعدة فــي ضمــان وفــاء األجهــزة العليــا للرقابــة بالتزاماتهــا
القانونيــة فيمــا يتعلــق بواليــة التدقيــق واعــداد التقاريــر المطلوبــة فــي حــدود ميزانيتهــا.
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 2-1هيكل الدليل
تشكل الصناعات االستخراجية قطاع صناعي واسع وفني للغاية.
ولتحقيــق الهــدف كمــا هــو مذكــور أعــاه ،فقــد تــم هيكلــة هــذا الدليــل فــي أربعــة فصــول
ومالحــق رئيســية علــى النحــو التالــي:
الفصل
١

٢

٣

٤

الخصائص الرئيسية

الوصف

مقدمــة عــن الصناعــات االســتخراجية ،وتعريــف
الصناعــات االســتخراجية ،والغــرض وهيــكل هــذا
الهدف من دليل الصناعات االستخراجية واستخدامه
الدليــل وكيفيــة اســتخدام الدليــل وخلفيــة عــن قطــاع
الصناعــات االســتخراجية فــي أفريقيــا.
مقدمــة عــن دور الجهــاز األعلــى للرقابــة الماليــة فــي
قطــاع الصناعــات االســتخراجية وكيــف يمكــن لــه
الوفــاء بواليتــه .وتقديــم نمــوذج سلســلة القيمــة العــام
أدوات االفروســاي-أ للرقابــة علــى القطــاع
لألفروســاي-أ للصناعــات االســتخراجية مــع إطــار
العــام للصناعــات االســتخراجية
لتقييــم المخاطــر ،كأدوات يمكــن للمدقــق اســتخدامها
للوفــاء بواليــة الجهــاز األعلــى للرقابــة الماليــة فــي
قطــاع الصناعــات االســتخراجية.
هــذا هــو الفصــل الرئيســي فــي الدليــل .وهــو يحــدد
أنشــطة تقييــم مخاطــر التدقيــق للمدققيــن ،علــى
المجــاالت التــي تركز عليهــا الرقابــة على كامل المســتوى الوطنــي ومســتوي مهمــة التدقيــق علــى
طــول سلســلة قيمــة الصناعــات االســتخراجية والعمليات
نطاق سلســلة القيمة للصناعات االستخراجية
الخاصــة بهــا .ويحتــوي كل قســم علــى اعتبــارات
التدقيــق كخاتمــة.
إبــراز المخاطــر المرتبطــة بقطــاع الصناعــات
مجــاالت المخاطر األخــرى واعتبارات التدقيــق ذات االســتخراجية ومناقشــتها وتقييمهــا ،جن ًبــا إلــى جنــب
مــع كيفيــة اســتجابة المدقــق لمثــل هــذه المخاطــر
الصلة بالصناعات االســتخراجية
مــن منظــور رقابــي.

الملحق

الوصف

الخصائص الرئيسية

1

خلفية عن قطاع الصناعات االستخراجية

خلفيــة مفصلــة عــن المالمــح الرئيســية لبيئــة النفــط
والغــاز والمعــادن الصلبــة بنــاء علــى بحــث مســتفيض.
ويقــدم الملحــق المنظــورات الراهنــة والمســتقبلية
للتطــورات فــي الصناعــة مــن خــال أمثلــة مختلفــة من
أيضــا التعديــن التقليــدي.
القــارة األفريقيــة ويغطــي ً

2

المبادرات اإلقليمية والدولية الرئيسية في
قطاع الصناعات االستخراجية

مقدمــة عــن المؤسســات اإلقليميــة والدوليــة ذات
المصداقيــة فــي قطــاع الصناعــات االســتخراجية المتاحة
للمدققيــن للحصــول علــى المعلومــات والبيانــات
المتعلقــة بالتدقيــق.

3

فهمــا
يســهل تحديــد أهــداف التنميــة المســتدامةً ،
ـتركا عــن كيفيــة دعــم الصناعــات االســتخراجية
مشـ ً
تحديد أهداف التنمية المستدامة ()SDG
بشــكل أكثر فاعليــة لتحقيق أهــداف التنمية المســتدامة
وجدول أعمال  2063بشأن الصناعات االستخراجية
وجــدول أعمــال  2063وكيفيــة تلبيــة األجهــزة الرقابيــة
لدورهــا الرقابــي ضمــن هــذا الســياق.
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 3-1كيفية استخدام الدليل
يتعيــن علــى الرقابيين/المدققيــن اســتخدام هــذا الدليــل اعتمــا ًدا علــى طبيعــة ونطــاق مهمــة
التدقيــق التــي يتعيــن إجراؤهــا .ويســاعد الدليــل ،مــن خــال فصولــه المختلفــة ،المدقــق علــى
تحديــد طبيعــة التدقيــق الــذي يتعيــن إجــراؤه .ويتــم تحقيــق ذلــك عــن طريــق تحديــد المخاطــر
المحــددة واالســتجابة لهــا بشــكل مناســب .ويمكــن للمدقــق باســتخدام القوالــب فــي الفصــل رقــم ،2
توثيــق تقييــم المخاطــر واالســتجابات علــى نحــو كاف ،علــى المســتوى الوطنــي ومســتوى المهمــة.
واعتمــا ًدا علــى الموضــوع وتقييــم المخاطــر ،قــد تتــم عمليــات تدقيــق الصناعــات االســتخراجية
باعتبارهــا عمليــات للرقابــة علــى األداء أو عمليــات أو رقابــة علــى االلتــزام أو عمليــات رقابــة ماليــة.
أيضــا مراعــاة االعتبــارات التــي تــم تســليط الضــوء عليهــا فــي الفصــل
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يتعيــن ً
رقــم  3مــن هــذا الدليــل المتعلــق بالصناعــات االســتخراجية.
وتضطلــع معظــم األجهــزة العليــا للرقابــة بتدقيــق البيانــات الماليــة للجهــات الحكوميــة ســنو ًيا.
وعندمــا تتضمــن هــذه البيانــات الماليــة اإليــرادات و/أو النفقــات المتعلقــة بالصناعــات االســتخراجية،
يتعيــن تحديــد هــذه المبالــغ للتدقيــق .وأثنــاء تدقيــق البيانــات الماليــة ،يجــب اتبــاع أحــكام وقوالــب
دليــل التدقيــق المالــي .وبالمثــل ،يتعيــن تطبيــق منهجيــة رقابــة االلتــزام أو الرقابــة علــى األداء عنــد
االقتضــاء باتبــاع خطــوات التدقيــق (التخطيــط والتنفيــذ واعــداد التقاريــر) والقوالــب المقدمــة فــي
دليــل رقابــة االلتــزام ودليــل الرقابــة علــى األداء.
 4-1خلفية عن قطاع الصناعة االستخراجية
 1-4-1الصناعة االستخراجية
ـابقا ،تشــير الصناعــات االســتخراجية في ســياق هذا الدليــل إلى قطاعــي النفــط والتعدين.
كمــا ذكرنــا سـ ً
وتبــرز الفقــرات التاليــة المعلومــات األساســية عن هذيــن القطاعين وآخر المســتجدات فــي أفريقيا.

البترول
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ـرف النفــط والغــاز الطبيعــي علــى أنهمــا عبــارة عــن هيدروكربونــات ،أي سالســل مــن الكربــون
ُيعـ ّ
والهيدروجيــن مكونــة مــن مــواد عضويــة مضغوطــة علــى مــدى مالييــن الســنين .وبشــكل عــام ،يشــار
معــا علــى أنهمــا بتــرول .وغالبــا مــا ُيوجــدان معــا .وفــي حالــة احتــواء
إلــى النفــط والغــاز الطبيعــي ً
الحــوض (المســاحة تحــت األرض) علــى غــاز فقــط وعــدم احتوائــه علــى النفــط ،فإنــه يســمى الغــاز
غيــر المصاحــب .وإذا كان الحــوض يحتــوي علــى كل مــن النفــط والغــاز ،فــإن الغــاز الــذي يحتويــه
ـكل مــن أشــكال البتــرول يمكــن
يســمى الغــاز المصاحــب .وال يعتبــر كل مــا يتــم اســتخراجه غال ًبــا شـ ً
اســتخدامه علــى الفــور .إذ يجــب أن يمــر بعمليــة تكريــر لكــي يكــون الوقــود الــذي يمكــن أن يســتخدم
لتشــغيل ســيارة أو تحويلــه إلــى مــواد بالســتيكية .ولغــرض الحصــول علــى فهــم واختيــار موضوعــات
التدقيــق األساســية ،دعونــا نلقــي نظــرة علــى دورة حيــاة البتــرول الكليــة.

الشكل  :1دورة حياة عملية البترول
تختلــف عمليــة المنبــع  Upstreamعــن عمليــة المصــب  downstreamفيما يخص الحصــول على النفط
مــن باطــن األرض ومــن ثــم تســويقه .وتشــمل عمليــة المنبــع مراحــل االستكشــاف واالســتخراج .بينما تشــمل
عمليــة المصــب مراحــل التكرير والتســويق واالســتخدام النهائي .وغالبا ما يشــار إلى عمليــة النقل بين مرحلتي
االستكشــاف واإلنتــاج  Upstreamوالتكريــر والتســويق  downstreamعلى أنها المرحلة الوســيطة.
.5صناعة النفط والغاز -معهد حوكمة الموارد الطبيعية  - NRGI Readerأبريل .2015
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التعدين
يعــرف التعديــن علــى انــه اســتخراج المعــادن مــن األرض .ويمكــن أن يكــون التعديــن إمــا واســع
النطــاق أو صغيــر الحجــم أو تقليــدي .وغال ًبــا مــا تقــوم الشــركات الكبــرى بالتعديــن علــى نطــاق
واســع باســتخدام معــدات متطــورة وقــوي عاملــة كبيــرة .وتتــم عمليــات التعديــن فــي مواقــع
كبيــرة وتســتمر حتــى يتــم اســتخراج المعــادن بالكامــل .ويشــير التعديــن التقليــدي إلــى التعديــن
الــذي يمارســه األفــراد أو الجماعــات أو األســر أو التعاونيــات باســتخدام الحــد األدنــى مــن الميكنــة أو
بدونهــا ،وغال ًبــا مــا يتــم فــي القطــاع غيــر الرســمي للســوق .ويشــكل التعديــن التقليــدي والصغيــر
النطــاق حوالــي  ٪15مــن المعــادن غيــر الوقوديــة فــي العالــم ،ومــع ذلــك فهــي مصــدر دخــل رئيســي
لحوالــي  100مليــون شــخص علــى مســتوى العــام.
وتركــز الكثيــر مــن عمليــات التدقيــق علــى التعديــن واســع النطــاق .ومــع ذلــك ،تشــير اإلحصــاءات
إلــى أن المزيــد مــن النــاس ،علــى مســتوى العالــم وفــي إفريقيــا ،يشــاركون فــي التعديــن التقليــدي.
ويواجــه التعديــن التقليــدي العديــد مــن التحديــات بســبب التعديــن فــي القطــاع غيــر الرســمي
باســتخدام قــدر ضئيــل مــن الميكنــة أو بدونهــا مــع تطبيــق الحــد األدنــى مــن التنظيــم أو بدونــه.
منظمــا بشــكل جيــد ولديــه مخاطــر أقــل مقارنــة بالتعديــن
وعــادة مــا يكــون التعديــن واســع النطــاق
ً
التقليــدي .ويحــدد الملحــق رقــم  ،1مجــاالت التعديــن التقليــدي التــي يمكــن للمدققيــن التركيــز
عليهــا ضمــن عمليــات التدقيــق بنــاء علــى تقييــم المخاطــر.
وتبــدأ عمليــة التعديــن بالتنقيــب واكتشــاف الرواســب المعدنيــة ،وتســتمر مــن خــال اســتخراج
المعــادن الخــام ومعالجتهــا وحتــى مراحــل اإلغــاق ومعالجــة وإصــاح مواقــع العمــل.

الشكل  :2دورة حياة عملية التعدين
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ويتعيــن علــى المدققيــن فهــم دورة حيــاة التعديــن واألنشــطة التــي تتضمنهــا كل مرحلــة مــن
أجــل تحديــد المجــاالت التــي بإمكانهــم إجــراء عمليــات تدقيــق تــؤدي إلــى اإلدارة الســليمة لقطــاع
التعديــن فــي بلدانهــم.
 2-4-1الصناعات االستخراجية في أفريقيا
تمتلــك إفريقيــا وحدهــا حوالــي  ٪30مــن احتياطيــات المعــادن في العالــم ،ونســبة  ٪10مــن احتياطيات
النفــط فــي العالــم ونســبة  ٪8مــن احتياطيــات الغــاز الطبيعــي فــي العالــم  . 7لذلــك ،يعــد قطــاع
ـدرا رئيس ـ ًيا للدخــل فــي العديــد مــن البلــدان األفريقيــة ،حيــث يلعــب
الصناعــات االســتخراجية مصـ ً
مهمــا فــي الجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة .واليــوم ،ال تــزال هنــاك مــوارد غيــر
دورا ً
ً
ا عــن الحاجــة إلــى بنــاء قــدرات المؤسســات لضمــان اســتفادة
مكتشــفة فــي االقاليــم األفريقيــة ،فضـ ً
المواطنيــن مــن المــوارد الطبيعيــة للبلــدان المعنيــة.
 .6دليل المؤسسة الكندية للرقابة والمساءلة CAAFللرقابة على إيرادات التعدين والضمانات المالية إلصالح الموقع  -يوليو2017
 .7البنك الدولي https://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/overview :
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وزادت فــي أوائــل القــرن الحــادي والعشــرين ،االكتشــافات فــي جميــع أنحــاء القــارة األفريقيــة.
وبالــكاد يمــر شــهر دون اكتشــاف جديــد للمــوارد النفطيــة أو المعدنيــة فــي إفريقيــا .وهنــاك
خمســة دول فقــط مــن دول القــارة البالــغ عددهــا  55دولــة ال تنتــج وال تستكشــف النفــط والمعــادن.
وشــجع التطــور المحــرز فــي تكنولوجيــا االستكشــاف واالســتقرار االقتصــادي فــي إفريقيــا ،شــركات
النفــط والغــاز علــى البــدء فــي االستكشــاف فــي المنطقــة  . 8وتســتمر صناعــة النفــط والغــاز فــي
إفريقيــا فــي تحقيــق نمــو كبيــر.

الشكل  :3الصناعات االستخراجية في

إفريقيا ٩

وتزخــر جميــع أنحــاء القــارة بثــروات كبيــرة مــن المــوارد ،ممــا يحقــق إيــرادات حكوميــة كبيــرة
وفوائــد حقيقيــة لألفارقــة.
بيــد أن وفــرة المــوارد الطبيعيــة تفــرض بعــض اآلثــار والتحديــات علــى البلــدان الغنيــة بالمــوارد.
إذ تســعى البلــدان الناشــئة المنتجــة للنفــط والمعــادن ،بشــكل مســتمر لتصميــم إدارة القطــاع ،أي
إنشــاء إطــار تشــريعي جديــد يحكــم هــذا القطــاع باإلضافــة إلــى الجهــات الجديــدة ،والحصــول
علــى التقنيــات والكفــاءة ذات الصلــة .وفــي كثيــر مــن الحــاالت ،تلعــب الجوانــب الجيوسياســية
دورا ملموس ـًا فــي صياغــة التحديــات فــي مجــال الصناعــات االســتخراجية .وعــاوة علــى ذلــك،
مهمــا ،وذلــك ألنهــا تؤثــر علــى إيــرادات المــوارد واتجــاه الصناعــة.
ـرا ً
تعــد تقلبــات األســعار أمـ ً
ويقــدم الملحــق رقــم  1خلفيــة مفصلــة عــن الســمات الرئيســية لبيئــة البتــرول والتعديــن ويصــف
وجهــات النظــر الحاليــة والمســتقبلية للتطــورات فــي الصناعــة مــن خــال إعطــاء أمثلــة مختلفــة
مــن القــارة األفريقيــة.

 .٨صناعة النفط والغاز -معهد حوكمة الموارد الطبيعية  -NRGI Readerأبريل2015
 .٩الجزيرة https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/201610//mapping-africa-natural-resources-161020075811145.htm :
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 -2الرقابة على القطاع العام للصناعات االستخراجية

 ١-٢المقدمة

وفقــا للمعيــار الدولــي لألجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبية رقــم  ،17-100فــإن بيئــة تدقيــق
ً
القطــاع العــام هــي البيئــة التــي تمــارس فيهــا الحكومــات وجهــات القطــاع العــام األخــرى مســؤولية
اســتخدام المــوارد المحصلــة مــن الضرائــب وغيرهــا مــن المصــادر فــي تقديــم الخدمــات للمواطنيــن
والمســتفيدين اآلخريــن .وتخضــع هــذه الجهــات للمســاءلة عــن إدارتهــا وأدائهــا ،وعــن اســتخدام
المــوارد ،لــكل مــن أولئــك الذيــن يوفــرون المــوارد وألولئــك  -بمــن فيهــم المواطنيــن  -الذيــن
يعتمــدون علــى الخدمــات المقدمــة باســتخدام هــذه المــوارد .وتســاعد الرقابــة علــى القطــاع العــام
علــى تهيئــة الظــروف المناســبة وتعزيــز التوقعــات بــأن تــؤدي جهــات القطــاع العــام وموظفــو
ووفقــا للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا.
الخدمــة العامــة وظائفهــم بفعاليــة وكفــاءة ومهنيــة
ً
وتحــدد اختصاصــات وصالحيــات الجهــاز األعلــى للرقابــة عــادة نــوع عمليــات التدقيــق التــي يتعيــن
عليــه تنفيذهــا ،وتتيــح فــي الوقــت نفســه الحريــة إلدارات األجهــزة العليــا للرقابــة باتخــاذ قــرار
بشــأن تدقيــق مجــاالت ومواضيــع محــددة.
وتركــز الرقابــة الماليــة علــى تحديــد عمــا كان يتــم تقديــم المعلومــات الماليــة للجهــة المعنيــة
وفقــا لإلطــار المالــي المطبــق واإلطــار التنظيمــي ،أم ال .ويتــم ذلــك عــن طريــق الحصــول علــى
أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتمكيــن المدقــق مــن التعبيــر عــن رأي بشــأن عمــا كانــت المعلومــات
الماليــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة بســبب االحتيــال أو الخطــأ .وتتضمــن عمليــات التدقيــق
المالــي الســنوية البيانــات الماليــة للجهــات الحكوميــة (الــوزارات واإلدارات والهيئــات) .وتشــمل
البيانــات الماليــة لهــذه الجهــات ،اإليــرادات التــي يتــم تحصيلهــا مــن الصناعــات االســتخراجية ،والتــي
يتــم اإلفصــاح عنهــا إمــا باســتخدام األســاس المحاســبي النقــدي أو علــى أســاس االســتحقاق .ويطلــب
مــن المدققيــن المالييــن التحقــق مــن مصداقيــة المعلومــات الماليــة المفصــح عنهــا.
وفقــا لمبــادئ
وتركــز الرقابــة علــى األداء علــى عمــا كانــت التدخــات والبرامــج والجهــات تعمــل ً
وفقــا للمعايير
االقتصــاد والكفــاءة والفعاليــة وعمــا كان هنــاك مجــال للتحســين .ويتــم فحــص األداء ً
المناســبة ،ويتــم تحليــل أســباب االنحرافــات عــن تلــك المعاييــر أو غيرهــا مــن المشــكالت .فالهــدف
هــو اإلجابــة علــى أســئلة التدقيــق الرئيســية وتقديــم توصيــات للتحســين .ويمكــن أن تغطــي عمليــات
الرقابــة علــى األداء العديــد مــن الموضوعــات فــي قطــاع الصناعــات االســتخراجية ،مثــل هــل تضطلــع
الجهــات البيئيــة بمهامهــا بطريقــة فعالــة؟ وهــل الجهــة المســئولة عــن اإليــرادات فعالــة فــي تقييمهــا
إليــرادات الضريبــة علــى البتــرول؟
وتركــز رقابــة االلتــزام علــى مــدى التــزام الموضــوع قيــد التدقيــق ،بالصالحيــات المحــددة
كمعاييــر .ويتــم إجــراء رقابــة االلتــزام مــن خــال تقييــم عمــا كانــت األنشــطة والمعامــات
الماليــة والمعلومــات متوافقــة  -مــن جميــع النواحــي الجوهريــة  -مــع الســلطات/الصالحيات التــي
تحكــم الجهــة الخاضعــة للتدقيــق .وتشــتمل هــذه الســلطات ،علــى السياســات والقوانيــن واللوائــح
والقــرارات الخاصــة بالموازنــة والقواعــد المعتمــدة والشــروط المتفــق عليهــا أو المبــادئ العامــة
التــي تحكــم اإلدارة الماليــة الســليمة للقطــاع العــام وســلوك الموظفيــن العمومييــن .وقــد تتمثــل
وفقــا
الموضوعــات المحتملــة فــي مواضيــع مثــل هــل يتــم تخصيــص تراخيــص االستكشــاف واإلنتــاج ً
للقوانيــن واللوائــح؟ وهــل يتــم تقييــم وتحصيــل اإليــرادات مــن شــركات الصناعــات االســتخراجية
وفقــا لإلطــار القانونــي؟ وهــل تقــوم الســلطات المعنيــة باإليــرادات بمطابقــة تدفقــات اإليــرادات مــن
ً
وفقــا لإلطــار القانونــي؟
قطــاع الصناعــات االســتخراجية ً
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 2-٢نموذج سلســلة قيمة االفروســاي-إ للصناعات االستخراجية
ـكل األجهــزة العليــا للرقابــة جــزءاً مــن نظــام قانونــي ودســتوري شــامل داخــل بلدانهــا بحيــث
تشـ ّ
أيضــا عــن
تكــون مســؤولة أمــام البرلمــان والجمهــور .وتكــون األجهــزة العليــا للرقابــة مســؤولة ً
التخطيــط لنطــاق اعمالهــا وتنفيذهــا باســتخدام المنهجيــات والمعاييــر المناســبة لضمــان قيامهــا
بتعزيــز المســاءلة والشــفافية فــي األنشــطة العامــة ،والوفــاء بواليتهــا القانونيــة وبمســؤولياتها
بطريقــة كاملــة وموضوعيــة . 10
ولكــي تقــوم األجهــزة العليــا للرقابــة بالرقابة بفاعليــة وكفــاءة على قطــاع الصناعات االســتخراجية،
يتعيــن علــى المدققيــن فهــم مفهــوم سلســلة القيمــة للصناعــات االســتخراجية .وتتكــون سلســلة
قيمــة األفروســاي-إ للصناعــات االســتخراجية مــن ســبع خطــوات ،بعضهــا مترابــط ،كمــا هــو موضــح
فــي الشــكل  .4وعمــدت االفروســاي-إ إلــى تطويــر وتحديــث سلســلة القيمــة للصناعــات االســتخراجية
العامــة بهــدف مســاعدة المدققيــن علــى فهــم المخاطــر المحتملــة وتحديدهــا فــي كل خطــوة.

الشكل :4سلسلة القيمة العامة لألفروساي للصناعات االستخراجية
وقــد يقــرر الجهــاز الرقابــي تركيــز التدقيــق مــن خــال تحديــد موضوعــات معينــة بشــأن رقابــة
ـدا أو أكثــر مــن العناصــر
ـرا واحـ ً
الصناعــات االســتخراجية .وقــد يغطــي موضــوع التدقيــق عنصـ ً
الســبعة مــن سلســلة قيمــة الصناعــات االســتخراجية .ولتســهيل هــذا النــوع مــن المنهجيــات ،يقــدم
الفصــل الثالــث نظــرة شــاملة عــن كل عنصــر مــن العناصر الســبعة مــع شــرح للمواضيــع النموذجية
والمخاطــر والضوابــط وبرامــج التدقيــق ذات الصلــة .ويتعيــن علــى المدققيــن مراعــاة أن العناصــر
الســبعة الموصوفــة فــي الفصــل الثالــث تشــكل جــز ًءا مــن عمليــة واحــدة .ومــن المتوقــع بعــد ذلــك
أن يســتجيب مدققــو الحســابات للمخاطــر إمــا مــن خــال عمليــات الرقابــة الماليــة أو الرقابــة علــى
األداء أو رقابــة االلتــزام .ويتــم تغطيــة أداة تحديــد المخاطــر فــي الفصــل .3-2
مالحظــة :ال يتعيــن اعتبــار المخاطــر العامــة والضوابــط المحــددة فــي هــذا الدليــل تحــت أي ظــرف
مــن الظــروف علــى انهــا شــاملة وكاملــة .إذ أنــه فــي كل عمليــة تدقيــق ،يحــدد اإلطــار التشــريعي
والعقــود ذات الصلــة الضوابــط اإلضافيــة أو البديلــة التــي يجــب مراعاتهــا أثنــاء التدقيــق .ونهــدف
إلــى اســتخدام القوالــب المتضمنــة فــي هــذا الدليــل كنقطــة انطــاق وبحيــث يتــم تعديلهــا عنــد
الضــرورة لتالئــم أهــداف مهمــة التدقيــق والبيئــة قيــد الدقيــق.
ويتــم تطبيــق سلســلة القيمة العامــة للصناعات االســتخراجية إلعداد خريطــة لقطاع الصناعات االســتخراجية
وتقييــم المخاطــر علــى طــول خطــوات سلســلة القيمة كما هــو موضح فــي الفصــل الثالث.

 . ١٠المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية رقم -20مبادئ الشفافية والمساءلة
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 1-2-2الحوكمة الرشيدة
يســتخدم مصطلــح «الحوكمــة» فــي ســياق الصناعــات االســتخراجية علــى نحــو شــائع لإلشــارة إلــى
كيفيــة إدارة الجهــات العامــة والشــركات الخاصــة لشــئونها وإدارة المــوارد  . ١١وتغطــي الحوكــة
عمليــة صنــع القــرار وكذلــك العمليــات التــي تنفــذ مــن خاللهــا القــرارات .وتعــد الشــفافية
والمســاءلة عنصريــن أساســيين فــي مفهــوم (الحوكمــة الرشــيدة ) .و ُي ِّ
مكــن االفصــاح عــن المعلومــات
والشــفافية فــي اجــراءات صنــع القــرار ،المواطنيــن وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن مــن مراقبــة
اإلجــراءات ومســاءلة الحكومــات وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن  -مثــل الشــركات  -عــن أنشــطتهم فــي
قطــاع الصناعــات االســتخراجية  .ويهــدف هــذا القســم مــن الدليــل إلــى إعطــاء المدقــق نظــرة ثاقبــة
حــول مبــادئ ووظائــف الحوكمــة الرشــيدة فــي الصناعــات االســتخراجية ،حيــث أنهــا مــن االعتبــارات
األساســية فيمــا يخــص تقييــم مخاطــر التدقيــق باالقتــران مــع المبــادئ التســعة للمعيــار الدولــي
لألجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبية رقــم « 20مبــادئ الشــفافية والمســاءلة».
وتعــد المــوارد األساســية مــن المعــادن الصلبــة والنفــط والغــاز فــي إقليــم منطقــة البلــدان األعضــاء
فــي االفروســاي-إ  ،عنصــرا أساســيا فــي توليــد الثــروة وخلــق اقتصــاد مســتدام وتنميــة بشــرية إيجابية
طويلــة األجــل .لذلــك ،تشــعر الحكومــات والمواطنــون بالقلــق إزاء االعتمــاد علــى إيــرادات الصناعــات
االســتخراجية المتقلبــة ،وأســعار الســلع األساســية التــي رفعــت المخاطــر وزادت توقعــات الجمهــور
علــى حــد ســواء .وســاهمت الصعوبــات التــي تواجــه إدارة إيــرادات الصناعــات االســتخراجية بكفــاءة
ونزاهــة ومتطلبــات التحريــر االقتصــادي وكــذا متطلبــات المعاييــر الدوليــة ،فــي زيــادة التركيــز على
الحوكمــة الرشــيدة لقطــاع الصناعــات االســتخراجية وكيفيــة أدائــه لــدوره فــي االقتصــاد.
ويمكــن أن تســهم عمليــات التدقيــق علــى امتــداد سلســلة قيمــة الصناعــات االســتخراجية بشــكل كبيــر
فــي تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة .ووفقــا للمعيــار الدولــي لألجهزة العليــا للرقابــة المالية والمحاســبية
رقــم  ،20تعــد المســاءلة والشــفافية عنصريــن مهميــن للحوكمــة الرشــيدة .فالشــفافية هــي أداة قويــة
يمكــن -عنــد االســتمرار فــي تطبيقهــا  -أن تســاعد فــي محاربــة الفســاد وتحســين الحوكمــة وتعزيــز
المســاءلة  . ١٢ويتعيــن علــى المدققيــن أثنــاء تنفيــذ مهمة التدقيــق ،مراعــاة متطلبات الحوكمة الرشــيدة
لقطــاع الصناعــات االســتخراجية  .وتقــدم وثيقــة دار تشــاثام  Chatham House ١٣خمســة مبــادئ
للحوكمــة الرشــيدة التــي توجــه التنظيــم والممارســة فــي قطــاع الصناعــات االســتخراجية  .وعلــى
الرغــم مــن تخصيــص وثيقــة دار تشــاثام لقطــاع النفــط والغــاز الوطنــي ،إال أن هــذه المبــادئ تعتبــر
صالحــة لقطــاع الصناعــات االســتخراجية بأكملــه.
مبادئ الحوكمة الرشيدة
وضعــت دار تشــاثام خمســة مبــادئ للحوكمــة الرشــيدة .ويتعيــن علــى المدققيــن مراعاتهــا عنــد
أساســا إلرشــادات الحوكمــة الرشــيدة فــي
وضــع المعاييــر والتدابيــر والتوقعــات التــي تشــكل
ً
قطــاع الصناعــات االســتخراجية:
•وضوح األهداف واألدوار والمسؤولية .
•التنمية المستدامة لصالح األجيال الحالية والمستقبلية .
•القدرة على القيام بالدور المناط به .
•خضوع عملية صنع القرار واألداء للمساءلة.
• شفافية المعلومات ودقتها.

www.icmm.com . ١١
 . ١٢المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية رقم -20مبادئ الشفافية والمساءلة.
. ١٣تقرير عن الحوكمة الرشيدة لقطاع البترول الوطني  -دار تشاثام  -أبريل2007
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مؤشرات الحوكمة الرشيدة
بإمــكان المدققيــن االســتفادة مــن النمــاذج المتاحــة المختلفــة لتقييــم مســتويات الحوكمــة فــي
بلــدان معينــة عنــد ســعيهم لفهــم بيئــة التشــغيل فــي قطــاع الصناعــات االســتخراجية .وت ِ
ُظهــر
ـدا فــي األداء العــام للحوكمــة
البلــدان األعضــاء فــي االفروســاي-إ بالنســبة لعــام  ،2017تباي ًنــا متزايـ ً
وفقــا لمؤشــر إبراهيــم للحوكمــة فــي أفريقيــا  ١٤ومؤشــر مــدركات الفســاد لمنظمــة الشــفافية
ً
الدوليــة ١٥
ونتائــج البلــدان وتصنيفهــا حســب مؤشــر حوكمــة المــوارد .ويبيــن الجــدول رقــم 1
أيضــا الملحــق  2-5والفصــل
درجــات البلــدان األعضــاء فــي االفروســاي حســب هــذه المؤشــرات .راجــع ً
 1-2-5بشــأن معهــد حوكمــة المــوارد الطبيعيــة والمرفــق  4-5بشــأن الروابــط المفيــدة.
البلد

النتيجة من  = 100( 100األفضل)

انغوال
بتسوانا
إريتريا
اثيوبيا
غامبيا

CP
19
61
24
34
37

IIAG

غانا

41

68

كينيا
ليسوتو
ليبيريا
مالوي
موريشيوس
موزمبيق
ناميبيا
نيجيريا
رواندا
سيشيل
سيراليون
الصومال
جنوب افريقيا
جنوب السودان
السودان
سوازيالند

27
41
32
32
51
23
53
27
56
66
30
10
43
13
16
38

60
57
52
56
80
51
69
48
64
73
51
14
68
19
31
49

تنزانيا

36

59

اوغندا
زامبيا
زيمبابوي

26
35
22

55
56
45

RGI

35
61
10
40
ال يوجد
( 67نفط وغاز)
( 56تعدين)
ال يوجد
ال يوجد
44
ال يوجد
ال يوجد
50
ال يوجد
42
ال يوجد
ال يوجد
46
ال يوجد
57
32
21
ال يوجد
( 53نفط وغاز)
( 49تعدين)
44
50
29

38
69
29
47
55

: CPمؤشرمدركاتالفسادلعام2018
 : IIAGمؤشــر إبراهيم للحوكمة في
افريقيا2017
: RGIمؤشرحوكمةالموارد()2017

http://mo.ibrahim.foundation/news/2018/african-countries-show-increasing-divergence-overall-governance-performance/ .١٤
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions .١٥
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 2-2-2خطوات في سلسلة القيمة للصناعات االستخراجية
نسرد فيما يلي ملخص قصير لسلسلة القيمة:
-1السياســات واإلطــار القانونــي :يتعيــن علــى الحكومــة إنشــاء تسلســل هرمــي للقوانيــن واللوائــح
والسياســات التــي تحكــم قطــاع الصناعــات االســتخراجية  .ويتعيــن ضمــان االتســاق بيــن مصــادر
القانــون ،وبحيــث تغطــي جميــع جوانــب األنشــطة الحكوميــة فــي عمليــة االســتخراج.
-2األنشــطة والقــرارات الحكوميــة الخاصــة باالستكشــاف واالســتخراج :يتعين على الســلطة التشــريعية
للحكومــة اتخــاذ القــرارات السياســية بشــأن عمــا كان ســيتم فتــح مجــاالت لالستكشــاف ،وذلــك بنــا ًء
علــى توصيــات مــن الســلطة التنفيذيــة .ويجــب أن تكــون هنــاك مؤشــرات علــى وجــود احتياطيــات
محتملــة وإجــراء تقييمــات لألثــر البيئــي وإنشــاء المؤسســات الحكوميــة ذات الصلــة .فــي الحالــة
التــي تشــير فيهــا عمليــات االستكشــاف إلــى وجــود مــوارد طبيعيــة كبيــرة ،فللحكومــة المضــي قدمــا
فــي اتخــاذ قــرار االســتخراج.
-3منــح العقــود والتراخيــص :يتعيــن علــى الحكومــة اتخــاذ قــرار بشــأن النظــام المالــي الــذي ينظــم
عمليــات الصناعــات االســتخراجية أو اســتخدام العقــود أو القانــون ،وعمــا ســيتم الدعــوة لمناقصــات
تنافســية بيــن شــركات البترول/التعديــن الدوليــة؟
-4مراقبــة العمليــات :يتعيــن علــى الحكومــة بعــد بــدء اإلنتــاج ،مراقبــة أنشــطة الشــركات فــي عــدد من
المجــاالت ،بمــا فــي ذلــك الصحــة والســامة والبيئــة وحجــم اإلنتــاج وبرنامــج العمــل ومــا إلــى ذلك.
-5تقييــم وجمــع اإليــرادات :يتعيــن علــى الحكومــة ضمــان اإلدارة الفعالــة للمصــادر المختلفــة
إليــرادات الصناعــات االســتخراجية .ويمكــن تحصيــل اإليــرادات مــن خــال أدوات مختلفــة مثــل
اإلتــاوات والضرائــب والمكافــآت والمســاهمة  ..إلــخ.
-6إدارة اإليــرادات وتخصيصهــا :يتعيــن علــى الحكومــة بعــد تحصيــل إيــرادات الصناعات االســتخراجية،
تخصيصهــا لألغــراض المختلفــة ،مثــل اســتخدام اإليــرادات ألغــراض اإلنفــاق فــي ميزانيــة العــام
المقبــل أو ادخارهــا لألجيــال القادمــة.
-7تنفيــذ السياســات المســتدامة :يمكــن للصناعــات االســتخراجية أيضــا إلحــاق الضــرر .لذلــك،
يتعيــن علــى الحكومــة ضمــان أن األنشــطة تعــود بالنفــع علــى األعمــال التجاريــة المحليــة وال تــؤدي
إلــى أضــرار بيئيــة أو إنفــاق زائــد غيــر مســتدام ومــا إلــى ذلــك .ويجــب أن تعــود الصناعــات
االســتخراجية بالنفــع علــى المجتمــع بأكثــر مــن مجــرد اإليــرادات الناتجــة عــن بيــع الســلع.
أيضــا تجنيــب مخصــص إليقــاف التشــغيل ،وذلــك مــن خــال ضمــان تخصيــص مــوارد
ويجــب ً
كافيــة لهــذا الغــرض.
 3-2-2التنمية المستدامة
يتعيــن أن تــؤدي األنشــطة واإليــرادات مــن قطــاع الصناعــات االســتخراجية ،كمــا هــو موضــح فــي
سلســلة القيمــة للصناعــات االســتخراجية فــي الشــكل رقــم  ،4إلــى تنميــة مســتدامة للبلــدان الغنيــة
بالمــوارد .وتعنــي التنميــة المســتدامة اتبــاع منهجيــة كليــة تجــاه المجتمــع ،بحيــث ال تراعــي فقــط
أيضــا اإلدمــاج
الرغبــة فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة بمــا فــي ذلــك المحتــوى المحلــي ،ولكــن ً
االجتماعــي واالســتدامة البيئيــة.
ويتعيــن مراعــاة أن تلبــي التنميــة المســتدامة احتياجــات الحاضر دون المســاس بقــدرة األجيــال المقبلة
علــى تلبيــة احتياجاتهــا الخاصــة .وتتمحــور التنميــة المســتدامة حــول دمــج أهــداف الحيــاة عاليــة
الجــودة والصحــة واالزدهــار مــع العدالــة االجتماعيــة والحفــاظ علــى قــدرة األرض علــى دعــم الحيــاة
بــكل تنوعهــا فــي الوقــت الحاضــر دون المســاس باتاحــة االمكانيــات لألجيــال المقبلــة . ١٦
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وتعتبــر قضايــا األمــن والمســاءلة والحكومــة الرشــيدة ذات قيمــة جوهريــة ومهمــة فيمــا يخــص
تســهيل التنميــة االقتصاديــة فــي جميــع البلــدان .وتبيــن األبحــاث أن لثــروة المــوارد تأثيــر إيجابــي
علــى النمــو فــي البلــدان ذات المؤسســات الراســخة ،ولكــن لهــا تأثيــر ســلبي علــى تلــك الــدول ذات
المؤسســات الضعيفــة . ١٧
وتضطلــع المؤسســات الحكوميــة بــدور رائــد فــي هــذا الصــدد .وتتمثــل بعــض الحــاالت التــي تمارس
فيهــا الحكومــة هــذا الــدور فــي صياغــة األطــر القانونيــة المناســبة وضمــان تطبيــق المراقبــة
المالئمــة لألنشــطة فــي قطــاع الصناعــات االســتخراجية ،وضمــان تحصيــل المبالــغ الصحيحــة مــن
اإليــرادات وتخصيصهــا لألنشــطة التــي تــؤدي إلــى التنميــة المســتدامة ،مثــل التعليــم والصحــة
وتطويــر البنيــة التحتيــة وحمايــة البيئــة.
ويتمثــل دور األجهــزة العليــا للرقابــة فــي الرقابــة علــى مــدى قيــام الحكومــات  -مــن خــال
الــوزارات والهيئــات والشــركات المملوكــة للدولــة  -بمتابعــة مــا هــو متوقــع منهــا .ويجــب أن تتبع
األجهــزة العليــا للرقابــة منهجيــة شــاملة للرقابــة عــن طريــق تحديــد قطــاع الصناعات االســتخراجية
وتحديــد الجهــات الفاعلــة المتعــددة وتقييــم المخاطــر علــى طول سلســلة القيمــة (ال ســيما التركيز
علــى المجــاالت التــي تكــون عرضــة لمخاطــر عاليــة) والتأكــد مــن إجــراء عمليــات التدقيــق ذات
الصلــة .ويمكــن لألجهــزة العليــا للرقابــة مــن خــال تنفيــذ مهمــات التدقيــق علــى قطــاع الصناعــات
االســتخراجية ،أن تســهم فــي زيــادة الوعــي وإجــراء عمليــات التدقيــق التــي تعــود بالنفــع علــى
مواطنــي البلــدان الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة.
 3-2إجراء تقييم للمخاطر على طول سلسلة القيمة للصناعات االستخراجية
تتمثــل المخاطــر فــي احتمــال وقــوع الحــوادث التــي قــد تؤثــر ســلبًا علــى تحقيــق األهــداف.
ويتطلــب المبــدأ الثالــث مــن المعيــار الدولــي لألجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبية رقــم
 ،ISSAI 20مــن األجهــزة العليــا للرقابــة رفــع تقاريــر بشــأن نطــاق أنشــطة التدقيــق التــي تنفذهــا
بموجــب اختصاصاتهــا ،بنــا ًء علــى عمليــات تقييــم المخاطــر والتخطيــط .ويشــتمل تقييــم المخاطــر
فــي قطــاع الصناعــات االســتخراجية علــى عمليــة منهجيــة لتقييــم المخاطــر المحتملــة لــكل بلــد
حيــال كل خطــوة مــن خطــوات سلســلة القيمــة للصناعــات االســتخراجية .ويتــم تحديــد المخاطــر
مــن منظــور التدقيــق ،حيــث ُيتوقــع مــن األجهــزة العليــا للرقابــة فــي نهايــة المطــاف تحديــد
عمليــات التدقيــق التــي يجــب القيــام بهــا مــن أجــل االســتجابة للمخاطــر المحــددة.
ويعــد تحديــد الالعبيــن الفاعليــن الرئيســيين جــز ًءا أساس ـ ًيا مــن عمليــة تقييــم المخاطــر ،حيــث
يعتبــر ذلــك بمثابــة المفتــاح لعمليــة تحديــد الجهــات الخاضعــة للتدقيــق المحتملــة حيــث يكــون
للمدقــق صالحيــة إجــراء عمليــات التدقيــق المبنــي علــى المخاطــر بما يتماشــى مــع المعاييــر الدولية
للرقابــة الماليــة .ويتضمــن تحديــد الالعبيــن الرئيســيين األســئلة المؤيــدة التاليــة:
•من هم الالعبون الرئيسيون في القطاع؟
•كيف يشاركون في القطاع؟
•متى تكون أدوارهم مطلوبة؟
•ما هي مخاطرها حيال القطاع؟
•ما هي التفاعالت/المعامالت المالية الرئيسية؟
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قــد يســاعد القالــب رقــم  1المدقــق علــى تحديــد قطــاع الصناعــات االســتخراجية فــي البلــد وكــذا
تحديــد المخاطــر بشــكل مبدئــي.
القالب رقم  :1مصفوفة تحديد المخاطر

القطاع:

تاريخ آخر تحديث:

تم اإلعداد من قبل:

تمت مراجعته من قبل:

إدارة سلسلة
القيم/
المخاطر

السياسات
واإلطار
القانوني

األنشطة
الحكومية/
قرار
االستكشاف/
االستخراج

مراقبة
العمليات

منح العقود
والتراخيص

تقييم
وتحصيل
اإليرادات

إدارة
اإليرادات
وتخصيصها

تنفيذ
السياسات
المستدامة

األنشطة
الحكومية
الجهة
الحكومية
أصحاب
المصلحة
اآلخرين
عوامل/
مؤشرات
المخاطر
المخاطر
ضوابط
معالجة
المخاطر

المفتاح:
عوامل/مؤشــرات المخاطــر :حالــة أو ســمة أو خاصيــة تزيــد مــن احتماليــة وجــود المخاطــر -علــى
ســبيل المثــال ،نقــص الشــفافية فــي ترســية العقــود.
المخاطــر :حقيقــة أن الحــوادث قــد تحــدث وتؤثــر علــى تحقيــق األهــداف بشــكل ســلبي -على ســبيل
المثــال وفــي حالــة المخاطــر المحــددة أعــاه ،يمكــن أن تتمثــل بعــض المخاطــر فــي إمكانيــة منــح
التراخيــص للمضاربين.
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 1-3-2تحديد المخاطر

يتعيــن علــى المدققيــن بعــد تحديــد المخاطــر باســتخدام مصفوفــة تقييــم المخاطــر أعــاه ،تحديــد
أولويــات المخاطــر للتركيــز علــى المجــاالت التــي تنطــوي على مخاطــر عاليــة .وذلــك ألن الجهاز
قــد ال يكــون لديــه الوقــت والمــوارد لالســتجابة لجميــع المخاطــر فــي وقــت واحــد .ويتــم اســتخدام
الرســم البيانــي للمخاطــر لتقييــم احتماليــة وتأثيــر المخاطــر المحــددة وتحديــد أولويــات المخاطر
المهمــة ،ووضــع المخاطــر فــي الفئــة الصحيحــة علــى النحــو التالــي:
حرجة

معتدلة

عالية

متدنية

ويتعيــن علــى المدقــق تقييــم احتمــال وجــود مخاطــر فــي قطــاع الصناعــات االســتخراجية علــى
طــول سلســلة القيمــة وتقييــم التأثيــر فــي حالــة حــدوث المخاطــر المحــددة.
ويســاعد اســتخدام الرســم البيانــي للمخاطــر المدققيــن علــى الحصــول على صــورة أوضــح للمخاطر
الحرجــة أو العاليــة .وبهــذه الطريقــة ،يســاعدهم ذلــك علــى تحديــد أولويــات المخاطــر المهمــة/
التــي ســيكون لهــا تأثيــر كبيــر فــي حــال حدوثهــا .وبنــا ًء علــى التقييــم الشــامل للمخاطــر ،تقــرر
األجهــزة العليــا للرقابــة مهمــات التدقيــق التــي ســيتم إجراؤهــا لالســتجابة للمخاطــر .ونبيــن
الرســم البيانــي للمخاطــر فــي الشــكل رقــم .5

الشكل  :5الرسم البياني للمخاطر
وليــس مــن الضــروري وفق ـًا لمنهجيــة تقييــم المخاطــر أعــاه ،معالجــة المخاطــر التــي تكــون
ضئيلــة أو متدنيــة .بيــد أنــه يتعيــن تقييــم المخاطــر فــي الفئــة المعتدلــة بعنايــة وتحديــد
عمــا كانــت هنــاك بالفعــل حاجــة إلجــراء تدقيــق .ويمكــن لهــذا النمــوذج أن يســاعد األجهــزة
العليــا للرقابــة الماليــة فــي تجنــب عمليــات التدقيــق منخفضــة األثــر وتحديــد أولويــات عمليــات
التدقيــق التــي تهــم المســتخدمين المعنييــن (البرلمــان  -المواطنــون  -المانحــون  ..إلــخ) أو
حيثمــا تكــون المخاطــر عاليــة علــى طــول سلســلة القيمــة للصناعــات االســتخراجية.
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 4-2االستجابة لمخاطر التدقيق المحددة
بمجــرد أن يحــدد المدقــق جميــع المخاطــر ذات الصلــة علــى امتــداد سلســلة القيمــة الخاصــة
باالفروســاي-إ بمــا يتماشــى مــع مبــادئ التدقيــق حســب المعيــار الدولــي لألجهــزة العليــا للرقابــة
الماليــة والمحاســبية رقــم  ،100يلتــزم المدقــق بايــاء العنايــة الواجبــة فــي تصميــم إجــراءات التدقيق
لالســتجابة لمخاطــر التدقيــق المحــددة .وبنــا ًء علــى طبيعــة المخاطــر وفهمهــا ،قــد يختــار المدقــق
االســتجابة للمخاطــر عــن طريــق إجــراء تدقيــق مالــي أو رقابــة أداء أو رقابــة التــزام حســب مــا
ووفقــا لمنهجيــة االفروســاي-إ فــي دليــل الرقابــة
تقتضيــه المعاييــر الدوليــة للرقابــة الماليــة
ً
الماليــة ودليــل الرقابــة علــى االلتــزام و ودليــل الرقابــة علــى االداء.
وقــد وضعــت االفروســاي-إ قال ًبــا يمكــن اســتخدامه مــن قبــل المدققيــن فــي تحديــد األولويــات
واالســتجابة للمخاطــر المحــددة.
القالب  :2مصفوفة تحديد المخاطر
القطاع:
أعده:
إدارة سلسلة
القيم/
المخاطر

التاريخ:
راجعه :
تصنيف المخاطر
المخاطر

عوامل
المخاطر

االحتمالية

األثر

التقييم
الكلي
للمخاطر

موضوع
التدقيق

نوع الرقابة

الوحدة
المسئولة

تاريخ
تنفيذ مهمة
التدقيق

السياسات
واإلطار
القانوني
األنشطة
الحكومية/
قرار
االستكشاف/
االستخراج
منح العقود
والتراخيص
مراقبة
العمليات
تقييم
وتحصيل
اإليرادات
إدارة
اإليرادات
وتخصيصها
تنفيذ
السياسات
المستدامة

وعليــه نكــون قــد فرغنــا مــن تســليط الضــوء علــى مفهــوم الخطــوات الســبع لسلســلة قيــم
االفروســاي-إ للصناعــات االســتخراجية وكيفيــة اســتخدام أدوات تقييــم المخاطــر علــى طــول سلســلة
ا لــكل خطــوة مــن الخطــوات الســبع.
القيمــة .ويحتــوي الفصــل التالــي علــى شــرح أكثــر تفصي ـ ً
وسيشــرح الفصــل  -فــي كل خطــوة  -أدوار أصحــاب المصلحــة الرئيســيين واعتبــارات التدقيــق التــي
يتعيــن ان تراعيهــا األجهــزة العليــا للرقابــة فيمــا يخــص الرقابــة علــى الصناعــات االســتخراجية.
كمــا وضعــت االفروســاي-إ القالبيــن رقمــي  1و  2ويمكــن للمدققيــن اســتخدامهما فــي تحديــد
المخاطــر علــى طــول سلســلة القيمــة للصناعــات االســتخراجية.
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 -3االعتبارات الرقابية على طول سلسلة القيمة للصناعات االستخراجية:
 1-3السياسات واإلطار القانوني
 1-1-3المقدمة
تعــد السياســات المفصلــة والواضحــة فــي غايــة األهميــة ألداء أي بلــد فيمــا يخــص صناعــة
اســتخراجية معينــة .فالسياســات فــي هــذا الســياق هــي بمثابــة القواعــد الرئيســية التــي تحكــم
القواعــد األخــرى .وعلــى هــذا النحــو ،تتعلــق السياســات بجميــع الصكــوك القانونيــة التــي تنظــم
الصناعــات االســتخراجية ،أو يتوجــب أن تفعــل ذلــك .ويتعيــن أن تكــون جميــع الصكــوك القانونيــة
متوافقــة مــع سياســات الصناعــات االســتخراجية.
18
السياسات :يجب أن يكون اإلطار القانوني متوافقا ً مع السياسات
 ١مثال رقم  - 1عن الحالة :السياسة الوطنية األوغندية للنفط والغاز والوصايا النرويجية العشر
تمثــل األمثلــة مــن أوغنــدا والنرويــج طريقتيــن لوضــع سياســات شــاملة لتطويــر وإدارة قطــاع
الصناعــات االســتخراجية فــي بلــد مــا .وتحــدد السياســة األوغنديــة الوطنيــة للنفــط والغاز 19عشــرة
أهــداف ،والتــي يتعيــن أن تدعــم وتوجــه كافــة أوجــه اإلدارة لقطــاع البتــرول فــي البــاد فــي
المســتقبل .وتتمثــل هــذه األهــداف فــي التالــي:
-1تعزيز اإلطار القانوني والتنظيمي لتطوير قطاع المعادن.
-2ضمان إدارة فعالة وعادلة وخاضعة للمساءلة وشفافة لعائدات المعادن.
-3إنشاء وإدارة وتعزيز إمكانات البلد المعدنية.
-4تعزيز ودعم القدرة المؤسسية لإلدارة الفعالة لقطاع المعادن.
-5تنظيم وتشريع التعدين التقليدي والصغير النطاق في أوغندا.
-6تعزيز وحماية الصحة والسالمة والبيئة في صناعة المعادن.
-7توفيــر إطــار لتعميــم مراعــاة المنظــور الجنســاني والعدالــة وحقــوق اإلنســان والقضــاء علــى عمل
األطفــال فــي صناعــة التعدين.
-8توفير إطار للتسويق وإضافة القيمة للمعادن.
-9تعزيز المحتوى المحلي والمشاركة الوطنية في صناعة المعادن.
-10تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي.
لــم تتطــور النرويــج بعــد لتصبــح دولــة منتجــة للنفــط والغاز حتــى عــام  .1971وقبــل أن تصبــح العبا
رئيســيا فــي هــذا المجــال ،اصــدر البرلمــان النرويجــي «عشــر وصايــا نفطيــة»  20والتي كانــت بمثابة
األســاس لجميــع األنشــطة المســتقبلية فــي القطــاع (السياســات) .وتمثلت هــذه الوصايا فــي التالي:
-1ضمان اإلشراف والرقابة الوطنية على جميع العمليات على نطاق الجرف النرويجي القاري.
-2ضمــان اســتغالل اكتشــافات البتــرول بطريقــة تجعــل النرويــج مســتقلة قــدر اإلمــكان عــن غيرها
فيمــا يخــص إمداداتهــا مــن النفــط الخام.
-3تطوير صناعات جديدة قائمة على البترول.
-4أن تراعي عملية تطوير صناعة البترول األنشطة الصناعية القائمة وحماية الطبيعة والبيئة.
-5عــدم إحــراق الغــاز القابــل لالســتغالل علــى نطــاق الجــرف النرويجــي القــاري إال خــال فتــرات
قصيــرة مــن االختبــار.
-6أن يتــم  -كقاعــدة عامــة  -اســتغالل بتــرول الجــرف النرويجــي القــاري فــي النرويــج ،وذلــك
مختلفــا.
ا
باســتثناء الحــاالت التــي تملــي فيهــا االعتبــارات االجتماعيــة والسياســية حـ ً
ً
-7أن تشــارك الدولــة علــى جميــع المســتويات المناســبة وأن تســهم فــي تنســيق المصالــح النرويجيــة
ا عــن إنشــاء مجتمــع بتــرول متكامــل يضــع معالمــه على
فــي صناعــة البتــرول فــي النرويــج  ،فضـ ً
الصعيديــن الوطنــي والدولي.
-8إنشــاء شــركة بتــرول حكوميــة يمكنهــا رعايــة المصالــح التجاريــة للحكومــة ومتابعــة التعــاون
المناســب بشــأن المصالــح البتروليــة المحليــة واألجنبيــة.
-9وجــوب اختيــار نمــط مــن األنشــطة شــمال خــط العــرض الثانــي والســتين ،ممــا يعكــس الظــروف
االجتماعيــة والسياســية الخاصــة الســائدة فــي هــذا الجــزء مــن البــاد.
-10يمكن أن تمثل االكتشافات البترولية النرويجية الكبيرة مهام جديدة لسياسة النرويج الخارجية.
https://pau.go.ug/uploads/Status_Policy_Implementation.pdf . 18
Ugandan National Oil and Gas Policy (2018 ( . 19
https://www.norskoljeoggass.no/en/about-us/oljehistorien . 20
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اإلطــار القانونــي هــو الهيــكل القانونــي والتنظيمــي بأكملــه الــذي يحكــم الصناعــة االســتخراجية.
ويشــمل الدســتور والتشــريعات واللوائــح والعقــود  ،وكذلــك المعاهــدات الدوليــة التــي تنظــم هــذا
ـما فــي ضمــان الحوكمــة الجيــدة والتنميــة المســتدامة،
دورا حاسـ ً
القطــاع .ويلعــب اإلطــار القانونــي ً
حيــث يمثــل العمــود الفقــري للعالقــة بيــن الحكومــة وشــركات الصناعــات االســتخراجية وأصحــاب
المصلحــة اآلخريــن فــي الصناعــة االســتخراجية .وبالتالــي ،فهــو محــور شــامل علــى طــول سلســلة
القيمــة للصناعــة االســتخراجية بكاملهــا.

الشكل  :٦السياسات والتسلسل الهرمي لإلطار القانوني
يوجــد اإلطــار القانونــي المتعلــق بالصناعة االســتخراجية على مســتويات مختلفــة ،ويبين التسلســل الهرمي القانونــي العالقة
بيــن تلــك المســتويات .ففــي الجــزء الســفلي مــن التسلســل الهرمــي وهــو األســاس ،نجــد الدســتور .وعــاوة علــى ذلــك،
ـا وتحديــداً كلمــا ارتفــع مســتوى التسلســل الهرمــي  -علــى ســبيل المثــال ،عــادة
يصبــح كل صك/وثيقــة أكثــر تفصيـ ً
ا مــن القواعــد واللوائــح .وعنــد التقــدم لألعلــى فــي التسلســل الهرمــي ،يجــب أن يكــون
مــا تكــون العقــود أكثــر تفصيـ ً
ـقا ومتوافقـًا مــع الصــك أدنــاه  ،بحيــث تتمتــع المســتويات الموجــودة في أســفل التسلســل الهرمي
كل صــك قانونــي متسـ ً
٢١
بســلطة أعلــى  .ويجــوز للصــك القانونــي ذو الســلطة األدنــي أن ينحــرف عــن صــك قانونــي ذو ســلطة اعلــى فقــط
فــي الحالــة التــي يبيــح فيهــا الصــك ذو الســلطة االعلــي صراحــة مثــل ذلــك االنحــراف .نشــير الــى الصكــوك القانونيــة
المختلفــة أدناه:
-1تحــدد السياســة المجموعــة األساســية مــن المبــادئ واإلجــراءات واألهــداف لقطــاع معيــن التــي تقــوم عليهــا جميــع
القواعــد واألنشــطة األخــرى.
-2يحــدد الدســتور المبــادئ التــي تقــوم عليهــا الدولــة واإلجــراءات التــي يتــم مــن خاللها وضــع القوانيــن ومن يقــوم بها.
فهــو يعتبــر بالتالــي القانــون األساســي الــذي تســتمد منــه جميــع القوانيــن والقواعــد األخــرى .وتســعى معظــم الدســاتير
أيضــا كمحـ ِّ
ـددات لســلطة الدولــة مــن خــال وضع
إلــى تنظيــم العالقــة بيــن مؤسســات الدولــة .وتعمــل بعــض الدســاتير ً
خطــوط ال يســتطيع حــكام الدولــة تجاوزهــا ،مثــل الحقوق األساســية.
-3التشريعات هي القوانين التي تقترحها الحكومة أو أعضاء البرلمان ويعتمدها البرلمان.
-4اللوائــح والتعليمــات والتوجيهــات والصكــوك /المتطلبــات القانونيــة المنصــوص تنــص علــى أحــكام تكميليــة للتشــريع.
وتعتبــر اإلجــراءات التــي تغييــر اللوائــح أقــل شــمو ً
ال مــن التشــريعات .وبالتالــي ،فهــي أكثــر مالءمــة إلجــراء تعديــات
دوريــة (مثــل المتطلبــات الفنيــة واإلجــراءات اإلداريــة والرســوم اإلداريــة) .وغال ًبــا مــا تعمــد الــى تفصيــل أحــكام محــددة
ـا وأكثــر عمليــة فــي كثيــر مــن األحيــان .ويتعيــن أن تتضمــن اللوائــح
بالقانــون ،ممــا يوفــر متطلبــات أكثــر تفصيـ ً
الممارســات الجيــدة المعتــرف بهــا دول ًيــا ،بمــا فــي ذلــك الجوانــب الفنيــة والبيئيــة والمحاســبية والرقابيــة.
-5العقود/التراخيــص هــي اتفاقيــات بيــن طرفيــن أو أكثــر توفــر التفاصيــل المرتبطــة بمشــروع معيــن ،وتُلــزم الجهــات
الفاعلــة ذات الصلــة بذلــك المشــروع فقــط.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تعــرف المعاهــدات الدوليــة علــى انهــا اتفاقيــات أبرمتهــا الــدول ذات الســيادة .ويمكــن أن تكــون
المعاهــدات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف .ويجــب أن تكــون القوانيــن واللوائــح والعقــود متوافقــة مــع المعاهــدات الملزمــة
التــي أبرمتهــا الدولــة .ووفقــا للتسلســل الهرمــي القانونــي ،غال ًبــا مــا تتمتــع المعاهــدات الدوليــة بنفــس مســتوى ســلطة
التشــريعات .وفــي حالــة وجــود تعــارض بيــن المعاهــدات والتشــريعات الوطنيــة ،فــان المعاهــدات تســود علــى التشــريعات
الوطنيــة إذا اجــازت التشــريعات ذلــك .ويمكــن اعتبــار المعاييــر الدوليــة جــز ًءا مــن اإلطــار القانونــي ،طالما تــم اعتمادها
فــي التشــريع  -فعلــى ســبيل المثــال مثــل دليــل التســعير التحويلــي لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ومبــادئ
ســانتياغو بشــأن صناديــق الثــروة الســيادية.
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ويبين الجدول رقم  2بعض األمثلة ويصف كذلك الصكوك القانونية في قطاع الصناعات االستخراجية:
الصك القانوني
السياسات

الدستور

التشريعات
والسياسة

الجدول رقم 2

طبيعة الصناعة االستخراجية للصك القانوني

مبــادئ إدارة المــوارد الطبيعيــة .وتعتبــر السياســات فــي هــذا الســياق بمثابــة قواعــد رئيســية
(القواعــد التــي تحكــم القواعــد األخــرى) .ويجــب أن تكــون جميــع الصكــوك القانونيــة متوافقة
مــع سياســات الصناعــات االســتخراجية.
يوفر الدستور األساس القانوني لالتي:
•ملكية واستكشاف وتطوير وإنتاج الموارد الهيدروكربونية والمعدنية.
•هيــكل المؤسســات السياســية والضوابــط والتوازنــات الرقابيــة داخــل النظــام السياســي (مبــدأ
فصــل الســلطات الحكوميــة) وحمايــة البيئــة واإلجــراءات القانونيــة المدنيــة ومعاييــر العمــل
ذات الصلــة بالمــوارد الطبيعيــة.
•السلطة والمسؤوليات بين الحكومة المركزية والحكومة اإلقليمية و/أو المحلية.
•آلية توزيع إيرادات الموارد على مختلف مستويات الحكومة.
عــادة مــا يحــدد التشــريع اإلطــار القانونــي والمؤسســي ودور الدولــة مــع الفصــل بوضــوح
بيــن األنشــطة التجاريــة وإجــراءات الترخيــص والشــروط التعاقديــة والوصــول إلــى المــوارد
ومتطلبــات حمايــة البيئــة الشــاملة وإطــار الشــروط الماليــة .٢٢
قانون البترول
ينــص قانــون البتــرول علــى معلومــات عاليــة المســتوى حــول أدوار ومســؤوليات الحكومــة
وكيفيــة إدارة قطــاع البتــرول .ويحــدد القانون المؤسســات الرئيســية وأدوارها ومســؤولياتها.
ويجــب أن يشــتمل القانــون علــى المتطلبــات الخاصــة بكيفيــة تنفيــذ عمليــة الترخيــص
وإجــراءات استكشــاف وإنتــاج النفــط وواجبــات المرخــص لــه والرســوم وحقــوق االمتيــاز
..الــخ .وعــاد ًة مــا تكــون وزارة البتــرول (أو مــا شــابهها) هــي المســؤولة عــن تنفيــذ القانــون
وإدارة قطــاع البتــرول.
قانون التعدين والمعادن
يعبــر قانــون التعديــن والمعــادن عــن الوضــع األساســي المتمثــل فــي ملكيــة الدولــة للمعــادن
فــي حالتهــا الطبيعيــة .إذ يحــدد القانــون خطــط الترخيــص للعمليــات المعدنية وحقــوق المعادن
المختلفــة وصالحيــات المؤسســات التنظيميــة الرئيســية .وتوجــد تشــاريع ثانويــة تنــص علــى
التفاصيــل فــي مجــاالت محــددة مــن النظــام المنصــوص عليــه فــي التشــريع الرئيســي وذلــك
علــى غــرار قانــون البتــرول.
قانون إدارة عائدات البترول
ينــص قانــون إدارة إيــرادات البتــرول علــى قواعــد وإجــراءات تعامــل الحكومــة مــع إيــرادات
البتــرول .ويجــب أن تغطــي احكامــه تحويــل إيــرادات النفــط إلــى الصنــدوق الموحــد
(لتمويــل الميزانيــة الوطنيــة للعــام المقبــل) وإنشــاء وإدارة أمــوال االحتياطــي والتحويــات
إلــى المجتمعــات المحليــة المتأثــرة وسياســات االســتثمار  ..إلــخ .وعــاد ًة يتــم منــح البنــك
دورا رئيســ ًيا فــي إدارة عائــدات البتــرول.
المركــزي ً
قانون الضرائب
يتــم فــي كثيــر مــن األحيــان اصــدار قانــون ضريبــي يختــص بقطــاع البتــرول والصناعــات
االســتخراجية حيــث ينــص علــى نســب وقواعــد ضريبيــة خاصــة.
التشريعات والسياسات األخرى ذات الصلة
قانــون الصحــة والســامة والبيئــة وقانــون المشــتريات (تنظيــم عمليــة تقديــم العطــاءات
والمناقصــات) وقانــون الماليــة والمســاءلة وقانــون البنــك المركــزي والقانــون
الرقابــي وقانــون المــواد الهيدروكربونيــة و/أو التعديــن والئحــة قطــاع البتــرول
والئحــة قطــاع التعديــن.
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اللوائح

العقود

المعاهدات
والمعايير
الدولية

اللوائــح فــي الصناعــة االســتخراجية هــي عــادة القواعــد التنفيذيــة التــي تصدرهــا الســلطة
التنفيذيــة لجعــل التشــريعات عمليــة وقابلــة للتنفيــذ .فعلــى ســبيل المثــال ،قــد يشــترط
القانــون منــح الســلطة التنفيذيــة تراخيــص البتــرول مــن خــال مناقصــة تنافســية .وعليــه
تفصــل الالئحــة المتعلقــة بالتشــريع بعــد ذلــك كيــف ومتــى وأيــن يتعيــن علــى الشــركات
الراغبــة ابــداء رغبتهــا وكذلــك النمــاذج المحــددة التــي يجــب تقديمهــا . ٢٣
تعتبــر العقــود األكثــر صلــة بمجــال الصناعــات االســتخراجية ،هــي تلــك التــي تمنــح فيهــا الدولة
ـيوعا هــي االمتيازات
الحــق فــي استكشــاف أو اســتخراج المــوارد الوطنيــة .وأكثــر أشــكال العقــود شـ ً
وعقــود المشــاركة فــي اإلنتــاج ( )PSCواتفاقيــات الخدمــة .ونناقــش ذلــك فــي القســم .4-3
المعاهــدات الدولية
القانون الدولي بشأن الفساد وحقوق اإلنسان ومعاهدات األمم المتحدة وقانون االستثمار الدولي.
المعاييــر الدولية
مبــادرة الشــفافية فــي مجــال الصناعــات االســتخراجية ودليــل التســعير التحويلــي الصــادر عــن
منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة للشــركات متعــددة الجنســيات وإدارات الضرائــب ودليــل
العنايــة الواجبــة الصــادر عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بشــأن سالســل التوريــد
المســؤولة عــن المعــادن بالمناطــق المتأثــرة بالنزاعــات والمناطــق ذات المخاطــر العاليــة و
مبــادئ ســانتياغو بشــأن صناديــق الثــروة الســيادية ومبــادئ خــط االســتواء لنظــام كيمبرلــي
إلصــدار شــهادات المنشــأ.

الخطــة اإلســتراتيجية للحكومــة وخطــة الموازنــة الســنوية للدولــة والمبيعــات والنقــل
الصكوك
القانونية األخرى واســتراتيجية التســويق  ..إلــخ.

ويتعيــن أن تســتند جميــع المتطلبــات بمختلــف المســتويات ،إلى قــرارات السياســة الرئيســية للحكومة.
وعنــد النظــر إلــى بنــد واحــد مثــل اســتخراج البتــرول ،يرتقــب أن يكــون اإلطــار التشــريعي المطبــق
علــى العمليــة قائــم علــى جميــع المســتويات األربعــة المبينــة فــي التسلســل الهرمــي القانونــي
أعــاه .ويجــب أن تعمــل األحــكام التشــريعية علــى مســتويات مختلفــة مــن اإلطــار باتســاق تــام وأن
ال تشــتمل علــى عمليــات متناقضــة.
مثال رقم  2عن الحالة :الصكوك القانونية الرئيسية في قطاع البترول الغاني (المنبع)
الدستور:
دستور جمهورية غانا
السياسة:
السياسة الوطنية للطاقة ()2010
التشريعات:
•قانون الشركة الوطنية الغانية للبترول ( – 1983 -القانون رقم )64
•قانون البترول (االستكشاف واإلنتاج) ( 2016 -القانون رقم )919
•قانون استكشاف وإنتاج البترول ( 1984 -القانون رقم )8410
•قانون ضريبة الدخل على البترول  ( 1987 -القانون رقم )188
•قانون إدارة إيرادات البترول ( 2011 -القانون رقم )815
•قانون إدارة إيرادات البترول (المعدل) ( 2015 -القانون رقم )893
•قانون مفوضية البترول ( 2011 -القانون رقم )821
•قانون ضريبة الدخل ( 2015 -القانون رقم )896
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اللوائح:
•اللوائح بشأن البترول (االستكشاف واإلنتاج :عام) )2359 LI( 2018 -
•اللوائح بشأن البترول (المحتوى المحلي والمشاركة المحلية) )2204 LI( 2013 -
•اللوائح بشأن البترول (االستكشاف واإلنتاج :القياس) )2246 LI( 2016 -
•اللوائح بشأن البترول (االستكشاف واإلنتاج :الصحة والسالمة والبيئة) )2258 LI( 2017 -
•اللوائح بشأن البترول (االستكشاف واإلنتاج :إدارة البيانات) )2257 LI( 2017 -
•لوائح رسوم وتكاليف مفوضية البترول ()2221 LI
العقود:
• اتفاقية البترول النموذجية لغانا
• اتفاقيات البترول
المصدر:
GHEITI Oil and Gas Report (2018), Commission Petroleum Ghana, 2018 The Law Review Ghana

 2-1-3دور البرلمان واألجهزة العليا للرقابة والحكومة
تتولــى الحكومــة فيمــا يتعلــق بالسياســات واإلطــار القانونــي فيمــا يخــص الصناعــات االســتخراجية،
مســؤولية تقديــم السياســات للحصــول علــى موافقــة البرلمــان ووضــع اإلطــار القانونــي المناســب مــن
خــال اصــدار القوانيــن واللوائــح التــي تســتند إلــى أفضــل الممارســات الدوليــة .كمــا تتولــي الحكومة
أيضــا مســؤولية وضــع الهيــاكل الالزمــة لضمــان التنفيــذ الســليم ومراقبــة المتطلبــات الالزمــة .امــا
بالنســبة إلــى األجهــزة العليــا للرقابــة ،فيتعيــن علــى الرقابييــن الحصــول علــى نظــرة عامــة وفهــم
لإلطــار القانونــي وكذلــك أدوار ومســؤوليات الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي الصناعات االســتخراجية.
وبهــذه الطريقــة ،وتمشــيا مــع واليتــه ،يســتطيع الجهــاز الرقابــي تحديــد عمــا كانــت هنــاك أي فجوات
بيــن مختلــف الصكــوك القانونيــة وتحديــد مجــاالت المخاطــر المحتملــة فــي اإلطــار القانونــي.
 3-1-3الالعبين الرئيسيين
للحصــول علــى فهــم شــامل عــن الصناعات االســتخراجية ،مــن الضــروري تحديــد الالعبين الرئيســيين
فــي القطــاع وفهــم أدوارهم ومســؤولياتهم:
البرلمــان :يقــر البرلمــان القوانيــن ويعتمــد السياســات التــي تنظــم قطــاع الصناعــات االســتخراجية،
ويفحــص ويتصــرف بنــا ًء علــى تقاريــر التدقيــق المتعلقــة بعمليــات الصناعــة االســتخراجية
أيضــا
واإليــرادات .وفــي الحــاالت التــي تتميــز بأهميــة عاليــة للمــواد الخــام ،قــد يســمح البرلمــان ً
بالتنقيــب عــن البتــرول والمعــادن وتطويرهــا داخــل منطقــة مــا ،مــع مراعــاة تحقيــق التــوازن بيــن
االعتبــارات المختلفــة مثــل التوقعــات البيئيــة واإليــرادات.
الحكومــة :تقــوم الحكومــة  -مــن خــال الــوزارات  -بتفعيــل اإلطــار القانونــي مــن خــال اصــدار
اللوائــح التــي تنظــم قطــاع الصناعــات االســتخراجية .وبموجــب هــذه القوانيــن واللوائــح ،تتولــي
الحكومــة ،مــن بيــن جهــات أخــرى ،مســؤولية ابــرام ومراقبــة العقود/االتفاقــات المبرمة مع الشــركات
متعــددة الجنســيات فــي مجــال الصناعــة االســتخراجية ،وتقييــم وتحصيــل وتخصيــص اإليــرادات
المســتحقة .وتنفــذ الجهــات الحكوميــة المختلفــة ،أي تلــك التــي تتعامــل مــع قضايــا الصحــة والبيئــة
والســامة ،المســؤوليات الحكوميــة علــى طــول سلســلة القيمــة للصناعــات االســتخراجية .ويجــوز
لشــركة البترول/الطاقة/التعديــن الوطنيــة التــي تمتلكهــا الحكومــة بالكامــل أو يكــون لهــا فيهــا حصة
أيضــا كمشــغل و/أو مرخــص لــه.
أغلبيــة ،أن تختــص بمســئوليات ومهــام حكوميــة وأن تعمــل ً
بيــد أن اشــتراك أكثــر مــن جهــة عامــة فــي إنفــاذ اإلطــار القانونــي داخــل الحكومــة يزيــد مــن تعقيد
العمليــة .لــذا يتعيــن أن يتــم التخطيــط لمشــاركة مختلــف الــوزارات والهيئــات العامــة المعنيــة جن ًبــا
إلــى جنــب مــع وضــع اإلطــار القانونــي .وفيمــا يلــي بعــض الهيئــات العامــة المعنية:
•وزارة المناجم أو البترول أو الطاقة
•الوزارة أو الجهة المسؤولة عن الضرائب و/أو المدفوعات المالية األخرى
•الوزارة المسؤولة عن حماية البيئة
•الوزارة المسؤولة عن الصحة أو العمل أو السالمة
•الجهة المسئولة عن تشجيع االستثمار
•المشاريع المملوكة للدولة
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الشــركات الدوليــة :غال ًبــا مــا تكــون ذات أهميــة كبيــرة فــي ضمــان إدخــال التكنولوجيــا المتقدمــة
والخبــرة فــي المشــاريع .وتتولــي الشــركات الدوليــة إدارة العديــد مــن عمليــات االستكشــاف واإلنتاج
والتشــغيل والتفكيــك للمنشــآت .ويتمثــل أحــد أهدافهــا الرئيســية فــي تحقيــق أقصــى قــدر مــن
األربــاح مــن خــال إدرار أكبــر قــدر ممكــن مــن إيــرادات المــوارد فــي البلــدان التــي تعمــل فيهــا.
المجتمــع المدنــي :يميــل المجتمــع المدنــي إلــى مراقبــة الموقــف عــن كثــب ويعمــل كجهــة
مراقبــة .ويمكــن إنشــاء مجموعــات مخصصــة لحمايــة مصالــح األطــراف المتأثــرة.
مهمــا فــي تعزيــز ســيادة القانــون
دورا ً
الالعبــون الخارجيــون :يلعــب الالعبــون الخارجيــون ً
ووجــود إطــار قانونــي متيــن .وقــد يشــمل الالعبــون الخارجيــون مبــادرة الشــفافية فــي الصناعــات
االســتخراجية والعدالــة الضريبيــة الدوليــة  Tax Justice Internationalوانشــر مــا تدفعــه
 Publish What You Payو معهــد حوكمــة المــوارد الطبيعيــة ..الــخ.
 4-1-3تقييم اإلطار القانوني عبر سلسلة القيمة للصناعات االستخراجية
يتوجــب تطبيــق تشــريع محــدد ينظــم أنشــطة كل عنصــر مــن عناصــر سلســلة القيمــة للصناعــات
االســتخراجية .ويتوجــب علــى المدقــق فهــم جميــع التشــريعات النافــذة لتحديــد أي فجــوات وتناقضــات
ومجــاالت تنطبــق عليهــا تفســيرات مختلفــة .وكمــا هــو موضــح أعــاه ،ال يجــب أن يتوقــع المدققــون
العثــور علــى كل هــذه العناصــر مشــمولة فــي تشــريع واحــد .وعــاوة علــى ذلــك ،تختــص بعــض
األجهــزة العليــا للرقابــة بقييــم تشــريعات معينــة ،بينمــا ال يتمتع البعض اآلخــر بمثل تلــك الصالحيات.
األنشطة/القرارات الحكومية لالستكشاف/لالستخراج
يجــب تحديــد واجبــات ومســؤوليات الالعبيــن الرئيســيين بوضــوح فــي التشــريع .ويجــب أن يحــدد
التشــريع  -عــادة قانــون البترول/قانــون التعديــن  -مــن لــه الحق فــي إجــراء المسوحات/االستكشــافات
الزلزاليــة ومــن لــه الحــق فــي امتــاك البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن أنشــطة االستكشــاف ذات
الصلــة .كمــا يجــب أن يحــدد التشــريع البيانــات التــي يتوجــب تقديمهــا إلــى الحكومــة إلدراجهــا
فــي بنــوك البيانــات الوطنيــة.
منح العقود والتراخيص
يقــل عــدد القــرارات المتخــذة مــن خــال المفاوضــات مــع شــركات البتــرول والتعديــن كلمــا كان
التشــريع أكثــر شــمو ً
ال .وتعتبــر عمليــات المشــتريات والجوانــب التــي تُتــرك للتفــاوض بشــأنها هــي
وفقــا للتشــريع  -أي قانــون المشــتريات .وعلــى المراجــع
فــي النهايــة قــرارات سياســية بحيــث تتــم ً
تحديــد الخطــوات ذات الصلــة بعمليــة المشــتريات فــي القانــون وتحديــد األحــكام ذات الصلــة مــن
القوانيــن أو اللوائــح األخــرى التــي تضمــن شــفافية إضافيــة.
ويجــب تحديــد الســلطة التقديريــة الممنوحــة لألفــراد وحتــى موظفــي الخدمــة العامــة فيمــا يخــص
النصــاب القانونــي ،علــى ســبيل المثــال الحوافــز الضريبيــة أو اإلعفــاءات الضريبيــة .وتظهــر التجربة
أن منــح الحوافــز الضريبيــة  ٢٤بشــكل كبيــر يقلــل مــن الوعــاء الضريبــي ،ويخلــق مجـ ً
ـال للرشــوة
والفســاد ويزيــد مــن ظهــور ثغــرات التهــرب الضريبــي .لمزيــد مــن التفاصيــل فــي هــذا الصــدد،
انظــر الفصــل رقــم .4-3
مراقبة العمليات
يتعيــن أن ينــص اإلطــار التشــريعي علــى الجهــات الرقابيــة المكلفــة بمراقبــة العمليات.ويتعيــن أن
أيضــا معلومــات مفيــدة حــول مهامهــا .وتتنــاول اللوائــح عــادة
تتضمــن اختصاصــات هــذه الجهــات ً
ضوابــط وقيــاس الجــودة ومبيعــات الكميــات والصــادرات مــن الكميــات المنتجــة وجوانــب المــوارد
البشــرية والســامة والبيئــة.
https://www.taxjustice.net/201903/01//ineffective-tax-incentives-on-profits-heavily-used-by-african-nations-compared-to-european-nations-study-finds/. ٢٤
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تقييم وتحصيل اإليرادات
تشــكل مدفوعــات الصناعــة االســتخراجية غال ًبــا أهــم اإليــرادات .ويتعين تحديــث التشــريعات الضريبية
بمــا يتناســب مــع األربــاح الكبيــرة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن اســتخراج هــذه المــوارد ،ويجــب
تطبيــق نســب ضريبيــة خاصــة .وغال ًبــا مــا تشــكل اإليــرادات مــن اتفاقيات/عقــود مشــاركة إنتــاج
البتــرول اإليــرادات األكبــر مــن قطــاع البتــرول .ويمكــن للمدققيــن تقييــم مــدى وضــوح التشــريع
الضريبــي واتفاقيات/عقــود مشــاركة إنتــاج البتــرول بشــأن كيفيــة احتســاب وتكاليــف االستكشــاف
أيضــا وضــع أحــكام محــددة فــي التشــريعات
التــي يمكــن اســتقطاعها مــن إجمالــي اإليرادات.ويتوجــب ً
و اتفاقيات/عقــود مشــاركة إنتــاج البتــرول بحيــث تشــكل مبــدأ الســعر غيــر التفضيلــي /معامــات
علــى أســاس تجــاري بحــت  arm’s length principleوتتنــاول مخاطــر التســعير التحويلــي.
ويتعيــن أيضــا دراســة إمكانيــة تطبيــق قاعــدة عامــة لمكافحــة التجنــب .وكانــت بعــض مســتعمرات
المملكــة المتحــدة الســابقة قــد ادراجــت القاعــدة العامــة لمكافحــة التجنــب الضريبــي General
 anti-avoidance ruleفــي تشــريعاتها أو ورثتهــا مــن المســتعمر.
ويتعيــن وضــع متطلبــات محــددة العــداد التقاريــر الخاصة بكميــة ونوعية إنتــاج الصناعة االســتخراجية
والصــادرات ومــا إلــى ذلــك فــي التشــريعات المختلفــة بحيــث تمكــن موظفــي اإليــرادات مــن مقارنــة
البيانــات الماليــة واإلقــرارات الضريبيــة المدققــة بأرقــام اإلنتــاج والمبيعــات الفعليــة ذات الصلة.
إدارة اإليرادات وتخصيصها
يتعيــن أن يحــدد التشــريع بوضــوح كيفيــة إدارة اإليــرادات مــن الصناعــة االســتخراجية وتخصيصهــا
لضمــان اســتخدام إيــرادات الصناعــات االســتخراجية ألغــراض تنويــع االقتصــاد وضمــان تطبيــق صيغة
مــن صيــغ التوزيــع .ويتوجــب تطبيــق إجــراءات واضحــة الســتثمار اإليــرادات المحصلــة وضمــان
توزيــع أكبــر قــدر مــن األربــاح.
تنفيذ السياسات المستدامة
نظــرا لتأثيــر الســتخراج المــوارد الطبيعيــة وإنتاجهــا علــى الجوانــب البيئيــة واالجتماعيــة
ً
واالقتصاديــة للبلــد المعنــي ،يجــب أن يتضمــن اإلطــار القانونــي للصناعــة االســتخراجية لوائــح تحكم
هــذه الجوانــب فــي كل خطــوة خــال سلســلة القيمةللصناعــة االســتخراجية بأكملهــا .وتتمثــل
بعــض أمثلــة الصكــوك القانونيــة ذات الصلــة باالســتدامة ،فــي القوانيــن البيئيــة وقانــون المحتــوى
المحلــي وقانــون العمــل وكذلــك اللوائــح البيئيــة واالجتماعيــة والصحيــة والســامة .وتعتبــر كل
مــن الخطــوات المتعلقــة بالسياســات واإلطــار القانونــي وتنفيــذ السياســات المســتدامة مــن القضايــا
الشــاملة علــى طــول سلســلة القيمــة للصناعــات االســتخراجية.
 5-1-3االعتبارات عالية المستوى للتدقيق
على الجهاز وضع إطار قانوني يحدد بدقة ما يلي:
ماهيــة المتطلبــات القانونيــة إلدارة الحكومــة للقطــاع االســتخراجي -إذ يعــد تحديــد اإلطــار القانونيشـ ً
ـرطا أساسـ ًيا لوضــع برنامــج التدقيق.
كيفيــة توضيــح دور الجهــاز األعلــى للرقابــة فــي التشــريع؟ إذ يمكــن تكليــف الجهــاز بــدور مباشــر،علــى ســبيل المثــال التحقــق مــن التكاليــف القابلة لالســترداد وتلقــي إقــرارات األصول من المســؤولين.
هــل اإلطــار القانونــي فعــال ومناســب لضمــان إدارة قطــاع الصناعــة االســتخراجية بمــا يتماشــىمــع قــرارات وغايــات البرلمــان؟ هــل سياســات وأدوات السياســة الحكوميــة فعالــة ومناســبة لمتابعــة
القــرارات الخاصــة بالصناعــات االســتخراجية وغاياتهــا؟
يشــكل اإلطــار القانونــي الجــزء األكبــر مــن السياســة التــي اجازهــا البرلمــان .ويقــدم تنفيــذ هــذهالسياســات العديــد مــن االحتمــاالت لتنفيــذ عمليــات الرقابــة علــى األداء .ويمكــن للجهــاز مراجعــة اإلطــار
ومحاولــة تحديــد موضوعــات الرقابــة علــى األداء بنــا ًء علــى نوايــا البرلمان عند تحســين اإلطــار القانوني.
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أيضــا دراســة العقــود التــي تؤثــر علــى التقاريــر الحكوميــة ،علــى ســبيل المثــال مثــل
للرقابييــن ًابــرام اتفاقيــة مــع مبــادرة الشــفافية فــي الصناعــات االســتخراجية كدولــة عضــو.
أيضــا دراســة الفصــل رقــم  5مــن مرجــع الصناعــة االســتخراجية حــول السياســات
للرقابييــن ً25
واإلطــار القانونــي والعقــود ألن المعلومــات قــد تكــون مفيــدة الكتســاب مزيــد مــن المعرفــة
حــول الموضــوع وقــد تكــون مفيــدة فــي مهمــات التدقيــق.
مثال رقم  - 3عن الحالة :الفجوة في القانون والممارسة

أيضــا فــي
يبحــث معهــد حوكمــة المــوارد الطبيعيــة فيمــا يتعلــق بمؤشــر حوكمــة المــواردً ،
الفجــوة بيــن اإلطــار القانونــي للبلــد وممارســته .وتشــتمل الدرجــة المعطــاة لإلطــار القانونــي على
جميــع المؤشــرات المتعلقــة بتغطيــة ونوعيــة القوانيــن واللوائــح التــي تشــكل إدارة المــوارد ،بينمــا
تغطــي الدرجــة المعطــاة للممارســة المؤشــرات المتعلقــة باإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة . 26
وتشــكل الفجــوة بيــن الدرجتيــن أعــاه الفجــوة بيــن القانــون والممارســة.
البلدان في المنطقة األفريقية ذات الفجوات األقل:
البلد
موريتانيا
زامبيا
بوتسوانا
زيمبابوي
الجزائر
تونس (النفط والغاز)
أنغوال
السودان
جنوب أفريقيا

القانون
33
53
43
36
38
59
47
29
51

الممارسة
36
56
43
35
37
57
44
24
46

الفجوة
3+
3+
0
112355-

البلدان في المنطقة األفريقية ذات الفجوات األكثر:
البلد
تنزانيا (التعدين)
تنزانيا (النفط والغاز)
النيجر
ليبيريا
الكونغو
غينيا اإلستوائية
بوركينا فاسو
جنوب السودان

القانون
69
77
74
73
65
47
86
78

الممارسة
43
49
44
40
30
11
49
20

الفجوة
2629293236363758-
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 2-3األنشطة /القرارات الحكومية بشأن االستكشاف/االستخراج
 1-2-3المقدمة
تشــمل األنشــطة المتعلقــة باستكشــاف المــوارد الطبيعيــة ،تحديــد المنطقــة الزاخــرة باإلمكانــات.
وبشــكل عــام ،ال تعكــف الحكومــة بنفســها علــى إجــراء االستكشــاف ،ولكــن هنــاك العديــد مــن
اإلجــراءات والقــرارات التــي تتخذهــا الحكومــة .وعــادة مــا يتولــي البرلمــان مســؤولية اتخــاذ القــرار
النهائــي بشــأن فتــح مناطــق االستكشــاف واألنشــطة األخــرى .وإذا أثبتــت عمليــة االستكشــاف وجــود
احتياطيــات للمــوارد ،فبإمــكان الحكومــة اختيــار فتــح المجــاالت الســتخراجها.
تحــدد المســوحات الســيزمية (الزلزاليــة) المنطقــة الزاخــرة بمــوارد بتروليــة محتملــة .وإلــى جانب
الطــرق الزلزاليــة  ،يتــم اســتخدام أنــواع مختلفــة مــن الطــرق الجيوفيزيائيــة فــي التنقيــب عــن
المعــادن ويتــم اختيارهــا بنــا ًء علــى المعــادن المســتهدفة وطبيعــة تكوينــات االحتياطيــات المعدنيــة
فيهــا .وتتمثــل الجهــات الفاعلــة الرئيســية في الــوزارات والجهــات /اإلدارات المســؤولة عن المســوحات
الســيزمية قبــل الشــروع فــي عمليــة الترخيــص.
ويتوجــب علــى البرلمــان أو الهيئــة التشــريعية المعنيــة مــن الناحيــة المثاليــة ،النظــر فــي إمكانيــة
دائمــا العديــد مــن االعتبــارات التــي قــد
وجــدوى استكشــاف مجــال مــا .ويتعيــن حينئــذ مراعــاة
ً
تتعلــق علــى ســبيل المثــال بالبيئــة .ويتــم فــي كثيــر مــن الحــاالت ،اكتشــاف هــذه المــوارد فــي
أيضــا علــى
المناطــق الغنيــة بالتنــوع البيولوجــي والبيئــة الهشــة .ويمكــن أن يؤثــر االستكشــاف ً
ـرارا
المجتمعــات والصناعــات المحليــة .وفــي نهايــة األمــر ،يعــد القــرار بفتــح منطقــة لالستكشــاف قـ ً
سياســ ًيا يجــب أن يســتند إلــى معلومــات محايــدة وغيــر متحيــزة لموازنــة المصالــح المختلفــة.
وعنــد إجــراء مســح زلزالــي ،مــن األفضــل إجــراء تقييــم األثــر البيئــي بشــكل مثالــي.
 2-2-3أنشطة االستكشاف الخاصة بالتعدين
تبــدأ عمليــة اســتخراج المعــادن مــن األرض بالتنقيــب والتقييــم .ويبــدأ االستكشــاف عــادة مــن خــال
عمليــات المســح الجــوي ورســم الخرائــط .وبإمــكان الجيولوجييــن حتــى عندمــا تكــون المعــادن تحت
األرض ،جمــع المعلومــات األوليــة بنــا ًء علــى تكوينــات وتســجيالت الحقــول المغناطيســية .وبعــد
ذلــك ،يجــري الجيولوجيــون تحليــات زلزاليــة يســتخدمون خاللهــا الموجــات الصوتيــة للحصــول
علــى معلومــات حــول التركيــب الكيميائــي للصخــور وكثافتهــا .وإذا كانت هــذه المعلومــات األولية
واعــدة ،فيجــوز حينئــذ للشــركات التقــدم بطلبــات للحصــول علــى تراخيص االستكشــاف التــي تمكنها
مــن إجــراء المزيــد مــن البحــوث ،بمــا فــي ذلــك عــاد ًة بعــض عمليــات الحفــر واســتخراج العينــات
األساســية .ومــن ثــم يتــم تحليــل العينــات لتقديــر تكويــن وحجــم الحقــل .وغال ًبــا مــا تصنــف
االكتشــافات المعدنيــة باســتخدام ثــاث فئــات :المــوارد المعدنيــة المســتنبطة وذلــك عندمــا يمكــن
االســتدالل علــى وجــود معــادن ولكــن ال توجــد أدلــة كافيــة لتأكيدهــا ،والمــوارد المحــددة وذلــك
أيضــا احتياطــي محتمــل ،والمــوارد المقاســة وذلــك عندمــا
عنــد وجــود موثوقيــة معقولــة وتســمى ً
ـت . 27
أيضــا احتياطــي مثبـ
يكــون هنــاك درجــة عاليــة مــن الموثوقيــة وتســمى ً
 3-2-3المسوحات الزلزالية والجيولوجية – عمليات البترول البرية والبحرية
يشــير الحفــر البــري إلــى حفــر ثقــوب عميقــة تحــت ســطح األرض ،فــي حيــن يتعلــق الحفــر
البحــري بالحفــر تحــت قــاع البحــر .و ُيعتبــر إجــراء عمليــات المســح الزلزالــي البحريــة أكثــر
ـة مــن البريــة ،إذ أن التنقيــب عــن النفــط والغــاز فــي البــر اقــل تكلفــة مقارنــة بالبحــر.
تكلفـ ً
وهــذا يعنــي أنــه مــن غيــر المحتمــل أن يتــم الحصــول علــى تراخيــص المســح البــري علــى نطــاق
واســع مــن قبــل الشــركات .ومــن األرجــح أن تأخــذ الشــركات فرصهــا وتنفــذ حفرياتهــا فــي
األماكــن التــي توفــر فيهــا عينــات التربــة الفرعيــة بعــض التأكيــد علــى النجــاح .وتوجــد شــركات
متخصصــة فــي إجــراء المســوحات الســيزمية بالنســبة لألنشــطة البريــة ،حيــث تجــري مســحوات
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واســعة النطــاق لقــاع البحــر وجمــع بيانــات قيمــة .وباســتخدام المعــدات المتقدمــة ،يمكــن أن تغطــي
آالف الكيلومتــرات المربعــة فــي وقــت قصيــر .بيــد انــه يتعيــن تحليــل البيانــات بدقــة قبــل بــدء
عمليــات الحفــر باهظــة الثمــن.
 4-2-3إدارة البيانات
يتوجــب علــى الحكومــة ،من خــال الــوزارات والجهــات واإلدارات المعنيــة ،التأكد من حفــظ المعلومات
المســتقاة مــن هــذه المســوحات فــي قاعــدة بيانــات وتحديثهــا .ويتعيــن ضمــان متابعــة توفــر معلومات
موثوقــة ومحدثــة فــي قاعــدة البيانــات ومراقبتهــا .وتعتبــر البنيــة التحتيــة للمعلومــات الجيولوجيــة
أيضــا فــي غايــة األهميــة،
 بمــا فــي ذلــك التقييــم اإلقليمــي للمــوارد البتروليــة والمعدنيــة – ًألنهــا تمكــن الحكومــة مــن فهــم وإدارة المــوارد البتروليــة والمعدنيــة للبــاد بشــكل أفضــل وتحديــد
السياســات العامــة وإدارة النزاعــات المتعلقــة باألراضــي وتقييــم العائــدات المحتملــة فــي المســتقبل
وتســهيل اإلجــراءات الخاصــة بالمناقصــات ،ال ســيما فــي حالــة الهيدروكربونــات.
يشــكل ضعــف أمــن المعلومــات مخاطــر الكشــف عــن المعلومــات لألشــخاص غيــر المصــرح لهــم
باالطــاع عليهــا ،حيــث يمكــن تغييــر المعلومــات بطريقــة غيــر قانونيــة عندمــا يكــون األمــن متدنيـاً.
أيضــا نشــر بعــض المعلومــات حــول مناطق/قطاعــات االستكشــاف للجمهور
ومــن ناحيــة أخــرى ،يتعيــن ً
عنــد بــدء عمليــة مفتوحــة لتقديــم العطــاءات .وتتضمــن المعلومــات المفصــح عنهــا مــا يلــي:
•ضمــان نزاهــة عمليــة منــح تراخيــص المســح واالستكشــاف وضمــان تحديــد مهلــة زمنيــة لمرحلــة
المســح واالستكشــاف (عــادة مــا تكــون فتــرة الترخيــص ســنة واحــدة).
•النــص فــي التراخيــص علــى أن البيانــات والمعلومــات التــي ســيتم جمعهــا من المســوحات الســيزمية
ـكا للحكومــة وانــه ســيتم نشــرها علــى المــدى الطويل.
ســتصبح ملـ ً
•يتعيــن االتفــاق مــع الحكومــة علــى أي عمليــة بيــع للبيانــات الزلزاليــة والجيولوجيــة .ويجــب أن
أيضــا حصــة مــن ربــح بيــع البيانــات.
تتلقــى الحكومــة ً
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تعمــل جميــع البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن المســوحات الزلزاليــة فــي النرويج ،علــى تغذيــة قاعدة
البيانــات المركزيــة التــي تديرهــا الحكومــة النرويجيــة .بيــد ان النمــوذج النرويجــي يتميــز
بالمســؤوليات المنــاط بهــا أصحــاب التراخيــص مــن قبــل الحكومــة .فعندمــا يتــم منــح الشــركات
ترخيصــا الستكشــاف منطقــة داخــل القطــاع ،فإنهــا تكــون ملزمــة بتنفيــذه بالكامــل .فبينمــا تقــوم
ً
الحكومــة النرويجيــة بإجــراء المســوحات الســيزمية األوليــة ،تتوقــع مــن المرخــص لهــم إجــراء
ا وشــمولية فــي مجــال استكشــافهم .وباإلضافــة إلــى ذلــك،
مســوحات زلزاليــة أكثــر تفصيــ ً
يتعيــن علــى الشــركات تســليم أي بيانــات تــم جمعهــا مــن المســوحات الزلزاليــة إلــى الحكومــة.
وذلــك لكــي يكــون للحكومــة دائمــا اليــد العليــا عندمــا يتعلــق األمــر بالمعلومــات .إذ يعتبــر إلمــام
ا بــأي احتياطــي للنفــط والغــاز فــي قــاع البحــر مــن بيــن األمــور ذات
الحكومــة إلمام ـًا كام ـ ً
األهميــة االســتراتيجية الحساســة .حيــث تســاعد مثــل هــذه المعرفــة فــي عمليــات الترســية فــي
المســتقبل وتحديــد نســب الضرائــب وتقديــر اإليــرادات المســتقبلية مــن إنتــاج النفــط والغــاز.
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 5-2-3استخراج النفط والغاز والمعادن
يتعيــن علــى الحكومــة اتخــاذ قــرار بالشــروع فــي االســتخراج مــن عدمــه ،عندمــا تثبــت نتائــج
نشــاط االستكشــاف وجــود احتياطــي كبيــر للنفــط أو للغــاز أو للمعــادن وكــذا وجــود احتمــاالت
كبيــرة لخلــق فــرص لالســتغالل االقتصــادي أو الدرار المــوارد.
ويشــمل االســتخراج أي عمليــات إلزالــة المعــادن والــركام (الكتــل المعدنيــة) مــن األرض ،ومعالجــة
هــذه المســتخلصات واالســتفادة منهــا وفــي نهايــة المطــاف بيــع المنتجــات النهائيــة والمنتجــات
الثانويــة .بيــد ان نشــاط اســتخراج المــوارد الطبيعيــة قــد يعــرض البيئــة لمخاطــر كبيــرة ،بحيــث
دورا تنظيم ًيــا
يمكــن أن تكــون العواقــب البيئيــة المحتملــة كارثيــة .لــذا يجــب أن تلعــب الحكومــة ً
ومراق ًبــا للمســاعدة فــي تخفيــف تلــك المخاطــر.
ويتــم عــادة إيجــاد قــدر كبيــر مــن االقتصــاد الريعــي مــن خــال الصناعــات االســتخراجية وذلــك
بســبب نــدرة المــوارد المســتخرجة وارتفــاع الطلــب عليهــا .ويعــرف االقتصــاد الريعــي أو إيجــار
المــوارد فــي ســياق المــوارد الطبيعيــة ،علــى أنــه الربــح الفائــض أو الربــح الفائــق الــذي ال ينبــع
مــن عمليــة اإلنتــاج ولكــن مــن القيمــة األصيلــة للمــورد المســتغل .وال يرتبــط هــذا الربــح الفائــض
المن ِتــج ،والتــي يمكــن أن تســتخلص معــدل عائــد طبيعــي مــن جــزء
بعمليــة اإلنتــاج التــي ينفذهــا ُ
صغيــر مــن ســعر الســوق .وبالتالــي فــإن قيمــة هــذه المــوارد متأصلــة ،وألنهــا تحــدث علــى األراضي
أو علــى الــرف القــاري للبلــد ،فإنهــا تعــد مملوكــة لمواطنــي تلــك البلــدان.
ويتــم اتخــاذ القــرار النهائــي بشــأن االســتخراج علــى مختلــف مســتويات الحكومــة وأحيا ًنــا بواســطة
البرلمــان .وعمومــا ،تتولــى وزارة المناجــم أو وزارة النفط/الغــاز منــح تراخيــص التنقيــب .لمزيــد
مــن التفاصيــل انظــر منــح التراخيــص والعقــود فــي الفصــل رقــم .3-3
 6-2-3االعتبارات عالية المستوى للتدقيق
يتمثــل دور المدقــق  -أو ً
ال وقبــل كل شــيء – فــي الحصــول علــى فهــم لكيفيــة قيــام الحكومــة
بجمــع المعلومــات حــول منطقــة االستكشــاف وكيــف يتــم االحتفــاظ بهــذه المعلومــات والبيانــات
واســتخدامها .وعــاوة علــى ذلــك ،تتبــع عمليــة منــح تراخيــص المســح نفــس مبــادئ عمليــة منــح
المشــتريات العامــة .وعلــى الرغــم مــن اختــاف اجــراءات المنح/الترســية مــن بلــد إلــى آخــر ،إال أن
هنــاك بعــض الخطــوات المشــتركة إلــى حــد مــا ،والتــي يمكــن مراجعتهــا بصفتهــا رقابــة أداء أو
رقابــة التــزام .ويتعيــن علــى الجهــاز تقييــم مــا يلــي:
	•عمــا تــم إجــراء تقييــم األثــر البيئــي قبــل صــدور الموافقــة السياســية ،أو عمــا تــم التخطيــط
إلجرائــه ،ومــن قــام باجــراء تقييــم األثــر البيئــي؟
	•هل تم تنفيذ عمليات ضمان الجودة؟
	•هل كانت عملية منح تراخيص االستكشاف تتم بطريقة شفافة؟
	•هــل اســتخدمت تراخيــص التنقيــب مــن قبــل الشــركة التــي ُمنحــت لهــا ابتــداء ،أم هــل باعــت
الشــركة الترخيــص لشــركة أخــرى؟
	• اذا باعــت الشــركة ترخيــص التنقيــب بنــاء علــى  -ســبيل المثــال  -نســبة  ٪90-50مــن العائــد ،يجــب علــى
الحكومــة أيضــا الحصــول علــى حصتهــا أو انهــا تطبق بعــض اآلليات لضمــان أن يتم تحصيــل هذه اإليــرادات.
	•هل هناك سبب للشك في موثوقية الدراسات االستكشافية؟
	•ما هي كفاءة من يقومون بالدراسة؟
	•هل تدير الحكومة قاعدة بيانات للبيانات الزلزالية؟
	•إذا كانت اإلجابة بنعم ،فهل هي كاملة وهل يتم توفير األمن المناسب للبيانات؟
محدثة؟
	•هل البيانات
ّ
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 3-3منح العقود والتراخيص
 1-3-3المقدمة
تتبــع الــدول ممارســات مختلفــة فــي منــح العقــود والتراخيــص .وعلــى الرغــم مــن أن أفضــل
الممارســات تقضــي بضــرورة اتبــاع عمليــة تقديــم عطــاءات تنافســية ،فــإن الحكومــات غالبــًا مــا
تختــار الدخــول فــي اتفاقيــات ثنائيــة .ويناقــش هــذا القســم خصائــص عمليــة تقديــم عطــاءات
شــفافة وتنافســية وغيــر تقديريــة لمنــح حقــوق االستكشــاف والتطويــر واإلنتــاج .ويجــب أن نركــز
علــى التصــور الــذي تقتضيــه أفضــل الممارســات ،مــع إبــراز خصائــص النظــام الفعــال والكــفء.
ويتميز هذا النظام بالخصائص التالية:
•مسؤوليات مؤسسية محددة.
•إطــار قانونــي يمثــل أفضل الممارســات الدولية لمنح حقــوق االستكشــاف والتطوير واإلنتــاج وإجراءات
تقديــم عطــاءات شــفافة وتنافســية وغيــر تقديريــة مع الحــد األدنى مــن الســلطة التقديرية.
وتتــم إدارة عمليــة تقديــم العطــاءات والترخيــص لحقــوق التنقيــب عــن النفــط والغــاز وإنتاجــه،
عــادة بواســطة وزارة محــددة تكــون مســؤولة عــن التواصــل مــع شــركات المعــادن والنفــط والغــاز.
ويمكــن ادارة العمليــة علــى ســبيل المثــال لتحديــد:
•أقل عطاء
•أفضل مقدم عطاء مؤهل
•مقدم العطاء األكثر خبرة.
ويجــب تحديــد هــذه المعاييــر قبــل بــدء عمليــة تقديــم العطــاءات فيمــا يخــص تصنيــف مقدمــي
العــروض واختيارهــم.
تســتخدم بعــض الــدول أنظمــة جامــدة تتســم بعــدم المرونــة حيــال إجــراءات وشــروط العطــاءات
 Biddable Parametersممــا يؤثــر علــى تقاســم الفوائــد بيــن الحكومــة والمســتثمرين .بينمــا
تمنــح بعــض الــدول حقــوق االستكشــاف بنــا ًء علــى برنامــج العمــل .بينمــا تتيــح دول اخــري التفاوض
بشــان الشــروط .فــا يوجــد نظــام أو اســتراتيجية نموذجيــة لتقديــم العطــاءات يمكــن للحكومــات
علــى الصعيــد العالمــي تبنيهــا.
لمــاذا تحتــاج الحكومــات البــرام العقــود مــع الشــركات الدوليــة؟ عــادة مــا يكــون هنــاك توزيــع
غيــر متماثــل للســلطة والمعلومــات بيــن الحكومــة والمســتثمرين .إذ تتمتــع الشــركات متعــددة
الجنســيات ،أي شــركات البتــرول الكبــرى ،بخبــرات هائلــة في مجاالت أنشــطة االستكشــاف اكتســبتها
عبــر ســنوات عديــدة ،وهــي توظــف أفضــل الخبــراء فــي مجــاالت الجيولوجيــا والضرائــب .وتعتمــد
الحكومــات فــي البلــدان ذات المــوارد الطبيعيــة المكتشــفة حدي ًثــا ،إلــى حــد كبيــر علــى خبــرة هــذه
الشــركات فــي اســتخراج المــوارد المدفونــة فــي باطــن األرض.
وتتمثــل مزايــا محــددة إشــراك الشــركات الدوليــة ،في إتاحــة رأس المــال وضمــان الكفــاءة والقدرة.
أيضــا مخاطــر بســبب تضــارب المصالــح بيــن الحكومــة والشــركات الدوليــة.
ومــع ذلــك ،تبــرز ً
ـرا علــى إيــرادات المــوارد الطبيعيــة بيــد
وتعتمــد العديــد مــن الحكومــات فــي إفريقيــا اعتمــا ًدا كبيـ ً
انهــا ال تمتلــك رأس المــال والخبــرة الالزمــة لالســتثمار .وعليــه تتمتــع الشــركات الدوليــة التــي
لديهــا األمــوال والخبــرة ،بوضــع جيــد للتفــاوض علــى العقــود ذات الصلــة.
ويتعيــن علــى البلــدان فــي هــذا الصــدد ،أن تتعلــم مــن أخطــاء البلــدان األخــرى وأفضــل ممارســاتها
بنــاء علــى تجاربهــا الســابقة الفعليــة بشــأن هــذه العمليــات.
الحوافز الضريبية
أدت حوافــز االســتثمار فــي صناعــات معينــة فــي بعــض البلــدان األفريقيــة ،إلــى تكبــد خســائر
كبيــرة فــي اإليــرادات وتشــويه المنافســة ( Fjeldstadو  .)2011 Heggstadوتبحــث الشــركات
الكبيــرة واألفــراد األثريــاء باســتمرار عــن طــرق لالســتفادة مــن اإلعفــاءات الضريبيــة الخاصــة
بالدخــل الخاضــع للضريبــة بالكامــل.
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عمومــا أن الحوافــز او اإلعفــاءات الضريبيــة تزيــد مــن تدابيــر الضغــط
ومــن الحقائــق المقبولــة
ً
علــى كل مــن الشــركات متعــددة الجنســيات واألثريــاء ،وبالتالــي تعمــل علــى زيــادة الضغــط علــى
أيضــا مــن مخاطــر
موظفــي الخدمــة المدنيــة العليــا والمؤسســات الحكوميــة .ويزيــد هــذا الضغــط ً
األنشــطة االحتياليــة والفســاد . 29
وتبيــن التجربــة أن تطبيــق إعفــاءات ضريبيــة عاليــة يقلــل مــن الوعــاء الضريبــي ،ويخلــق مجــا ً
ال
للرشــوة والفســاد ،ويزيــد مــن ظهــور الثغــرات للتهــرب الضريبــي  .30ويعتبــر تفويــض شــخص
واحــد بالســلطة التقديريــة الخاصــة بمنــح هــذه الحوافــز أو لالنتقــاص مــن التشــريعات ،مســألة
محفوفــة بالمخاطــر.
وعــادة مــا تتــذرع الشــركات متعــددة الجنســيات واألفــراد األثريــاء بمنطــق نقــل األعمــال إلــى
البلــدان المجــاورة أو عــدم االســتثمار ،إن لــم يتــم منحهــا حوافــز .وعليــه يتعيــن تحديــد ومراجعــة
الحوافــز واإلعفــاءات الضريبيــة فيمــا يخــص احتســاب إجمالــي التكاليف/اإليــرادات التــي فقدتهــا
الحكومة/المجتمــع .ويمكــن اســتخدام األرقــام المحســوبة المتعلقــة باإليــرادات المفقــودة بســبب هــذه
الحوافــز ،كأســاس لعقــد اتفاقيــات ثنائيــة /متعــددة األطــراف بيــن الــدول ذات الصلــة للحــد مــن
هــذه المنافســة الضريبيــة غيــر الصحيــة (الســباق نحــو القــاع) مــن خــال منــح البلــدان المجــاورة
إمكانيــات تفــاوض أفضــل.
 2-3-3أنواع النظام المالي والضريبي
يعتمــد منــح العقــود والتراخيــص علــى النظــام المالــي للبلــد .ويوجــد نوعــان رئيســيان للنظــام
المالــي .أحدهمــا قائــم علــى العقــود واآلخــر يعتمــد علــى االمتياز/الترخيــص .وال يوجــد نظــام
متفــوق علــى اآلخــر .ومــع ذلــك ،فــإن األحــكام داخــل النظــام تحــدد مــدى جــودة االتفاقيــة بالنســبة
للحكومــة ومــدى جودتهــا بالنســبة للشــركات الدوليــة.
ووفقــا لنظــام ترخيــص االمتيــاز ،تنتقــل ملكيــة المــوارد إلــى شــركات النفــط عندمــا يتم اســتخراج
المــوارد ،وتقــوم الحكومــة بتحصيــل حصتهــا مــن إيجــار المــورد مــن خــال تحصيــل رســوم االمتياز
(الريــع) و/أو الضرائب.
بينمــا وفقــا لنظــام العقــود ،عــادة مــا يتــم اإلقــرار بــأن الحكومــة هــي مالــك المــورد ويتــم تعويض
الشــركات مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن اآلليــات .وهنــاك نوعــان رئيســيان مــن العقــود :عقــود
مشــاركة اإلنتــاج واتفاقيــات الخدمــة .ونناقــش تفاصيــل ذلــك أدناه.
وال يوجــد معيــار لتحديــد أي النظاميــن هــو األفضــل .وعــادة مــا يتــم تحديــد مقــدار إيجــار الموارد
التــي تشــاركها الحكومــات والشــركات مــن خــال المحــددات المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــات،
بــد ً
ال مــن نــوع االتفاقيــة المســتخدمة .وتشــمل المصطلحــات الرئيســية والقضايــا الرئيســية التــي
ينطــوي عليهــا النظــام المالــي مــا يلــي:
•من يتحمل تكاليف عمليات االستكشاف والتطوير؟
•كيف سيتم تمويل تكاليف اإلنتاج؟
•من سيدير العملية؟
•كيف سيتم تقاسم أو بيع المورد المنتج؟
•ما هي آلية السداد/الدفع لألطراف؟
ومــن المهــم أن يتعــرف المدققــون علــى هــذه األنــواع مــن النظــم الماليــة حتــى يفهمــوا أنــواع
اإليــرادات التــي قــد تحصلهــا الحكومــة والتزامــات األطــراف بموجــب النظــم المختلفة .وقد يســتخدم
أيضــا لتقييــم عمــا كانــت هــذه الترتيبــات هــي الترتيبــات المناســبة للبلــد أم ال.
المدققــون ذلــك ً
https://www.taxjustice.net/201903/01//ineffective-tax-incentives-on-profits-heavily-used-by-african-nations-compared-to-european-nations-study-finds/ . 29
http://www.cmi.no/publications/publication/?4045=taxation-mozambique-tanzania-zambia 030
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نظام االمتياز (يتعلق بالنفط والتعدين)
تعتبــر اتفاقيــة االمتيــاز ،أقــدم االتفاقــات الدوليــة ويشــار إليهــا أحيانًــا باتفاقيــة الترخيــص أو
االتفاقيــة الضريبيــة ورســوم االمتيــاز .وتقــوم اتفاقيــة االمتيــاز علــى منــح ترخيــص لشــركة
(صاحبــة االمتيــاز) لتطويــر منطقــة جغرافيــة محــددة .ولصاحــب االمتيــاز الحــق فــي بيــع اإلنتــاج.
وتحصــل الحكومــة علــى جــزء مــن اإلنتــاج يشــار إليــه باســم الريــع ،ورســوم حجــم المســاحة ،
والضرائــب التــي يدفعهــا المشــروع المشــترك ،باإلضافــة إلــى الحوافــز والضرائــب االجتماعيــة.
ووفقــا لنظــام االمتيــاز ،يمكــن للحكومــة أن تتقاســم بعــض مخاطــر المشــاريع ،إذا كانــت الخصومات
فــي النظــام الضريبــي تســمح بشــطب وترحيــل الخســائر أو التعويضــات .وتعتبــر النرويــج مثــال
علــى ذلــك .ويتمثــل االختــاف الشــائع بيــن االمتيــازات وعقــود مشــاركة اإلنتــاج فــي عــدم وجــود
حــدود لالســتقطاعات فــي األنظمــة الضريبيــة  ،لذلــك قــد يحــق للشــركات فــي كثيــر مــن
األحيــان تخصيــص المزيــد مــن التكلفــة للترخيــص.
للقانــون فــي قطــاع التعديــن ،أن يحــدد شــروط التعويــض واللوائــح التنفيذيــة .وقــد تنــص العقــود
أيضــا علــى شــروط خاصــة ،بمــا فــي ذلــك اإلعفــاء مــن رســوم االمتيــاز أو الحوافــز الخاصــة.
ً
أيضــا حصــة مــن اإلنتــاج فــي
وإذا كانــت الحكومــة شـ ً
ـريكا فــي المشــروع المشــترك ،فإنهــا تتلقــى ً
مقابــل الحصــة التــي تملكهــا.
النظم القائمة على العقود (ذات الصلة بالنفط)
عقود مشاركة اإلنتاج
ـيوعا للتعدين
تعــد عقــود مشــاركة اإلنتــاج ( )PSCsمــن بيــن أكثــر أنــواع الترتيبــات التعاقديــة شـ ً
أو التنقيــب عــن النفــط وتطويــره .وتقــوم الدولــة – بموجــب عقــود مشــاركة اإلنتــاج -بصفتهــا
مالــك المــوارد المعدنية/البتروليــة بالتعاقــد مــع شــركة تعديــن كمقــاول لتقديــم الخدمــات الفنية
والماليــة لعمليــات االستكشــاف والتطويــر .ويتــم تمثيــل الدولــة غالبــا مــن قبــل الحكومــة أو إحــدى
جهاتهــا .وتحصــل شــركة الصناعــات االســتخراجية علــى اســتحقاق محــدد فــي المعادن/البتــرول
المنتــج كتعويــض عــن التكاليــف (اســترداد تكاليــف االســتثمارات والخدمــات المقدمــة) وحصــة مــن
الربــح فــي مقابــل المخاطــر التــي تحملتهــا .ومــع ذلــك ،تظــل الدولــة هــي المالــك للمعــادن/
للبتــرول المنتــج مــع مراعــاة فقــط حــق المقــاول فــي الحصــول علــى حصتــه مــن اإلنتــاج .وعــادة
مــا يكــون لــدى الحكومــة أو جهاتهــا خيــار المشــاركة فــي جوانــب مختلفــة مــن عمليــة االستكشــاف
والتطويــر .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تنــص عقــود مشــاركة اإلنتــاج فــي كثيــر مــن األحيــان علــى
إنشــاء لجنــة مشــتركة بحيــث يتــم تمثيــل كال الطرفيــن ،ســواء لمراقبــة العمليــات ولحــل أو اتخــاذ
قــرار بشــأن الموضوعــات أو الخالفــات المتنــازع عليهــا.
وتتميــز عقــود مشــاركة اإلنتــاج عــن أنــواع العقــود األخــرى بخاصيتيــن .أوال ،تتحمــل الشــركة
مخاطــر االستكشــاف بأكملهــا ،وبحيــث إن الشــركة ال تتلقــى أي تعويــض فــي حالــة عــدم العثــور
علــى معــادن /بتــرول مربــح داخــل منطقــة العقــد .وثانيــا ،تمتلــك الحكومــة المــوارد والمنشــآت
والمعــدات.
وتتميز عقود مشاركة اإلنتاج في أبسط صورها بأربع خصائص رئيسية ،وهي:
•يدفع الشريك األجنبي رسوم امتياز للحكومة مقابل إجمالي اإلنتاج.
•يحــق للشــركة بعــد خصــم رســوم االمتيــاز ،الحصــول علــى حصــة مــن اإلنتــاج الســترداد التكاليف،
وعــادة مــا تقتصــر علــى بعــض األســهم ،علــى ســبيل المثــال  ٪50مــن صافــي الدخــل (بعــد طــرح
رســوم االمتيــاز).
•يتــم بعــد ذلــك تقاســم مــا تبقــى مــن اإلنتــاج (الربــح) بيــن الحكومــة والشــركة علــى أســاس حصــة
محــددة (علــى ســبيل المثــال  ٪60للحكومــة و  ٪40للشــركة ،وعــاد ًة مــا يعتمد تحديد النســبة علــى اإلنتاج).
•يجب على المقاول بعد ذلك دفع ضريبة الدخل (على سبيل المثال  )٪30من حصته في الربح.
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ويبيــن القســم أدنــاه حــول تحصيــل اإليــرادات تفاصيــل اضافيــة حــول اتفاقيــات مشــاركة اإلنتــاج
واألدوات الماليــة.

الشكل  :7رسم توضيحي ألنظمة فرض الضرائب على البترول ٣١

اتفاقيات الخدمات الفنية
تحتفــظ الحكومــة بموجــب اتفاقيــات الخدمــات الفنيــة ،بالتحكــم فــي المــوارد ،بينمــا تبــرم اتفاقيــات
مــع الشــركات لتقديــم الخدمــات الفنيــة فــي شــكل أعمــال االستكشــاف والبنــاء وإدارة التطويــر.
ـدا أو عينـَا (فــي شــكل ســلع).
وتحتفــظ الحكومــة بالمــوارد المنتجــة وتدفــع للشــركات المعنيــة نقـ ً
ويوجــد هــذا النــوع مــن االتفاقيــات بشــكل شــائع فــي البيئــة التــي تكــون فيهــا مخاطــر االستكشــاف
منخفضــة مــع ثبــوت وجــود احتياطيــات موثقــة ،كمــا هــو الحــال فــي بلــدان الشــرق األوســط.
العقود (التراخيص واإليجارات واالمتيازات والترتيبات التعاقدية األخرى)
تتســم عقــود الصناعــات االســتخراجية بالتعقيــد وغال ًبــا مــا يحتمــل أن يكــون لهــا تأثيــر كبيــر
علــى الجوانــب المختلفــة للبلــد ،إذ أنهــا تحكــم العالقــة بيــن الحكومــات وشــركات النفــط والغــاز
والتعديــن فيمــا يخــص اســتخراج المــوارد الطبيعيــة واســتغاللها وتؤثــر فــي كل شــيء بــد ًءا مــن
اإليــرادات واالســتقطاعات الضريبيــة إلــى التزامــات المحتــوى المحلــي وحمايــة البيئــة.
ومــع ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن أهميتهــا الجوهريــة ،فــإن العديــد مــن حكومــات الــدول المضيفــة
تفتقــر إلــى رؤيــة إســتراتيجية (سياســة) ،أو أطــر تنظيمية/رقابيــة متينــة ،أو المــوارد الالزمــة
للتخطيــط لمثــل هــذه المشــروعات والتحضيــر لهــا والتفــاوض بشــأنها ومراقبتهــا وتنفيذهــا ،ممــا
يحــد مــن قدرتهــا علــى تعظيــم الفوائــد المترتبــة عليهــا لصالــح البلــد.
أوجه التشابه واالختالف بين عقود البترول والتعدين
علــى الرغــم مــن وجــود أوجــه تشــابه بيــن اســتخدام عقــود القطاعيــن ،بيــد أن هنــاك اختالفــات
كبيــرة بيــن هذيــن القطاعيــن تنعكــس فــي تفضيالتهمــا التعاقديــة وكــذا فــي وجــود أنظمــة
مســتقلة للهيدروكربونــات وتنظيــم التعديــن فــي معظــم البلــدان .وتتصــف االتفاقيــات المســتخدمة
عــادة فــي صناعــة النفــط (عقود/اتفاقيــات مشــاركة اإلنتــاج) بأوجــه شــبه محــدودة مقارنــة بتلــك
التــي توجــد عــادة فــي صناعــة التعديــن .وتُفضــل التراخيــص عــاد ًة فــي التعديــن مــع اســتخدام
التصاريــح واالمتيــازات أحيا ًنــا.
وتنشــأ بعــض االختالفات الرئيســية من االعتبــارات الخاصة بالجيولوجيا واالستكشــاف وعمليات اإلنتــاج واقتصاد
الســوق واآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة .وتبين هــذه االختالفات من خالل بعض المقاييس ســبب اســتخدام اتفاقيات
مشــاركة اإلنتــاج علــى نطــاق واســع فــي صناعة البتــرول على نحو يفــوق اســتخدامها في مجــال التعدين.
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أيضــا ،حيــث يمتــد علــى مراحــل تتجــاوز نشــاط
كمــا إن نطــاق معظــم اتفاقيــات البتــرول أوســع ً
الصناعــة (االستكشــاف واإلنتــاج والبيــع) علــى نحــو يفــوق اتفاقيــات التعديــن ،وعــادة مــا تكــون
درجــة مشــاركة الحكومــة وســيطرتها أكبــر فــي اتفاقيــات البتــرول مقارنــة باتفاقيــات التعديــن.
أهمية العقود/االتفاقيات/التراخيص النموذجية
تمنــح قوانيــن قطــاع الصناعــات االســتخراجية ســلطات للحكومــات للتفــاوض بشــأن االتفاقيــات مــع
المســتثمرين المحتمليــن .وبالتالــي ،غالبـًا مــا ُيســمح للمفاوضيــن بوضــع شــروط لجــذب االســتثمار.
ويتــم إدراج االختالفــات فــي مخاطــر وفوائــد القطاعــات أو المجــاالت التي يمكــن أن تقدمهــا الحكومة
فــي بنــود اتفاقيــة معينــة ،مــع مراعــاة المخاطــر المحــددة وظــروف الســوق .ومــع ذلــك ،تتمثــل
احتماليــة ســوء اســتخدام هــذه الســلطة التقديريــة فــي االتجاهــات الحديثــة التــي تميــل الــى منــح
قــدر أقــل مــن الســلطة التقديريــة ،وتشــجع توحيــد العقــود واالتفاقيــات والتراخيــص النموذجيــة.
يتحمــل المفاوضــون الحكوميــون مســؤولية كبيــرة .وغال ًبــا مــا يمثــل االفتقــار إلــى القــدرة الكافية
مــن جانبهــم للتفــاوض علــى عقــد ومراقبــة تشــغيله تحد ًيــا كبيــراً .ويتســم اســتخدام العقــود
النموذجيــة التــي تنــص علــى شــروط وأحــكام يمكــن وضعهــا بمســاعدة خبــراء دولييــن ،بميــزة
الحــد مــن تأثيــر النقــص فــي القــدرات والخبــرة والكفــاءة.
أين نجد إرشادات بشان المفاوضات وأدوات لتقييم ومقارنة العقود
علــى الرغــم مــن الــدور الجوهــري الــذي تلعبــه العقــود ،فغال ًبــا مــا يصعــب ايجادهــا .وعليــه فقــد
تــم إعــداد Resourcecontracts.org ٣٢لســد الفجــوة المعرفيــة مــن خــال توفيــر إمكانيــة
اليجــاد العقــود وجعــل محتويتهــا المطولــة فــي كثيــر مــن األحيــان أكثــر ســهولة ،وتصنيــف
الشــروط االجتماعيــة والبيئيــة وحقــوق اإلنســان والماليــة العامــة والتشــغيلية لــكل عقــد .وغال ًبــا
مــا ُينــص علــى التزامــات مشــاريع الصناعــات االســتخراجية غيــر المدرجــة فــي العقــد فــي أجــزاء
أخــرى مــن اإلطــار القانونــي ،مثــل القوانيــن واللوائــح الوطنيــة.
 3-3-3االعتبارات عالية المستوى للتدقيق
تتبــع عمليــة منــح العقــود والتراخيــص نفــس مبــادئ عمليــة المشــتريات العامــة .وعلــى الرغــم مــن
اختــاف عمليــة المنــح مــن بلــد إلــى آخــر،إال أن هنــاك  -إلــى حــد مــا  -بعــض الخطــوات العامــة،
والتــي يتعيــن ممارســة الرقابــة عليهــا .ويجــب علــى الجهــاز الرقابــي تقييــم مــا يلــي:
•أن المرخــص له/المقــاول المختــار مســتوفي لجميــع معاييــر التأهيــل المحــددة فــي التشــريع.
ومــن األهميــة بمــكان أن يمتلــك المشــغل المؤهــات المالئمــة والكفــاءة المناســبة.
•أن محتويات اتفاقيات المعادن /البترول متوافقة مع أحكام التشريع.
•إذا لــزم األمــر ،أن المرخــص له/المقــاول (المقاولــون) قــد أنشــأ شــركة منفصلــة فــي الدولــة
المســؤولة عــن العمليــات.
•أن المقــاول ،عنــد إنجــاز مرحلــة االستكشــاف واالنتقــال إلــى مرحلــة التطوير/اإلنتــاج ،قــد أوفــى
بجميــع االلتزامــات خــال فتــرة االلتــزام الحاليــة كمــا هــو منصــوص عليــه فــي العقد/الترخيــص
وقــدم برنامــج عمــل إلــى الحكومــة بشــأن التزامــات الفتــرة التاليــة.
•أن الحكومــة تتخــذ اإلجــراء الــازم فــي حالــة عــدم التــزام المقــاول باألطــر الزمنيــة حســب
االتفاقية/العقــد.
•أن المقاول يقدم تقاريره إلى الحكومة خالل اإلطار الزمني المحدد بعد اكتشاف المعادن/البترول.
وفقا ألفضل الممارسات والمعايير الدولية.
•أنه قد تم وضع برنامج التقييم ً
•أن الحكومة تلقت تقريرا عن األنشطة خالل فترة التقييم وإعالنا مكتوب عن الجدوى التجارية.
وفقــا للمتطلبــات وتمــت الموافقــة
•أن المقــاول قــد وضــع تقييمــات تأثيــر البيئــة واالســتدامة ً
عليهــا مــن قبــل الحكومــة.
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•أن الحكومــة تلقــت خطــة للتطويــر واإلنتــاج مــن المقــاول وتــم تقييمهــا بدقــة .ويجــب علــى
الحكومــة الموافقــة علــى الخطــة قبــل إبــرام عقــود التطويــر واإلنتــاج وقبــل بــدء عمليــة االنشــاءات.
•أن تصريح اإلنتاج الصادر عن الحكومة يتماشى مع خطة اإلنتاج التي وضعها المقاول.
•أن الحكومــة بذلــت كل مــا فــي وســعها لضمــان تعظيــم المقــاول لحجــم اإلنتــاج مــن المــواد
المعدنية/البتروليــة.
•عــدم منــح المرخــص له/المقــاول اعفــاءات ضريبيــة أو حوافــز أو إعفــاءات أخــرى .وإذا كان األمــر
كذلــك ،يجــب علــى الجهــاز التأكــد مــن وجــود الصالحيــة بذلــك.
 4-3مراقبة العمليات
 1-4-3المقدمة
تحتــوي الممارســات الرقابيــة الفعالــة علــى تعريــف واضــح لواجبــات مختلــف األدوار المحــددة فــي
اإلطــار التنظيمي/الرقابــي .ومــن المهــم أن تــدرك األطــراف المختلفــة مســؤولياتها ســواء مــن حيــث
توفيــر المعلومــات أو مراجعتهــا .ويتعيــن عنــد إعــداد المهــام الرقابيــة ،النظــر فــي  -مــن بيــن جملة
أشــياء أخــرى  -فصــل األدوار .فعلــى ســبيل المثــال ،يجــب تحديــد أدوار وزارة البيئــة (ووحدتهــا
البيئيــة) والجهــة البيئيــة والشــركة المملوكــة للدولــة بوضــوح لتجنــب النزاعــات المؤسســية
وضعــف الرقابــة البيئيــة .وتحتفــظ وزارة البيئــة عــادة بكامــل المســئولية عــن اإلجــراءات الخاصــة
بالتخليــص وإصــدار التصاريــح فيمــا يخــص القضايــا البيئيــة .وقــد تتخــذ مراقبــة أحجــام اإلنتــاج
واألنشــطة ذات الصلــة أشـ ً
ـكال مختلفــة .وعــادة مــا يســتلزم تقديــم الوثائــق والتقاريــر والمعلومــات
المؤيــدة بانتظــام مــن قبــل المقاوليــن وعمليــات التفتيــش الفعليــة.
 2-4-3دور الحكومة
تتحمــل الحكومــة خــال العمليــة التاليــة إلصــدار العقــد والتراخيــص ،مســؤولية الرقابــة علــى ســير
العمليــات .ومــن المفتــرض أن تقــوم الشــركات عــادة بتزويــد الحكومــة بمعلومــات عــن ســير عمــل
عمليــات االستكشــاف وحالــة اإلنتــاج وعمليــة وقــف التشــغيل .ويجــب أن تراقــب الحكومــة بشــكل
اســتباقي مــدى التــزام الشــركات بالقوانيــن والقواعــد النافــذة فــي البلــد.
ما الذي يجب مراقبته؟
اإلنتاج والقياس
تحتــاج الحكومــة إلــى الحصــول علــى معلومــات موثوقــة عــن أحجــام اإلنتــاج وجودتــه .وهــذا ينطبق
علــى كل مــن البتــرول والتعديــن .وتشــكل أحجــام اإلنتــاج عــادة األســاس الحتســاب رســوم االمتيــاز.
لذلــك قــد يــؤدي عــدم اإلبــاغ عــن أحجــام اإلنتــاج إلــى تكبــد خســائر فــي اإليــرادات الحكوميــة.
ويجــب علــى الشــركات تزويــد الحكومــة بتقاريــر إنتــاج دقيقــة ،ســواء عــن اســتخراج المعــادن أو
ضــخ النفــط .وعــاد ًة مــا تكــون «وزارة المــوارد» (وزارة المناجــم أو وزارة البتــرول) هي المســتفيدة
أيضــا
مــن هــذه التقاريــر .ومــع ذلــك وبغــرض التحقــق مــن محتــوى التقاريــر ،تحتــاج الحكومــة ً
إلــى الحصــول علــى تأكيــد بشــأن دقــة وموثوقيــة معــدات القيــاس .ويمكــن للحكومــة أن تســتعين
بمقيــم خارجــي للقيــام بالتحقــق و/أو إجــراء عمليــات تفتيــش مفاجئــة علــى المناجــم وشــحنات
البتــرول.
وفيمــا يتعلــق باســتخراج المعــادن ،تحتــاج الحكومــة إلــى مطابقــة كميــة ونوعيــة المعــادن
المســتخرجة مــن المنجــم ونقلهــا وتكريرهــا (إذا كان ذلــك مناسـ ًبا) وتصديرهــا عبــر الجمــارك.
أيضــا
وعــادة مــا يتــم نقــل النفــط الخــام والغــاز عبــر خطــوط األنابيــب .ويعتبــر هــذا القيــاس ً
مناســبًا الحتســاب رســوم النقــل.
مهمــا الكتشــاف التســريبات مبكــراً،
ويمكــن أن يكــون إجــراء عمليــات القيــاس فــي عــدة نقــاط ً
وذلــك ألن االنحرافــات غيــر المعتــادة مــن نقطــة قيــاس إلــى أخــرى يمكــن أن تنتــج عــن تســرب
يمكــن أن يكــون كارث ًيــا مــن النواحــي البيئيــة.

35

الصحة و السالمة
تتصــف الصناعــات االســتخراجية بكونهــا عرضــة لمخاطــر متأصلــة للحــوادث .ويضــع تشــغيل منجــم،
يقــع علــى بعــد أمتــار عديــدة تحــت األرض ،مســؤولية كبيــرة علــى قــدرة الشــركات علــى ضمــان
ســامة عمــال المناجــم ورفاههــم .وبالمثــل ،يتطلــب تشــغيل منصــة نفطيــة بعيــدة عــن الشــاطئ فــي
ظــروف مناخيــة قاســية فــي الغالــب تطبيــق معاييــر صارمــة للســامة .وتســتعين الحكومــة بجهاتهــا
الخاصــة المكلفــة بضمــان المشــغل لصحــة العمــال وســامتهم بشــكل ســليم.
 3-4-3االعتبارات عالية المستوى للتدقيق
دورا فــي وظيفــة المراقبــة ،وذلــك من خــال تدقيــق المعلومــات المقدمة من
يلعــب الجهــاز الرقابــي ً
الجهــات الحكوميــة المتعلقــة بشــكل رئيســي باإليــرادات المحصلة .وتســاعد عمليــات التدقيــق الحكومة
علــى اكتســاب الثقــة فيمــا يتعلــق بحجــم اإلنتــاج والتصديــر وتقييــم المعــادن والهيدروكربونــات
وتكلفــة العمليــات .ويتمثــل دور المدقــق فــي التأكــد مــن التــزام الجهــات الحكوميــة والهيئــات
اإلشــرافية بالقوانيــن واالتفاقيــات التــي تنظــم استكشــاف المعــادن وإنتاجهــا وتطويرهــا .وفــي العــادة
ال يضطلــع المدقــق بالتدقيــق الفعلــي للمعــدات ولكــن يجــب أن يعتمــد بــد ً
ال مــن ذلــك علــى
ضوابــط الرقابــة الداخليــة التــي تضعهــا الحكومــة .ومــع ذلــك ،وفــي حالــة عــدم وجــود أســس
يعتمــد عليهــا ،للمدقــق االســهام فــي هــذا المجــال .وبــأي حــال ،يجــب علــى المدقــق تقييــم التالــي:
•أن السلطة المختصة تعكف على اختبار وفحص أجهزة القياس خالل فترات منتظمة ووفقًا للوائح.
•أن الــوزارة تعتمــد  -بشــكل منتظــم  -االســاليب والمعــدات المســتخدمة ،وتــداوم علــى االطــاع علــى
أيــة تغييــرات تطــرأ علــى اســاليب القيــاس.
•أن الحكومة قد وضعت اللوائح ذات الصلة التي تغطي متطلبات الصحة والسالمة للعمال.
 5-3تقييم اإليرادات وتحصيلها
 1-5-3المقدمة
تعتمــد قــدرة الحكومــة علــى تقييــم وجمــع الضرائــب ورســوم االمتيــاز والجمــارك واإليــرادات
األخــرى علــى خيــار وجــودة النظــام المالــي واألدوات الماليــة ،وعلــى القــدرة اإلداريــة والتدقيقيــة
والكفــاءة فــي المؤسســات ذات الصلــة .وتخضــع أنشــطة اســتخراج المعادن/البتــرول لمجموعــة كبيرة
ومتنوعــة مــن األدوات الماليــة ،حيــث تشــمل الضرائــب التــي تفــرض علــى جميــع قطاعــات االقتصــاد
األخــرى والضرائــب المفروضــة حصــراّ علــى صناعــة النفــط والتعديــن .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،غال ًبا
مــا تســتخدم أشــكال تحصيــل اإليــرادات غيــر الضريبيــة (مثــل رســوم االمتيــاز والرســوم الســطحية
والحوافــز وتقاســم اإلنتــاج) والتــي يمكــن أن تكــون كبيــرة بحيــث تتجــاوز حتــى اإليــرادات مــن
الضرائــب .وعنــد انشــاء شــركة وطنيــة للبترول/للمعــادن ،يجــب أن تحصــل الحكومــة علــى أربــاح
أســهم كمســاهم فــي الشــركة .وبالتالــي ،قــد تتكــون اإليــرادات الحكوميــة مــن عــدة مســارات
إيــرادات ،وباإلضافــة إلــى ذلــك يمكــن تحصيلهــا نقــداً أو عينيـاً.
ولتمكيــن التقييــم وضمــان اكتمــال التــزام شــركات الصناعــات االســتخراجية باإلبــاغ عــن الضرائب
والرســوم والحوافــز وضريبــة القيمــة المضافــة وأربــاح األســهم واألســهم ومــا إلــى ذلــك ودفعهــا،
مــن الضــروري جمــع بيانــات عــن نوعيــة وكميــة األحجــام المنتجــة والمســتهلكة والمصــدرة
والتحقــق منهــا .وعــاوة علــى ذلــك ،مــن المهــم تقييــم األســعار المحققــة مــن ِقبــل شــركة
الصناعــات االســتخراجية والتكاليــف التــي يتــم تحريرهــا بهــا ،ال ســيما عنــد وجــود معامــات بيــن
الشــركات ذات الصلــة .ويجــب علــى الحكومــة تصحيــح األســعار المعلنــة التــي ال تعكــس ظــروف
الســوق فــي وقــت المعاملــة وذلــك مــن خــال قواعــد وأدوات مكافحــة التجنــب.
وفــي حالــة التهــرب مــن دفــع الضرائــب ،يجــب دراســة فــرض أدوات ضريبيــة إضافيــة وتطبيــق
وفقــا للنظــام القانونــي .ويجــب مطابقــة جميــع المدفوعــات
إجــراءات ضريبيــة جنائيــة إضافيــة ً
والعائــدات المتعلقــة بالصناعــات االســتخراجية عنــد كل نقطة/حســاب دفــع ،وبحيــث يتــم تحويلهــا
وإيداعهــا فــي حســابات الخزينــة (ويفضــل أن يكــون ذلــك لــدى البنــك المركــزي).
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 2-5-3دور الحكومة
تتولــي الحكومــة مســؤولية تحصيــل مختلــف أشــكال اإليــرادات مــن أنشــطة الصناعــات االســتخراجية.
ونشــير فيمــا يلــي الــى األنــواع الخمســة الرئيســية إليــرادات الصناعــات االســتخراجية واألنظمــة
الماليــة التــي يمكــن للحكومــة اســتخدامها للحصــول علــى حصتهــا مــن العائــدات.
الجدول رقم  :3أمثلة عن اإليرادات
نوع اإليرادات
رسوم مدفوعة
مقدمًا

الخصائص
تعرف اإليرادات
المقدمة على انها
تلك التي تعكس
القيمة الحالية
لموارد الصناعات
االستخراجية.

اإليجابيات والسلبيات
توفير إيرادات فورية
لخزينة الحكومة

ال تعكس القيمة
الحقيقية للموارد.

أمثلة عن اإليرادات
مزادات حقوق االستكشاف
ورسوم الترخيص ورسوم
المنطقة ورسوم الترسية
والنقل

العائدات
قد تنتقص من
سهولة اإلدارة .إذ
التزامات السوق المحلية
االستثمارات بسبب
كل ما تطلبه هو
(رسوم امتياز فعالة)
تحصل الضريبة على
ضرب "سعر السلعة" عدم احتساب التكاليف.
وجود أنواع معينة من
أساس اإلنتاج وليس
وهذه الضريبة تراجعية
في "حجم اإلنتاج"
الضرائب المفاجئة
إجمالي الضرائب الربح الفعلي ،فتكون
وليست تدريجية
مضرو ًبا في نسبة رسوم
ضريبة إيجار األرضي(عادة
التكاليف بالتالي ليست
 ،بمعنى أن حصة
االمتياز .وتوفر عائدات
على الطاقة الكهرومائية
ذات صلة.
الحكومة في وقت مبكر الحكومة لن تزيد مع
والطاقة النووية)
زيادة األرباح.
قبل نقطة التعادل.

فرض ضرائب
على الحقل
(تنطبق عادة على
البترول)

الضريبة على
صافي ارباح
الشركات

مشاركة
الحكومة

نظام ضريبي خاص
لقطاع النفط/الغاز
مع سقف السترداد
التكلفة ومشاركة
األرباح بناء على
العقود ،وليس
القانون.

يقدم عائدات فورية
للحكومة .تفضله
تخلق العقود المختلفة
شركات النفط
للقطاعات النفطية/
الدولية بسبب إمكانية
الغازية المختلفة
التنبؤ بالشروط.
تعقيدات لسلطات
يتميز بالمقاييس.
اإليرادات .ال يمكن
يزيد إيراد الحكومة
للحكومة بسهولة
مع كل زيادة في
تغيير الشروط.
كل من أحجام اإلنتاج
وأسعار النفط والغاز.

تزداد حصة الحكومة
تدفع الضريبة على
عن طريق فرض
أساس الربح بعد خصم ضرائب على األرباح.
التكاليف .يحدد القانون يتم اعتبار التكاليف،
معدل الضريبة.
فتصبح بالتالي
االستثمارات جذابة

تضع مخاطر التسعير
التحويلي عبئا كبيرا
على سلطات اإليرادات.
قد يتم تحقيق الربح
الخاضع للضريبة
بعد بضع سنوات من
اإلنتاج  ،مما قد يخلق
فجوة في التوقع من
جانب الجمهور

يتيح للحكومة
الوصول المباشر إلى
الربح .تمكن البالد من
بناء المحتوى المحلي.

تتحمل الحكومة
مخاطر كبيرة.
في البلدان التي بها
فساد عالي ،قد تصبح
الشركات الحكومية
غير قابلة لإلدارة.

للحكومة حصة في
مشاريع الصناعات
االستخراجية
وهي جزء من
كونسورتيوم.
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اتفاقيات/عقود مشاركة
اإلنتاج

الضريبة على الدخل من
الربح تشمل الضرائب
األخرى:
• الضريبة التجارية
• الضريبة على دخل
الشركة/المؤسسة
• ضريبة األرباح الرأسمالية
• تجميد الضرائب
• ضريبة الدفع عند الربح
(قابلة للخصم)

حصة الحكومة في
المشاريع والشركات
المملوكة للدولة

خمسة جوانب لألنظمة المالية المختلفة
 يشــير تقاســم المخاطــر إلــى مقــدار المخاطــرة التــي تتحملهــا الحكومــة .فــإذا شــاركت الحكومــة بصفتهــاـاهما ،فســوف يتعيــن عليهــا تحمــل حصــة مماثلــة مــن التكاليــف ،وبالتالــي تحمــل مخاطــر كبيــرة.
مسـ ً
الجوانب
الخمس

•
•
•
•
•

صافي ضريبة
رسوم مدفوعة
إجمالي الضرائب الضرائبعلىالحقل
الشركات
مقدمًا
المخصصات و/أو
ضريبة األرباح -شركة النفط الوطنية
 رسوم االمتياز مزاد الحقوق مساهم في التراخيصاتفاقيات مشاركة العادية وضريبة
 رسوم الترخيص  -ضريبة اإلنتاجاإليجار االقتصادي
اإلنتاج
تقاسم الحد األقصى من
تقاسم الحد األدنى
المخاطر
من المخاطر
النظام المعقد
النظام البسيط
اإليرادات المتأخرة
اإليرادات المبكرة
حيادية اكبر
الحوافز السلبية
حصة عالية من اإليجار
حصة منخفضة من
االقتصادي
اإليجار االقتصادي
الجدول رقم  :4خصائص النظم المالية المختلفة
مساهمة الحكومة

ومــع ذلــك ،إذا تلقــت الحكومــة دفعــة ماليــة واحــدة من خــال تســويق حقــوق التنقيب واالستكشــاف
عبــر المــزاد العلنــي ،ال يتعيــن علــى الحكومــة أن تقلــق بشــأن التكاليــف ،فالشــركات تتحمــل كل
مخاطــر عــدم االكتشــاف.
يشــير نــوع النظــام إلــى مــدى صعوبــة قيــام ســلطات اإليــرادات بحســاب اإليــرادات الصحيحــة التــيســيتم جمعهــا .وفــي ظــل وجــود صافــي ضريبــة الشــركات ،يكــون للشــركات حوافــز كبيــرة
لتســجيل أكبــر قــدر ممكــن مــن التكلفــة لتقليــل الوعــاء الضريبــي .ولتخفيــف هــذه المخاطــر،
تحتــاج ســلطات اإليــرادات إلــى موظفيــن ذوي كفــاءة عاليــة فيمــا يخــص التســعير التحويلــي .بينمــا
بالنســبة اإلتــاوات البتروليــة ،ال تحتــاج الحكومــة للتحقــق مــن التكاليــف.
يختلــف توقيــت تلقــي الحكومــة إليراداتهــا بيــن األنظمــة الماليــة المختلفــة .فعلــى ســبيل المثــالفيمــا يخــص اإلتــاوات ،يتــم تحصيــل اإليــرادات فــي نفــس الوقــت الــذي يبــدأ فيــه اإلنتــاج ،حيــث
يمكــن أن ُيســتند إلــى تقديــرات اإلنتــاج .وهــو مــا يجعــل مــن األســهل تلبيــة التوقعــات الكبيــرة
مــن جانــب الجمهــور بشــأن اإليــرادات غيــر العاديــة مــن الصناعــة الجديــدة .بينمــا االعتمــاد علــى
الضريبــة علــى األربــاح يؤخــر اإليــرادات ألن الشــركات ســتحتاج إلــى تغطيــة تكاليفهــا أو ً
ال.
تتأثــر الحوافــز بنــوع النظــام المالــي .فاإلتــاوات ليســت شــائعة بيــن الشــركات بســبب عــدم اعتبــارالتكاليــف .وبالتالــي ،إذا حقــق المشــروع ربح ـًا بنســبة  ٪5وخضــع ألتــاوة إنتــاج بنســبة  ،٪10فــإن
هــذا يعنــي أن الشــركة علــى األرجــح ستخســر  ،٪5ممــا يثبــط االســتثمار ويخلــق حوافــز ســلبية.
غيــر أن الضريبــة علــى األربــاح مرتبطــة بربحيــة المشــروع والتدفــق النقــدي للشــركة ،وبالتالــي
لــن تؤثــر ســل ًبا علــى قرارهــم الخــاص باالســتثمار.
تزيــد حصــة الحكومــة مــن اإليجــار االقتصــادي عنــد االنتقــال إلــى الجانــب األيمــن مــن الجــدول.ويتــم الكشــف عــن القيمــة الحقيقيــة فقــط عندمــا يتــم بيــع الســلع فــي الســوق المفتوحــة .ويتــم
تطبيــق المــزادات والعائــدات قبــل بيــع ســلع الصناعــات االســتخراجية فــي الســوق المفتوحــة ،وقــد
تحصــل الحكومــة بالتالــي علــى حصــة أقــل بكثيــر مــن القيمــة الفعليــة .ومــع ذلــك ،تقــوم
الحكومــة فــي حالــة مشــاركتها ببيــع الســلع والحصــول علــى وصــول مباشــر إلــى الســوق.
ونبيــن فيمــا يلــي األنــواع الرئيســية لإليــرادات الحكوميــة التــي يتــم تحصيلهــا مــن الصناعــات
االســتخراجية ،وهــي الضرائــب واإلتــاوات:
وفقــا للوائــح الضريبيــة ذات الصلــة  -علــى ســبيل المثــال ،مثــل
يتــم احتســاب الضرائــب وتقييمهــا ً
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قانــون الضريبــة علــى دخــل الشــركات أو قانــون ضريبــة األربــاح المعدنية/البترولية .ويتم احتســاب
إجمالــي الدخــل بضــرب الكميــة المســتخرجة مــن المعادن/البتــرول فــي الســعر غيــر التفضيلــي.
ويتــم احتســاب الدخــل الخاضــع للضريبــة (الربــح) عــن طريــق خصــم النفقــات المســموح بهــا مــن
إجمالــي الدخــل .وعــادة مــا يتــم تحديــد النفقــات المســموح بهــا فــي اإلطــار القانونــي ،ويجــب أن
تكــون ضروريــة ومناســبة واقتصاديــة ومتصلــة بالعمليــات المعدنية/البتروليــة .ويجــب علــى ســلطات
اإليــرادات (مســؤولي الضرائــب) إجــراء التقييــم والرقابة/التحقــق فيمــا إذا كان يتــم احتســاب كل
وفقــا لألســاس القانونــي (القوانيــن) فــي اإلقــرارات
مــن إجمالــي الدخــل والنفقــات واإلبــاغ عنهــا ً
الضريبيــة ومــا إلــى ذلــك .وهــو مــا يتطلــب تنفيــذ عمليــات لفحــص ولتدقيــق اإلقــرارات الضريبية
تدقيقــا أشــمل مــن خــال عمليــات تدقيــق الضرائــب إلثبــات أن
بشــكل متزامــن ،كمــا يتطلــب أيضـًا
ً
اإلقــرارات الضريبيــة تتوافــق مــع حســابات دافعــي الضرائــب.
وعــادة مــا يتــم تقييــم اإلتــاوات بنــا ًء علــى إنتــاج المعادن/البتــرول والســعر والجــودة .وعــادة مــا
تكــون هنــاك أســعار مختلفــة للحقــول البريــة والحقــول البحريــة ،مــع وضــع األســعار األدنــى
للحقــول البحريــة العميقــة .فعلــى ســبيل المثــال ،تعتمــد قيمــة حقــوق االمتيــاز التــي يجــب دفعهــا
علــى إنتــاج البتــرول علــى المعاييــر التاليــة:
•أرقام اإلنتاج للشركة العاملة.
•األسعار السائدة للبترول المنتج.
•نسبة رسوم االمتياز (تحسب كنسبة مئوية من القيمة).
ولضمــان تحصيــل جميــع الضرائــب والرســوم ،مــن الضــروري التحقــق مــن بيانــات الكميــات المنتجة
والمســتهلكة والمصــدرة ،وكــذا مــن األســعار التــي يحققهــا البائــع للمعادن/البتــرول .ويمكــن
االعتمــاد علــى أنظمــة القيــاس الخاصــة بالشــركات ،ولكــن يتعيــن علــى الجهــة الحكوميــة المختصــة
التحقــق مــن دقــة هــذه القــراءات بشــكل منتظــم.

اإليرادات من الشركات المملوكة للدولة/شركات النفط الوطنية:

غال ًبــا مــا يكــون للشــركات المملوكــة للدولــة أو شــركات النفــط الوطنيــة دور فــي بيــع المعــادن أو
النفــط الــذي يمثــل نصيــب الدولــة .ويمكــن أن تحصــل الدولــة علــى المعــادن أو النفــط مــن خــال عــدد
مــن الترتيبــات ،بمــا فــي ذلــك عمليــات االســتخراج التــي تنفذهــا شــركات النفــط الوطنيــة التابعــة
للدولــة ،وحصــص ملكيتهــا فــي المشــاريع المشــتركة واتفاقيــات مشــاركة اإلنتــاج ،والنفط الــذي تدفعه
الشــركات للحكومــة لتغطيــة التزاماتهــا الضريبيــة أو رســوم حقــوق األمتيــاز  -انظر الفصــل  1-4لالطالع
علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول الشــركات المملوكــة للدولــة وشــركات النفــط الوطنيــة.
 3-5-3الجوانب الرئيسية لإلنفاق في قطاع الصناعات االستخراجية:
يتــم تكبــد نفقــات االستكشــاف فــي وقــت مبكــر مــن العمليــة عندمــا تبــدأ الشــركات فــي البحــث
ـارا استكشــافية -
عــن البتــرول والغــاز .ويمكــن أن تكــون اآلبــار المســتخدمة فــي االستكشــاف إمــا آبـ ً
تســتخدم إليجــاد احتياطيــات جديــدة أو آبــار تطويــر  -يتــم حفرهــا إلــى عمــق معــروف لالحتياطــي
عمومــا ثــاث فئــات من النفقــات المتكبــدة :تكاليــف التشــغيل النقديــة ،والمصروفات
المنتــج .وتوجــد
ً
العامــة واإلداريــة ،ونفقــات النفــاد واإلهــاك (وهــي تكاليــف غيــر نقديــة) .وتعتمــد الطريقــة التــي
يتــم بهــا تدقيــق النفقــات إلــى حــد كبيــر علــى كيفيــة احتســاب النفقــات ،والتــي يتــم تحديدهــا
عــاد ًة فــي العقــد المبــرم مــع الشــركة.
وعلــى ســبيل المثــال ،توجــد طريقــة تســمى طريقــة «الجهــود الناجحــة» تتيــح للشــركة االســتفادة
فقــط مــن تلــك النفقــات المرتبطــة بتحديــد موقــع احتياطيــات البتــرول والغــاز الطبيعــي الجديــدة
بنجــاح .وبالنســبة للنتائــج غيــر الناجحــة (أو «الفتحــة الجافــة») ،يتــم تحميــل تكاليــف التشــغيل
المرتبطــة مباشــر ًة علــى اإليــرادات لتلــك الفتــرة.
بينمــا تتيــح المنهجيــة البديلــة المعروفــة باســم طريقــة «التكلفــة الكاملــة» ،رســملة جميــع نفقــات
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التشــغيل المتعلقــة بتحديــد احتياطيــات النفــط والغــاز الجديــدة  -بغــض النظــر عــن النتيجــة.
ويتــم تســجيل تكاليــف االستكشــاف المرســملة بموجــب أي مــن الطريقتيــن كأصــول طويلــة األجــل.
وذلــك ألنهــا مثلهــا مثــل المخــارط والمكابــس واآلالت األخــرى التــي تســتخدمها جهــة التصنيــع،
تعتبــر احتياطيــات البتــرول والغــاز الطبيعــي أصـ ً
ـول إنتاجيــة لشــركة بتــرول وغــاز ،حيــث تتطلــب
المبــادئ المحاســبية المقبولــة عمومـًا تحميــل تكاليــف الحصــول علــى تلــك األصــول على اإليــرادات
ووفقــا للمعاييــر الدوليــة للرقابــة الماليــة  ،يتعيــن علــى المراجعيــن
عنــد اســتخدام األصــول .٣٣
ً
فهــم وتقييــم مــدى مالءمــة اإلطــار المحاســبي المســتخدم ذي الصلــة.
تتضمــن المتطلبــات التشــريعية المتعلقــة بالمحاســبة لبنــود اإلنفــاق أحــكام اللوائــح والتعليمــات
واألحــكام الــواردة فــي العقــد.
 4-5-3مجاالت التركيز المحددة لمهمات التدقيق  -التسعير التحويلي
ـرف التســعير التحويلــي علــى أنــه القيمــة المقــدرة للســلع الماديــة أو الممتلــكات غيــر الملموســة
ُيعـ ّ
أو الخدمــات المقدمــة بيــن األطــراف ذات العالقة/المرتبطــة .وتتــم تســمية هــذه األطــراف أو
الشــركات عــاد ًة علــى أنهــا شــركة مســيطرة أو شــركة قابضــة أو شــركة أم أو شــركة مملوكــة
أو شــركة تابعــة أو فرعيــة أو شــركات مشــتركة أو شــركات منتســبة.
مكــن ذلــك
ـرا لعــدم تطبيــق األطــراف ذات العالقــة /المرتبطــة ،لشــروط الســوق الحــرةُ ،ي ّ
ونظـ ً
مــن تحويــل األربــاح الخاضعــة للضريبــة عــن طريــق تحديــد األســعار بالطريقــة األكثــر مالءمــة
لألطــراف .بيــد أنــه توجــد فــي هــذه الحالــة مخاطــر متأصلــة فيمــا يخــص تحويــل األربــاح ،حيــث
تحــدث المعامــات عبــر الحــدود داخــل الجهــات متعــددة الجنســيات ،إذ ال تخضــع لضريبــة األربــاح
بشــكل صحيــح حيــث يتــم إنشــاء القيمــة أو إضافتهــا بســبب التســعير الخاطــئ للتحويــل.
ويمكــن تعريــف التســعير التحويلــي باعتبــاره منهجيــة مقبولــة بشــكل عــام لتحديــد االنحــراف
المقبــول الحــر عــن أســعار الســوق (الســعر غيــر التفضيلــي /معامــات علــى أســاس تجــاري بحــت).
ويمكــن اســتخدام المنهجيــة مــن قبــل الســلطات وكذلــك الشــركات الخاصــة .وسيســاعد ذلــك
الســلطات الضريبيــة فــي جهودهــا للحــد مــن تــآكل الوعــاء الضريبــي .كمــا يمكنهــا ذللك بالنســبة
للشــركات متعــددة الجنســيات ،مــن تحديــد أقســام الشــركة التــي تســدد التزاماتهــا وتلــك التــي
ال تدفــع الضرائــب المفروضــة عليهــا وتلــك التــي ال تدفــع .ويمكــن أن تعانــي الشــركات متعــددة
أيضــا مــن االزدواج الضريبــي علــى نفــس األربــاح دون تطبيــق تســعير تحويــل مناســب.
الجنســيات ً
تنــص المــادة رقــم  9مــن االتفاقيــة الضريبيــة النموذجيــة لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة
علــى مبــدأ الســعر غيــر التفضيلــي (المعامــات علــى أســاس تجــاري بحــت) علــى النحــو التالــي:
(عندمــا يتــم وضــع شــروط أو فرضهــا بيــن مشــروعين فــي عالقاتهمــا التجاريــة أو الماليــة التــي
تختلــف عــن تلــك التــي تتــم بيــن المشــاريع المســتقلة ،فــإن أي أربــاح تســتحق – بموجــب هــذه
الشــروط الحــد المشــروعين ،ولكــن بســبب هــذه الشــروط لــم تتحقــق علــى هــذا النحــو ،يمكــن
وفقــا لذلــك).
إدراجهــا فــي أربــاح ذلــك المشــروع وتخضــع للضريبــة ً
ونصــت معظــم الــدول علــى قاعــدة عامــة لمنــع التجنــب الضريبــي فــي تشــريعاتها والتــي يمكــن
اســتخدامها للتخفيــف مــن التحديــد غيــر المناســب للتســعير التحويلــي.
مهمــا لألجهــزة العليــا للرقابــة فيمــا يخــص الصناعــات
لمــاذا يعتبــر التســعير التحويلــي
ً
االســتخراجية
تتطلــب الصناعــات االســتخراجية اســتثمارات فنيــة ضخمــة وخبــرة متخصصــة تشــتريها شــركة
التعديــن أو البتــرول المحليــة مــن شــركة تابعــة فــي الخــارج .وتتمتــع أفريقيــا أيضــا باحتياطــات
http://www.investopedia.com/articles/fundamental-analysis/08/petroleum .٣٣
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كبيــرة مــن المعــادن والنفــط .و ُيقــدر أن مــا بيــن  60إلــى  ٪70مــن التجــارة العالميــة عبــارة عــن
معامــات بيــن الشــركات التابعــة داخــل الشــركات متعــددة الجنســيات .ويتيــح غيــاب شــروط
الســوق الحــرة تحويــل األربــاح بيــن البلــدان وبالتالــي تــآكل الوعــاء الضريبــي فــي أي بلــد معيــن
مــن خــال التخطيــط الضريبــي العدوانــي.
ووفقــا لتقديــرات منظمــة النزاهــة الماليــة العالميــة ( ،)GFIوالتــي تُعتبــر الــى حــد
ً
كبيــر الوســيلة األولــى لرصــد التدفــق المالــي غيــر المشــروع ،فــان الحصــة التــي تنطــوي
علــى تســعير تجــاري خاطــئ (التســعير التحويلــي) قــدرت بأكثــر مــن  ٪80فــي نشــرة عــام
 )Kar and Spanjers, 2015(2015القســم .2-4
وتعتبــر األســعار التحويليــة مهمــة لــكل مــن دافعــي الضرائــب واإلدارات الضريبيــة ألنهــا تحــدد
إلــى حــد كبيــر الدخــل والنفقــات وبالتالــي األربــاح الخاضعــة للضريبــة للشــركات المرتبطــة
بموجــب اختصاصــات ضريبيــة مختلفــة .ولتوضيــح فرصــة التحــول فــي األربــاح داخــل الصناعــات
االســتخراجية ،أظهــر مســح لـــعشرة مــن أقــوى عمالقــة الصناعــات االســتخراجية فــي العالــم أن ٪34
مــن فروعهــا البالــغ عددهــا  6038تقــع ضمــن المــاذات الضريبيــة .٣٤
و ُيعــد التســعير التحويلــي مشــكلة عالميــة للحكومــات ،ولكنهــا مثبطــة للهمــم بشــكل خــاص فــي
البلــدان الناميــة بشــكل رئيســي بســبب ضعــف المؤسســات (هيئــات اإليــرادات) واألطــر القانونيــة
وانعــدام االنضبــاط فــي القطــاع العــام.
مهمــا لألجهــزة العليــا للرقابــة فــي عمليــات تدقيقها/رقابتهــا على
لذلــك ،يعتبــر التســعير التحويلــي ً
األداء الحكومــي (أي وزارة الماليــة وســلطة اإليــرادات) فيمــا يتعلــق بتقييمهــا وتحصيلهــا ومراجعتهــا
الضريبيــة لإليــرادات مــن الشــركات متعــددة الجنســيات فيمــا يخــص الصناعات االســتخراجية.
تحويل األرباح بين الشركات
نظــرا ألن بعــض االختصاصــات القضائيــة فــي العالــم تفــرض ضريبــة دخــل منخفضــة علــى
ً
الشــركات أو ال تفــرض ضريبــة أصــا (المــاذات الضريبيــة) ،فهنــاك حوافــز اقتصاديــة للشــركات
متعــددة الجنســيات لتحويــل األربــاح بيــن شــركاتها ضمــن االختصاصــات القضائيــة المرتفعــة
والمنخفضــة الضريبــة .ويمكــن تحويــل األربــاح عــن طريــق تحديــد ســعر (اصــدار فواتيــر)
أعلــى مــن ســعر الســوق علــى الخدمــات والســلع والحكــر (التأميــن) والموجــودات غيــر الملموســة
لشــركة فــي بلــد ذي معــدل ضريبــي عــادي .ويمكــن بعــد ذلــك خصــم الســعر المرتفــع بشــكل
غيــر معتــاد ألغــراض الضريبــة أو كتكلفــة قابلــة لالســترداد فــي الدولــة األخيــرة ،وبالتالــي
تقليــل قاعــدة الضريبة/اإليــرادات القانونيــة فــي هــذا البلــد بالــذات.
ومــن المهــم اإلشــارة إلــى أن البلــد الــذي يصــدر الفواتيــر ال يجــب أن يكــون مــاذاً ضريب ًيــا.
وتطبــق بعــض االختصاصــات القضائيــة ذات المعــدل الضريبــي العــادي قواعــد خاصــة تســمح
بالتدفــق النقــدي مــن خــال اختصاصاتهــا القضائيــة دون اخضاعهــا للضريبــة ،وقــد ينتهــي الربــح
فــي نهايــة المطــاف إلــى مــاذ ضريبــي.

 .Mathiason - N (2011 (.٣٤أربــاح األنابيــب .تحديــد  6038شــركة فرعيــة مملوكــة لعشــرة مــن أقــوى عمالقــة الصناعــة االســتخراجية فــي العالــم والســعي مــن قبــل صحفيين مــن أمريــكا الالتينية لمعرفة المزيد .أوســلو :انشــر
ما تدفعــه -النرويــجhttp://www.publishwhatyoupay.no/pipingprofits .
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الشكل  :8توضيح التسعير التحويلي
يعتبــر التســعير التحويلــي مجــاال مرتفــع المخاطــر فــي البلــدان ذات الصناعــات االســتخراجية بســبب
طبيعــة األعمــال :الشــركات متعــددة الجنســيات ،والخبــرة والمعرفــة التقنيــة المتقدمة ،واالســتثمارات
الكبيــرة ،واألصــول القيمــة والممتلــكات غيــر الملموســة .وللتســعير التحويلــي فــي إطــار اتفاقيــات
مشــاركة اإلنتــاج ،عواقــب الحتســاب تكاليــف االســترداد وهــي قضيــة مهمــة فيمــا يخــص التحويــط
بأســوار تكفــل امتيــازات ضريبيــة للشــركات األجنبيــة .وعــادة مــا تحتــوي بيانــات اســترداد التكاليــف
ـرا ألن الشــركة
علــى التكاليــف المتكبــدة مــن خــال الخدمــات التــي تؤديهــا شــركة مرتبطــة .ونظـ ً
الشــقيقة والشــركة المحليــة لهــا نفــس المالــك ،فــإن الشــركات تتمتــع بحوافــز للمغــاالة فــي
التكاليــف المتكبــدة لتكــون قــادرة علــى خصــم المزيــد مــن التكاليــف مــن خــال اســترداد التكاليــف.
وألغــراض أخــرى بخــاف الضرائــب ،ال تبالــي الشــركة ايــن يوجــد الدخــل والتكاليــف.
كيفية تدقيق التسعير التحويلي وما يتعين على مراجعي الجهاز الرقابي معرفته
تعتبــر ســلطات اإليــرادات واألجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة مــن أهــم األجهــزة التــي تمنــع ســوء
تقديــر التســعير التحويلــي .وتتمتــع األجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة فــي بعــض البلدان
وفقــا التفاقيــات مشــاركة اإلنتــاج ،وبالتالــي تختــص بمهام
بســلطة مباشــرة لتدقيــق بيانــات التكلفــة ً
مشــابهة لســلطة الضرائــب .وتحقــق الســلطات الضريبيــة (وبعــض األجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة)
حمايــة التســعير التحويلــي مــن خــال تنفيــذ مهمــات التدقيــق الضريبــي للشــركات أو تقييــم
مخاطــر التســعير التحويلــي والتحليــل المقــارن وتحليــل الوظائــف .ويجــوز الطعــن فــي إعــادة
التقييــم التــي تجريهــا الســلطات الضريبيــة مــن خــال شــكوى ترفعهــا الشــركة إلــى المحاكــم
أو المحاكــم المختصــة بالضرائــب .ويجــوز للجهــاز األعلــى للرقابــة وســلطة اإليــرادات  -بموجــب
عقــود معينــة ،ال ســيما اتفاقيــات مشــاركة االنتــاج – الطعــن فــي التســعير الخاطــئ مــن خــال
مجلــس الطعون/اللجنــة االستشــارية أو مــن خــال القضــاء العــادي و/أو اإلبــاغ عــن حــاالت التهــرب
الضريبــي واالحتيــال بغــرض توجيــه االتهام/المقاضــاة.
وعندمــا ال يكــون للجهــاز األعلــى للرقابــة ســلطة مباشــرة لتدقيــق بيانــات التكلفــة ،يجــب أن تختــص
مهــام الجهــاز األعلــى للرقابــة فــي المقــام األول بمراقبــة وإجــراء الرقابــة علــى االلتــزام واألداء
للســلطة الضريبيــة بشــأن إنجازهــا وأدائهــا فيمــا يتعلــق بقضايــا التســعير التحويلــي.
وتوجــد قواعــد ولوائــح مختلفــة للتســعير التحويلــي فــي جميــع أنحــاء العالــم .بيــد أنهــا جميع ـًا
تحتــوي بشــكل شــائع علــى قواعــد حــول نــوع المعلومــات التــي يجــب علــى الشــركات تقديمهــا
للهيئــات الحكوميــة لتمكينهــا مــن رقابــة الســعر المحــدد بيــن األطــراف المرتبطــة .وعــاوة علــى
ـبقا لحســاب الســعر غيــر التفضيلــي .وبالنســبة لبلــدان
ذلــك ،تحتــوي أيضـًا علــى طــرق معتمــدة مسـ ً
35
ـبقا  ،وهــي:
منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،توجــد خمــس طــرق معتمــدة مسـ ً
http://www.transferpricing.wiki/general-transfer-pricing-information/transfer-pricing-methods .٣٥
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•سعر مقارن وغير خاضع للرقابة :األسعار بين األطراف غير ذات الصلة.
•التكلفة باإلضافة إلى الطريقة :مقارنة إجمالي الربح مع تكلفة المبيعات.
•طريقة سعر إعادة البيع :مقارنة إجمالي األرباح غير ذات الصلة بين األطراف غير ذات الصلة.
•طريقــة تقســيم الربــح :تحديــد المعامــات المترابطــة غيــر القابلــة للمقارنــة حيــث يتــم تحديــد
المضمــون (المخاطــر والجهــود والمهــام والمســاهمات ومــا إلــى ذلــك) مــن أجــل التوصــل إلــى
تقســيم الســعر غيــر التفضيلــي بيــن الشــركات ذات الصلــة.
•طريقــة صافــي هامــش العملية :اختبار صافــي الربح بيــن األطراف ذات الصلــة وغيــر ذات الصلة للمعامالت
ا عمليًا عندمــا ال تحل الطــرق األخرى مشــكلة التســعير التحويلي.
المماثلــة .وهــو مــا يعتبر حـ ً
ـبقا ،علــى ســبيل المثــال
وقــد يكــون لــدى الســلطات القضائيــة األخــرى طــرق أخــري معتمــدة مسـ ً
ـبقا .وتحــدد بعــض البلــدان اعتبــارات الســعر غيــر
للواليــات المتحــدة ســبع طــرق معتمــدة مسـ ً
التفضيلــي حصريـًا بحيــث يجــب علــى الشــركات اســتخدام إحــدى هــذه الطــرق إلثبــات الســعر غيــر
التفضيلــي ،فــي حيــن تســمح بلــدان أخــرى باســتخدام طــرق أخــرى إلثبــات الســعر غيــر التفضيلــي.
وفــي كلتــا الحالتيــن ،فــإن المنطــق وراء جميــع األســاليب المســتخدمة هــو إثبــات أن الصفقــة/
االتفاقيــة ســليمة اقتصاد ًيــا ويمكــن أن تبرمهــا أطــراف غيــر تابعــة (الســعر غيــر التفضيلــي).
وللقيــام بذلــك  ،يجــب فحــص كميــات كبيــرة مــن الوثائــق .ويجــب أن تفصــح الوثائــق عــن طبيعة
المعاملــة والمبالــغ المدفوعــة والســعر/العقد القابــل للمقارنــة ،والتــي يمكــن أن تثبت أن الســعر المتفق
عليــه ال يختلــف بشــكل كبيــر عمــا كان يمكــن أن يتفــق عليــه الطرفــان غيــر المرتبطيــن .وتكــون
جميــع الشــركات متعــددة الجنســيات تقري ًبــا – فــي الوقــت الحاضــر – علــى اســتعداد وجاهــزة لتقديم
هــذه المعلومــات لفحصهــا مــن قبــل الســلطات فــي وقــت تقديــم اإلقــرارات الضريبيــة.
ونبين فيما يلي أمثلة على نتائج مراجعة التسعير التحويلي:
•اإلحجام عن أو عدم االستعداد لتقديم وثائق التسعير التحويلي اإللزامية للتدقيق.
•ضعــف ممارســة ســلطة اإليــرادات فيمــا يتعلــق بامتثــال دافعــي الضرائــب مــن خــال تقديــم وثائــق
التســعير التحويلــي فــي غضــون الموعــد النهائــي.
•االفتقار إلى الكفاءة والموارد في سلطة اإليرادات.
•تكاليــف المســاعدة العامــة التــي تــم إصــدار فاتــورة بهــا مــن شــركة تابعــة ليســت خاليــة مــن
تكلفــة المســاهمين فــي الشــركة التابعــة ممزوجــة بتكلفــة تقديــم الخدمــات للشــركات التابعــة.
•السعر العشوائي للخدمات المقدمة بغض النظر عن خبرة الموظفين أو جدارتهم.
•ازدواجية التكاليف (من المحتمل عدم كشفها في ترتيبات السعر التحويلي).
•المغاالة في التأمين/الحكر من جانب الشركة التابعة في المالذ الضريبي.
•المغاالة في استخدام المواد غير الملموسة من جانب الشركات التابعة في المالذ الضريبي.
•االستفادة من القروض والتمويل/التمويل من الشركات/الشركات التابعة بأسعار فائدة متضخمة.
•القيــود المفروضــة علــى تدقيــق التســعير التحويلــي فــي بنــود اتفاقيــة مشــاركة االنتــاج (وجــود
شــروط باطلــة فــي اتفاقيــة مشــاركة االنتــاج).
36
• 973دوالر أمريكي  -السعر على أساس دلو من البالستيك .
دوالرا أمريك ًيا  -السعر على المنصات . 37 rocket launcher
•52
ً
38
دوالرا أمريك ًيا  -السعر على مسجل الكاميرا . Price on camera recorder
•13
ً
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 5-5-3اعتبارات التدقيق رفيعة المستوى
يتعيــن علــى الجهــاز األعلــى للرقابــة إجــراء مســح شــامل للتشــريعات والعقود/االتفاقــات التــي
أحكامــا بشــأن اإليــرادات المتحصلــة مــن الصناعات االســتخراجية .قــد يكون التشــريع الخاص
تتضمــن
ً
باإليــرادات المتحصلــة مــن الصناعــات االســتخراجية فــي قوانيــن منفصلــة للنفــط أو التعديــن ،أو قــد
يتــم تناولهــا فــي قانــون ضريبــة الدخــل العــام للبلــد .وبالنســبة التفاقيات/عقــود مشــاركة اإلنتــاج،
فــإن أهــم أحــكام اإليــرادادت ينــص عليهــا فــي العقــد نفســه.
يتعين على الجهاز األعلى للرقابة تقييم التالي:
•صحة الكميات المبلغ عنها فيما يخص انتاج المعادن والبترول وجودته.
•احتساب الضريبة على أساس السعر المحدد في التشريع أو القانون أو العقد ذي الصلة.
•يتعلــق خصــم التكاليــف لســنة معينــة مــن الدخــل فقــط بمنطقــة العقــد ذات الصلــة (التحويــط
بأســوار تكفــل امتيــازات ضريبيــة للشــركات األجنبيــة) .٣٩
• اعتبار خصومات األموال التي تذهب إلى صندوق احتياطي إيقاف التشغيل ذات صلة.
•أن التكاليــف القابلــة لالســترداد متوافقــة مــع النفقــات القابلــة للخصــم المســتحقة كمــا هــي
محــددة فــي اتفاقيــات مشــاركة اإلنتــاج أو عقــود مشــاركة اإلنتــاج أو فــي قانــون الضرائــب
(ضروريــة ومناســبة واقتصاديــة ومرتبطــة بالعمليــات المعدنية/البتروليــة).
• تقييم واختبار أسعار المعامالت بين الشركات ذات الصلة للتحويل الخاطئ لألسعار التحويلية.
• احتســاب وقيــاس قيمــة البترول/المعــادن ومــا إلــى ذلــك ،التــي يتــم الحصول منهــا علــى اإليرادات
وفقا للتشــريعات/العقود.
الضريبيــة ً
•أن ســلطة اإليــرادات تضمــن تقديــم اإلقــرارات الضريبيــة فــي الوقــت المناســب واكتمالهــا الحتســاب/تقييم
اإليــرادات بشــكل صحيــح.
وفقا للتشــريعات/العقود
•أن ســلطة اإليــرادات تضمــن المدفوعات وتســوية الحســابات فــي الوقت المناســب ً
(كمــا هــو محــدد في قانــون الضرائــب او اتفاقيــات مشــاركة اإلنتــاج أو عقــود مشــاركة اإلنتاج).
•أن ســلطة اإليــرادات تضمــن أنــه يتــم تســجيل جميــع المرخــص لهم/المقاوليــن فــي أنظمــة
اإليــرادات ذات الصلــة.
اعتبارات مراجعة التسعير التحويلي
يجــب علــى مدقــق الضرائــب النظــر فــي التشــريعات المحليــة للبلــد فيمــا يتعلــق بالمبــادئ الرئيســية
للتســعير التحويلــي ،بمــا فــي ذلــك مبــدأ الســعر غيــر التفضيلــي ،وطــرق التســعير التحويلــي،
وتحليــل المقارنــة ،والملكيــة غيــر الملموســة ،والخدمــات البينيــة داخــل المجموعــة ،واتفاقيــات
المســاهمة فــي التكلفــة ،ووثائــق التســعير التحويلــي ،والنهــج اإلداريــة لتجنــب النزاعــات وحلهــا،
وآمــن الموانــئ وتدابيــر التنفيــذ األخــرى.
يختلــف اإلطــار القانونــي مــن بلــد إلــى آخــر .ففــي حيــن أن لبعــض الســلطات القضائيــة قوانيــن
ولوائــح متينــة يمكــن أن تمنــع أو تعالــج الخطــأ فــي التســعير التحويلــي ،إال أن للبعــض اآلخــر قوانين
ضعيفــة أو ال توجــد لوائــح البتــة .وفــي هــذه الحالــة ،يجــب علــى مدقــق الضرائــب النظــر فيمــا
إذا كان مــن الممكــن قانو ًنــا تطبيــق قاعــدة عامــة لمكافحــة التهــرب الضريبــي أو إرشــادات منظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة بشــأن التســعير التحويلــي و/أو أفضــل الممارســات الدوليــة األخــرى.
ويقتصــر تفويــض الجهــاز األعلــى للرقابــة الماليــة عــادة علــى رقابــة كيفيــة تعامــل الســلطات
الضريبيــة مــع مخاطــر التســعير التحويلــي .ويمكــن إجــراء عمليــات التدقيــق علــى هــذا الموضــوع
إمــا علــى أنهــا رقابــة علــى االلتــزام أو رقابــة علــى األداء .ونــورد فيمــا يلــي بعــض األمثلــة
لمواضيــع الرقابــة علــى االلتــزام أو الرقابــة علــى األداء.

 . ٣٩في العديد من البلدان ،مثل أوغندا وجنوب السودان ،يمكن للشركات خصم التكاليف التي تتعلق باألنشطة داخل منطقة العقد فقط .بينما في بلدان مثل النرويج ،يكون التحويط بأسوار تكفل امتيازات ضريبية للشركات األجنبية بين المناطق البحرية
والبرية .وبالتالي ،يمكن للشركات خصم جميع تكاليفها من جميع مناطق العقود مجتمعة ،ولكن ليس التكاليف المتعلقة باألنشطة/العمليات البرية.
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مهمات الرقابة على االلتزام
•التحقق/مراجعة/مسح/فحص سلطة اإليرادات ذات الصلة فيما يتعلق بما يلي:
•موثوقية التقارير بشأن الضوابط ومراجعة الحسابات الضريبية.
•سياسات/متطلبات المشتريات البارزة التي يضعها البرلمان و/أو السلطة العليا.
•االمتثال للتشريع ،على سبيل المثال الرقابة على أداء السلطات الضريبية وضمان الجودة الداخلية.
•االمتثال ألحكام العقود/االتفاقات ،أي المراقبة والتدقيق والرصد وما إلى ذلك.
•اســتخدام أدوات السياســة ،علــى ســبيل المثــال المواعيــد النهائيــة للتوثيــق والعقوبــات واألحــكام
الجزائيــة ،والضريبــة اإلضافيــة.
•الدقة في اختيار موضوعات التدقيق الضريبي.
•نتائج عمليات التدقيق الضريبي وإعادة التقييم وضوابط الزيادة في اإليرادات.
•استخدام اتفاقيات تبادل المعلومات  ،إن وجدت.
•استخدام االتفاقات/المعاهدات الدولية األخرى ذات الصلة (المساعدة في التحصيل في الخارج).
الرقابة على األداء
تقييم أداء سلطة اإليرادات ذات الصلة بشأن التالي:
•التوجيه والرقابة من قبل السلطة العليا (وزارة المالية).
• الزيادة في حصة دافعي الضرائب المختارين للتدقيق/الرقابة الضريبية.
•التنظيم والكفاءة والقدرة بشأن التسعير التحويلي.
•مسح لسلوك دافعي الضرائب.
•اختبار فيجنتي  Vignetteلكفاءة موظفي الخدمة المدنية للتسعير التحويلي.
•إدارة الحالة/التدقيق الضريبي والوقت المستغرق – السبب.
•آثار المراجعة الضريبية وإعادة التقييم.
•ضوابط زيادة اإليرادات.
عمليات التدقيق المالي (التي ليست ذات صلة بجميع األجهزة العليا للرقابة المالية)
•عمليات التدقيق المباشرة لبيانات التكلفة من شركة الصناعات االستخراجية.
•عمليات التدقيق المباشرة لبيانات اإليرادات من شركة الصناعات االستخراجية.
•تقييــم تقاريــر شــركة الصناعــات االســتخراجية/اإلقرارات الضريبيــة مــع قواعــد بيانــات قابلــة
للمقارنــة فيمــا يتعلــق علــى ســبيل المثــال بالكميــات المنتجــة والجــودة (وزارة الماليــة ووزارة
المناجــم وهيئــة البتــرول والجمارك/النظــام اآللــي لتجهيــز البيانــات الجمركيــة «آســيكودا» .) ٤٠
•تقييــم ومقارنــة سياســات وممارســات التســعير التحويلــي الخاصــة بشــركة الصناعات االســتخراجية
مــع المعاييــر الوطنية/الدوليــة المعتمدة.
•تحديــد واختيــار التكاليــف واإليــرادات مــن /إلــى الشــركات التابعــة علــى أســاس المخاطــر
وفقــا لمبــدأ الســعر غيــر التفضيلــي.
واألهميــة النســبية للتحقــق ً

https://asycuda.org/en/about . ٤٠
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الجدول رقم  :5خسائر اإليرادات في قطاع الصناعات االستخراجية – والتخفيف منها
خسائر اإليرادات في قطاع الصناعات االستخراجية وكيفية تخفيفها
المصدر المتأثر

المسببات

الكفاءة التفاوضية
والمهارات والرشوة

التالعب  /التهرب /
التجنب
الحوافز الضريبية
اإلعفاءات الضريبية/
اإلجازات

معدل الضريبة
معاهدة تسوق
تغيير الملكية

الرقابة على االلتزام
واألداء واإلشراف
والتوصيات من خالل
تقارير التدقيق
(السنوية)

تحصيل الضريبة عند
المنبع
ضريبة األرباح
الرأسمالية

آليات اإلشراف واإلبالغ

حجم وجودة اإلنتاج

اإلبالغ غير الصحيح
للتسعير التحويلي

سعر المبيعات

تكاليف غير مقبولة

تضخم التكاليف/
العوائد غير الصحيحة
للتسعير التحويلي/
المغاالة في االقرارات

تحسين مهارات التفاوض
وشفافية العقود وإعادة
التفاوض على العقود
وأعمال مكافحة الفساد
ومبادرة الشفافية في
الصناعات االستخراجية
(انشر ما تدفعه/تستلمه)
القاعدة العامة لمكافحة
التهرب الضريبي وإعادة
التفاوض على المعاهدات

اإلقرارات غير
الصحيحة /االحتيال
في العائدات

الوعاء الضريبي

التخفيف الحكومي
والحوكمة الرشيدة

استجابة الجهاز
األعلى للرقابة المالية
والمحاسبة

التكاليف سيئة
التخصيص  -تضخم
السلع والخدمات

تمويل الدين
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تدقيق اإليرادات وتقييم/
تحليل قواعد البيانات ذات
الصلة واستخدام األحكام
المتعلقة بالجرائم في قانون
الضرائب والقانون الجنائي
تدقيق اإليرادات وتقييم/
تحليل قواعد البيانات ذات
الصلة واستخدام األحكام
المتعلقة بالجرائم في قانون
الضرائب والقانون الجنائي
تدقيق اإليرادات وتقييم/
تحليل قواعد البيانات ذات
الصلة واستخدام األحكام
المتعلقة بالجرائم في قانون
الضرائب والقانون الجنائي
تدقيق اإليرادات وتقييم/
تحليل قواعد البيانات ذات
الصلة واستخدام األحكام
المتعلقة بالجرائم في قانون
الضرائب والقانون الجنائي
تدقيق اإليرادات وتقييم/
تحليل قواعد البيانات ذات
الصلة واستخدام األحكام
المتعلقة بالجرائم في قانون
الضرائب والقانون الجنائي

رقابة االلتزام و/أو
األداء ،رفع التوصيات
من خالل تقارير
التدقيق (السنوية)

رقابة االلتزام و/أو
األداء ،رفع التوصيات
من خالل تقارير
التدقيق (السنوية)
رقابة االلتزام و/أو
األداء ،رفع التوصيات
من خالل تقارير
التدقيق (السنوية)
رقابة االلتزام و/أو
األداء ،رفع التوصيات
من خالل تقارير
التدقيق (السنوية)
رقابة االلتزام و/أو
األداء ،رفع التوصيات
من خالل تقارير
التدقيق (السنوية)
رقابة االلتزام و/أو
األداء ،رفع التوصيات
من خالل تقارير
التدقيق (السنوية)

 6-3إدارة اإليرادات وتخصيصها
 1-6-3المقدمة
تتميــز عمليــات اســتخراج المعادن/البتــرول بالقــدرة علــى توليــد عائــدات ضخمــة .وفــي الوقــت
نفســه ،ال يعــد اســتخراج هــذه المــوارد ضما ًنــا لالزدهــار ،والتوزيــع المتســاوي للثــروة ،والحــد مــن
الفقــر ،واالســتدامة الماليــة علــى المــدى الطويــل .بــل علــى العكــس مــن ذلــك ،يمكــن إليــرادات
هــذه المــوارد أن تعمــق الممارســات الفاســدة الموجــودة وهيــاكل الســلطة غيــر الشــرعية .لذلــك
مــن الضــروري أن يتــم اســتخدام اإليــرادات المتولــدة بطريقــة تفيــد البلــد بأكملــه.
وتوجــد طــرق مختلفــة لتصميــم نظــام لتوزيــع اإليــرادات المتحصلــة مــن هــذه المــوارد .ويعتبــر
التخطيــط الســتغالل هــذه اإليــرادات وايــداع الفائــض منهــا فــي صناديــق احتياطــي بفائــدة ،مــن
أفضــل الممارســات فــي هــذا الصــدد .كمــا يتعيــن وضــع قواعــد وإجــراءات بشــأن كيفيــة تمويــل
اإليــرادات الخاصــة بنفقــات الميزانيــة الوطنيــة.
ووفقــا لمبــادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ ،فــإن الخطــوات الرئيســية إلدارة اإليــرادات
ً
وتخصيصهــا بشــكل شــفاف وســليم تتمثــل فــي االتــي:
•إعــداد اســتجابات مناســبة لسياســات االقتصــاد الكلــي للتخفيــف مــن أي تأثيــر ســلبي مــن
ارتفــاع ســعر الصــرف.
•اتخــاذ قــرارات االدخــار لتســهيل )1( :تيســير اإلنفــاق العــام مــع مراعــاة تقلــب اإليــرادات ،و ()2
تراكــم األصــول بالنظــر إلــى الطبيعــة المحــدودة لمــوارد النفــط والغــاز والمعــادن.
•تخصيــص النفقــات العامــة بحكمــة ،وذلــك ضمــن إطــار إنفــاق متوســط األجــل متوافــق مــع
القطريــة التــي تضمــن التدقيــق الكافــي وتقييــم خيــارات االســتثمار العــام
اســتراتيجية التنميــة ُ
ووضــع سياســات ســليمة لتقاســم اإليــرادات.
 2-6-3صناديق الثروة السيادية والمعدنية
نتيجــة الزدهــار األســعار االقتصاديــة فــي جميــع أنحــاء العالــم ،فقــد بلــغ مســتوى اإليــرادات
الحكوميــة وتراكــم «األربــاح الهائلــة غيــر المتوقعــة» نســبًا لــم تكــن منظــورة فــي الماضــي.
وفيمــا يخــص البلــدان ذات اإليــرادات الكبيــرة المتوقعــة ،توفــر صناديــق الثــروة الســيادية للنفــط
والمعــادن وســيلة لتحصيــل إيــرادات ال تســتطيع الحكومــة إنفاقهــا بفاعليــة خــال عــام واحــد.
ولتجنــب مثــل هــذا اإلســراف فــي اإلنفــاق أو الهــدر الــذي يــؤدي إلــى التســارع المفــرط فــي نمــو
االقتصــاد المحلــي ،فقــد تــم إنشــاء «صناديــق النفــط والمعــادن» فــي العديــد مــن الــدول المنتجــة.
وقــد يكــون للصناديــق بعــض أو كل األهــداف التاليــة:
• تجنيــب اإليــرادات التــي ستســتخدم لتســهيل اإلنفــاق بمــرور الوقــت ،وبالتالــي مواجهــة آثــار
تقلــب األســعار والتغيــرات فــي مســتويات اإلنتــاج.
•ادخار جزء من اإليرادات المتأتية من االستغالل الحالي للموارد الطبيعية لصالح األجيال القادمة.
•استثمار المدخرات في البلدان األخرى لتجنب التسارع المفرط في نمو االقتصاد المحلي.
•يتعيــن اعتمــا ًدا علــى حجــم التراكــم ،ضمــان التأميــن ضــد األحــداث الطارئــة (علــى ســبيل المثــال،
الكــوارث الطبيعية).
وال تهــدف البلــدان التــي شــرعت لتوهــا فــي اإلنتــاج إلــى إنشــاء صنــدوق إدخــار دائــم ،بــل إلــى
تحقيــق مســتوى إنفــاق مؤقــت ولكنــه ثابــت إلــى حــد مــا لعــدة ســنوات للبــدء فــي عمليــة تنميتهــا.
وغال ًبــا مــا تبــدأ البلــدان التــي تحقــق عائــدات كبيــرة مــن الصناعــات االســتخراجية بإســتبعاد
الديــون ذات الفوائــد المرتفعــة قبــل تنفيــذ سياســات الســتثمار األمــوال الفائضــة.
أيضــا إلــى زيــادة فــي
ويمكــن لطفــرات االذدهــار التــي يحدثهــا انتــاج النفــط والغــاز أن تــؤدي ً
الديــن العــام .لــذا يتعيــن توخــي الحــذر لضمــان عــدم تفــاؤل الــدول المفــرط بشــأن اإليــرادات
المســتقبلية مــن الصناعــات االســتخراجية .حيــث يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى اإلفــراط فــي الدخــول
فــي التزامــات علــى أســاس اإليــرادات المتوقعــة ،فــي حيــن أنــه يمكــن أن يــؤدي انخفــاض األســعار
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إلــى تحصيــل إيــرادات أقــل مــن المتوقــع ،والتــي قــد تكــون غيــر كافيــة لســداد الديــن .وتقــرر
بعــض البلــدان إنشــاء صناديــق اســتقرار بحيــث توفــر كاحتياطــي ضــد االنخفــاض الحــاد واالرتفــاع
فــي أســعار الســلع األساســية .إذ يتيــح اإلطــار القانونــي  ٤١فــي جنــوب الســودان ،بإنشــاء «حســاب
اســتقرار عائــدات النفــط» ،باإلضافــة إلــى صنــدوق احتياطــي ألجيــال المســتقبل .ويجــب أن يتضمــن
حســاب اســتقرار عائــدات النفــط العائــدات الفائضــة والتــي يمكــن اســتخدامها خــال األوقــات التــي
ينخفــض فيهــا ســعر النفــط فجــأة .وقــد حــدث ذلــك فــي عــام  2014عندمــا انخفــض الســعر إلــى
دوالرا أمريك ًيــا .وبالنســبة لبعــض البلــدان األخــري التــي كانــت تضــع سياســاتها علــى
أقــل مــن 30
ً
دوالرا أمريك ًيــا لســعر التعــادل ،فــإن ذلــك يمثــل
أســاس أن ســعر النفــط علــى ســبيل المثــال 75
ً
أزمــة ماليــة محتملــة.
والــدرس المســتفاد هــو أنــه فــي أوقــات ارتفــاع أســعار النفــط  ،يجــب علــى الحكومــة دراســة إمكانية
ادخــار اإليــرادات اإلضافيــة بــد ً
ال مــن تضخــم ميزانيــة الدولــة .حيــث ســتكون هنــاك دائمــا أوقــات
ينخفــض فيهــا ســعر النفــط بســبب حركــة االقتصــاد العالمــي ،وتحتــاج الحكومــة إلــى االســتعداد
لمواجهــة مثــل ذلــك التحــدي.
مثال عن حالة رقم  - 5المرض الهولندي
تذكيــر بــأن اإليــرادات المحصلــة مــن المــوارد البتروليــة ليســت نعمــة فحســب ،بــل قــد تكــون
أيضــا إذا لــم يتــم التعامــل معهــا بشــكل صحيــح .إذ اكتشــفت هولنــدا حقــول غــاز كبيــرة
نقمــة ً
فــي عــام  .1959وبعــد اســتخراج المــوارد ،تدفقــت كميــات كبيــرة مــن العمــات األجنبيــة ،ممــا
أدى إلــى أن تتمتــع هولنــدا بعملــة أقــوى بكثيــر مــن الــدول األخــرى .وزادت الحكومــة الهولنديــة
أيضــا مــن إنفاقهــا ،ممــا زاد مــن الضغــط التضخمــي علــى االقتصــاد المحلــي .وعانــت الصناعــة
ً
التحويليــة بشــكل كبيــر مــن ذلــك بســبب كونهــا أقــل قــدرة علــى المنافســة .وعليــه يتعيــن
وضــع سياســات لضمــان االســتدامة الماليــة علــى المــدى الطويــل ومنــع مــا يســمى «بالمــرض
الهولنــدي» .ويجــب أن تســتند الموازنــة الســنوية إلــى تقديــرات دقيقــة ألســعار النفــط والمعــادن
وافتراضــات األحجــام.
 3-6-3اعتبارات المراجعة رفيعة المستوى
يمكــن لتقاريــر الجهــاز األعلــى للرقابــة الماليــة والمحاســبة فــي هــذا المجــال ،تنبيــه الحكومــة
إلــى الحاجــة إلــى تشــجيع التخطيــط المســتدام وإعــداد موازنــة مســتدامة .وتحتــوي سلســلة القيمــة
لمبــادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ علــى بعــض األســئلة التــي يمكــن أن يســتخدمها
الجهــاز األعلــى للرقابــة لمعالجــة المجــاالت الهامــة التاليــة:
•هل تتصف قرارات تخصيص اإليرادات بالشفافية؟
•هل تندرج قرارات اإلنفاق ضمن إطار مالي كلي سليم ويتماشى مع استراتيجية التنمية للدولة؟
•هل توجد تدابير سياسية لمعالجة مخاطر التعرض للمرض الهولندي؟
•هــل توجــد آليــة ذات موثوقيــة للتعامــل مــع اإليــرادات الزائــدة بطريقــة مســتدامة ،مثــل تجنيبهــا
فــي صنــدوق ادخــار واســتقرار شــفاف؟
تمثــل مبــادئ ســانتياغو  ٤٢مجموعــة مهمــة أخــرى مــن المعاييــر المقبولــة دول ًيــا إلنشــاء وإدارة
صناديــق الثــروة الســيادية .ويوجــد  24مبــدأ تغطــي علــى ســبيل المثــال اإلطــار القانونــي وإطــار
الحوكمــة والتدقيــق (ذو صلــة باألجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة).
Petroleum Revenue Management Act 2013 . ٤١
https://www.ifswf.org/santiago-principles-landing/santiago-principles . ٤٢

48

وفــي كثيــر مــن الحــاالت ،يتــم وضــع قانــون منفصــل إلدارة اإليــرادات المعدنيــة أو البتروليــة.
وسينشــيء القانــون ،كمــا ذكرنــا فــي الفصــل رقــم ،3-1-3حســا ًبا لإليــرادات المتحصلة مــن الصناعات
االســتخراجية ،ويحــدد القواعــد الخاصــة بكيفيــة تحويــل اإليــرادات إلــى الصنــدوق الموحــد ،وكيفية
تجنيــب األمــوال فــي الصناديــق االحتياطيــة وكيفيــة إجــراء التحويــات إلــى المجتمعــات فــي
المناطــق المنتجــة .وللتأكــد مــن االلتــزام بالقواعــد واللوائــح الخاصــة بــإدارة اإليــرادات المتحصلــة
مــن الصناعــات االســتخراجية  ،يجــب علــى المدقــق تقييــم التالــي:
•هــل يتــم دفــع اإليــرادات مــن الصناعــات االســتخراجية فــي الموعــد المقرر إلــى الحســاب المخصص
فــي البنــك المركزي؟
• هل توجد اتفاقية إدارة بين وزارة المالية والبنك المركزي تغطي أيضًا سياسات االستثمار؟
•هــل يتــم االلتــزام بالحــد األقصــى لمبلــغ اإليــرادات مــن الصناعــات االســتخراجية الــذي يتعيــن
تحويلــه إلــى الميزانيــة الســنوية .عــادة ،يجــب أال يتجــاوز إجمالــي اإليــرادات المحولــة المبلــغ
المطلــوب لتمويــل الميزانيــة الوطنيــة للعــام المقبــل؟
•هل يتم تنفيذ التحويالت من البنك المركزي بموجب التوقيعات المتطلبة؟
•هــل تتــم إدارة أي أمــوال احتياطيــة يتــم إنشــاؤها بطريقــة مناســبة ويتــم إنفاقهــا للغــرض
المســتهدف .إذ يجــب أن يتــم الســحب فقــط ألغــراض الصناعــات االســتخراجية؟
•هل يتم التحويل إلى المجتمعات المحلية المحددة في التشريع بصفتهم المستفيدين الشرعيين؟
 7-3تنفيذ السياسات المستدامة :الشواغل االقتصادية والبيئية واالجتماعية
 1-7-3المقدمة
الســتخراج المــوارد الطبيعيــة أثــر بيئــي واجتماعــي واقتصــادي عالمــي وإقليمــي ومحلــي .لــذا مــن
المهــم أن تنفــذ الحكومــات سياســات تقلــل مــن اآلثــار الســلبية ألنشــطة الصناعــات االســتخراجية على
البيئــة والمجتمعــات المحليــة إلــى الحــد األدنــى ،وتضمــن التنميــة المســتدامة والنمــو االقتصــادي.
ويمكــن أن يتيــح اســتخراج المــوارد الطبيعيــة الفرصــة ،علــى ســبيل المثــال إلنشــاء الحدائــق الوطنية
والمحميــات الطبيعيــة بالمناطــق المعرضــة للمخاطــر ،وتحســين البنيــة التحتيــة المحليــة ،وتمكيــن
المجتمعــات المحليــة ،وخلــق إمكانــات العمالــة المحليــة وتوفيــر الخدمــات .إذ أن إمكانــات التنميــة
كبيــرة بالنظــر إلــى الخدمــات اللوجســتية والتعليــم والصحــة وخدمــات القطاعــات األخــرى التــي
يمكــن أن تدعمهــا الصناعــات االســتخراجية.
وتعتبــر االســتدامة بمثابــة مشــكلة عامــة علــى طــول سلســلة قيمــة الصناعــات االســتخراجية ،كمــا
هــو موضــح فــي الجــدول أدنــاه.
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الجدول رقم  :6سلسلة القيمة للصناعات االستخراجية والسياسات المستدامة
خطوات سلسلةالقيمة للصناعاتاالستخراجية
السياسات واإلطار القانوني
أنشطة/قرارات الحكومة فيما يخص
االستكشاف/االستخراج
منح العقود والتراخيص
مراقبة العمليات
تقييم اإليرادات وتحصيلها
إدارة اإليرادات وتخصيصها

الصلة بالسياسات المستدامة
اللوائــح البيئيــة واالجتماعيــة والصحيــة ،وقواعــد الســامة،
ولوائــح إدارة اإليــرادات ،والسياســات والتشــريعات الخاصــة
بالمحتــوى المحلــي ،والعقــود واتفاقيــات الترخيــص وشــروط
التأهــل للمشــاركة فــي المناقصــات ومــا إلــى ذلــك.
تقييمــات خــط األســاس ،والتحقــق مــن االلتــزام بالترخيــص،
واالعتبــارات البيئيــة واالجتماعيــة عنــد االستكشــاف وما إلــى ذلك.
ترخيــص ومتطلبــات تقييــم األثــر البيئــي وعلــى الصحــة
المجتمعية/تقييــم األثــر البيئــي ..إلــخ.
المراقبة البيئية واالجتماعية والصحية ،ومراقبة اإلغالق /إيقاف
التشغيل (أثناء وبعد)  ..إلخ.
رســوم ترخيــص تقييــم األثــر البيئــي ،ورســوم إعــادة التأهيــل،
ورســوم المراقبــة ،وصناديــق التنميــة المجتمعيــة ،وصناديــق
إيقــاف التشــغيل /الضمــان المالــي  ..إلــخ
إدارة اإليــرادات وتخصيصهــا من صناديق التنميــة المجتمعية ،وصناديق
إيقــاف التشــغيل أو صناديــق الثروة الســيادية وما إلــى ذلك.

تضطلــع األجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة بمهــام إحــداث الفــارق فــي حيــاة المواطنيــن مــن خــال
تقديــم تقييمــات موضوعيــة ومســتقلة عمــا كانــت المــوارد العامــة تــدار بشــكل مســؤول وفعــال مــن
قبــل حكوماتهــم فــي مجــال التنميــة المســتدامة  -ضمــان حمايــة المــوارد الطبيعيــة والنظــم البيئيــة
الصحيــة ممــا يــؤدي إلــى رفاهيــة جميــع المواطنيــن.
 2-7-3دور الحكومة
تضطلــع الحكومــات بمســؤولية وضــع التشــريعات واللوائح والسياســات المتعلقــة بالقضايا المســتدامة،
بمــا فــي ذلــك الخدمــات االجتماعيــة والصحــة العامــة والتعليــم والبنيــة التحتيــة العامة والسياســات
االقتصاديــة ووضــع معاييــر األداء البيئــي .كمــا تتولــي الحكومــات المســؤولية عــن مواءمة تشــريعات
وسياســات التعديــن والنفــط مــع خطــط التنميــة الوطنيــة والمبــادرات الدوليــة  ،وإنشــاء المؤسســات
والهيئــات القــادرة علــى إدارة الصناعــات االســتخراجية .وفــي بعــض المجــاالت ،وخاصــة فــي العالــم
النامــي ،ال تلتــزم الحكومــات بتطبيــق الضوابــط بشــكل ســليم .لــذا يجــب علــى الحكومــات تطبيــق
التشــريعات والضوابــط ،واالســتثمار فــي الخدمــات األساســية وتقديمهــا ،وضمــان حمايــة حقــوق
اإلنســان ،ووضــع األنظمــة الماليــة ،وإدارة اإليــرادات بشــفافية ،واســتثمار هــذه اإليــرادات فــي التنميــة
المستدامة.
 3-7-3أهداف التنمية المستدامة وجدول األعمال 2063
تمثــل أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر جــدول أعمــال األمــم المتحــدة لمــا بعــد عــام 2015
ووفقــا لرؤيــة االتحــاد األفريقي
للتنميــة االقتصاديــة العادلــة والشــاملة اجتماعيـًا والمســتدامة بيئ ًيــا.
ً
«إفريقيــا متكاملــة ومزدهــرة ومســالمة يقودهــا مواطنوهــا بحيــث يمثلــون قــوة ديناميكيــة علــى
الســاحة الدوليــة» ،فــإن أجنــدة  2063هــي إطــار عمــل اســتراتيجي للتحــول االجتماعــي واالقتصــادي
للقــارة خــال الخمســين عامـًا المقبلــة .وهــي تبنــي وتســعى إلــى تســريع تنفيــذ المبــادرات القاريــة
أيضا
الســابقة والحاليــة  ٤٣مــن أجــل ضمــان النمــو والتنميــة المســتدامة .كمــا تم وضــع أجنــدة ً 2063
بنــاء علــى أفضــل الممارســات الوطنيــة واإلقليميــة والقاريــة .وفــي ســياق أوســع ،وعلــى الرغــم مــن
 . ٤٣تشــمل بعــض المبــادرات الســابقة والحاليــة التــي تبنــي عليهــا خطــة عمــل الغــوس ومعاهــدة أبوجــا وبرنامــج الحــد األدنــى مــن التكامل وبرنامــج تطويــر البنية التحتيــة فــي إفريقيــا ( )PIDAوالبرنامــج الشــامل للتنميــة الزراعية في
إفريقيــا ( )CAADPوالشــراكة الجديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيا (نيبــاد) والخطــط والبرامــج اإلقليمية والخطــط الوطنية.
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إنبثاقهمــا مــن مؤسســتين متعددتيــن مختلفتيــن ،فــإن أهــداف التنميــة المســتدامة وجــدول أعمــال
 2063مترابطــان .وتتحمــل الحكومــات المســؤولية األساســية عــن المتابعــة والمراجعــة فيمــا يتعلــق
بســير العمــل الخــاص بتنفيــذ الغايــات واألهــداف .كمــا ُيتوقــع مــن الحكومــات مواءمــة سياســات
الصناعــات االســتخراجية مــع خطــط التنميــة الوطنيــة .ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك فــي دمــج قضايــا
الصناعــات االســتخراجية فــي أعمــال وعمليــات شــركات الصناعــات االســتخراجية ،بحيــث يســهم
القطــاع فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وجــدول األعمــال  .2063ويتطلــب تحقيــق أهــداف
التنميــة المســتدامة بحلــول عــام  2030مــن جميــع القطاعــات وأصحــاب المصلحــة دمــج أهــداف
التنميــة المســتدامة فــي ممارســاتها وعملياتهــا ،ممــا يتطلــب تعاو ًنــا وتنســيقًا غيــر مســبوقين بيــن
الحكومــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة وشــركاء التنميــة والقطــاع الخــاص والمجتمعــات .وتتمتــع
الصناعــات االســتخراجية بفرصــة غيــر مســبوقة لتعبئــة مــوارد بشــرية وماديــة وتكنولوجيــة وماليــة
كبيــرة للنهــوض بأهــداف التنميــة المســتدامة .وبإمــكان قطــاع الصناعــات االســتخراجية  -مــن
خــال التخطيــط والتنفيــذ الدقيقيــن ،خلــق فــرص عمــل وتحفيــز االبتــكار وتطويــر االســتثمار
والبنيــة التحتيــة .وإذا تمــت إدارتهــا بشــكل ســيء ،يمكــن أن تــؤدي الصناعــة إلــى التدهــور البيئــي
ونــزوح الســكان وزيــادة الصــراع وذلــك مــن بيــن تحديــات أخــرى.
وبإمــكان األجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة  -مــن خــال عمليــات التدقيــق التــي تنفذهــا
وبمــا يتفــق مــع اختصاصتهــا وأولوياتهــا  -تقديــم مســاهمات قيمــة فــي الجهــود الوطنيــة لتتبــع
ســير العمــل ومراقبــة التنفيــذ وتحديــد فــرص التحســين عبــر المجموعــة الكاملــة ألهــداف التنميــة
المســتدامة .وســعت المنظمــة األفريقيــة لألجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة للــدول
الناطقــة باللغــة اإلنجليزيــة إلــى وضــع خريطــة بأهــداف التنميــة المســتدامة وجــدول أعمــال 2063
– المرجــع الملحــق رقــم  - 5للصناعــات االســتخراجية لتحقيــق األهــداف التاليــة:
•تســهيل الفهــم المشــترك لكيفيــة دعــم مبــادرة الصناعــات االســتخراجية بشــكل فعــال لتحقيــق
أهــداف التنميــة المســتدامة وجــدول أعمــال .2063
•تمكيــن مدققــي األجهــزة العليــا للرقابــة والجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي الصناعــات االســتخراجية
وشــركائهم مــن تحديــد كيفيــة دعــم الصناعــة للبلــدان فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة
وجــدول أعمــال .2063
•تشــجيع األجهــزة العليــا للرقابــة علــى دمــج المزيــد مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ذات الصلــة
وجــدول أعمــال  2063فــي عمليــات التدقيــق التــي تنفذها فيما يخــص عمليــات الصناعات االســتخراجية
والتحقــق مــن جهودهــا الحاليــة وإثــارة أفــكار جديــدة فيمــا يتصــل بمهمــات التدقيــق.
 4-7-3إدارة القضايا البيئية واالجتماعية
يتعيــن أن يســبق تقييــم األثــر البيئــي أو تقييــم األثــر علــى الصحــة االجتماعيــة البيئيــة جميــع
األنشــطة االســتخراجية .ويشــمل ذلــك تقييــم التأثيــر اإليجابــي أو الســلبي المحتمــل الــذي قــد
يحدثــه المشــروع المقتــرح ،مــع مراعــاة الجوانــب البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة  .وتحــدد
المعاييــر الدوليــة لــإدارة البيئيــة – سلســلة المواصفــات الدوليــة إلدارة النظــم البيئيــة آيــزو ISO
 - 14000كيفيــة إجــراء هــذه التقييمــات .ويتعيــن مــن الناحيــة المثاليــة ،أن يغطــي تقييــم التأثيــر
البيئــي المراحــل التاليــة مــن عمليــة االســتخراج:
 - 1أنشطة االستكشاف (المسح الزلزالي والجيولوجي).
 .2الحفر االستكشافي.
 .3التطوير واإلنتاج.
 .4إنشاء أنظمة النقل.
 .5إيقاف التشغيل.
يتعيــن أثنــاء إجــراء تقييــم التأثيــرات البيئيــة ،علــى المرخــص له/المقــاول إجــراء دراســة بيئيــة
شــاملة .إذ سيســاعد ذلــك علــى مقارنــة مرحلــة أنشــطة مــا بعــد االســتخراج بالوضــع األولــي.
ســوف يــؤدي تقييــم التأثيــر البيئــي إلــى تطويــر خطــة اإلدارة البيئيــة .ويتعيــن علــى المرخــص
له/المقــاول إعــداد هــذه الخطــة بحيــث تحــدد المتطلبــات البيئيــة ألنشــطة االســتخراج .ويتعيــن
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علــى الحكومــة مراجعــة الخطــة واعتمادهــا .كمــا يعتبــر االفصــاح عــن الخطــة البيئيــة للمجتمعــات
المتضــررة مــن أفضــل الممارســات .ويتعيــن فــي حالــة إجــراء تعديــات علــى الخطــة البيئيــة ،إبــاغ
المجتمعــات لضمــان أخــذ آرائهــم فــي االعتبــار.
وغال ًبــا مــا تتمثــل المخاطــر فــي تنفيــذ تقييمــات األثــر البيئــي فقــط خــال المرحلــة األوليــة
مــن االستكشــاف ،وال يتــم تطبيقهــا طــوال العمليــة بأكملهــا التــي تنتهــي بالتخلــي عــن المشــروع.
أيضــا مخاطــر عــدم تحديــث التقييمــات والخطــط عنــد حــدوث التغييــرات .وعــاوة علــى
وتوجــد ً
ذلــك ،توجــد مخاطــر عــدم اســتخدام الرســوم التــي يدفعهــا حاملــو الترخيــص مقابــل المراقبــة
التــي تضطلــع بهــا الهيئــة الرقابيــة للغــرض المقــرر.
 5-7-3التأثير البيئي واالجتماعي للصناعات االستخراجية
يمكــن أن يكــون ألنشــطة البتــرول والتعديــن العديــد مــن اآلثــار علــى المجتمــع والبيئــة .وفــي
ســبيل مســاعدة األجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة علــى فهــم التحديــات والمخاطــر بشــكل أفضــل ،تــم
تحديــد بعــض القضايــا البيئيــة  ٤٤واالجتماعيــة ووصفهــا أدنــاه . ٤٥
الجدول رقم  :٧قضايا األثر البيئي واالجتماعي
قضايااألثرالبيئي

قضايا األثر االجتماعي

التنوع البيولوجي
يمكــن أن يكــون للصناعــات االســتخراجية تأثيــر
ســلبي كبيــر علــى التنــوع البيولوجــي ،ممــا
يــؤدي إلــى تدميــر /مضايقــة الســكان ،وتدهــور
النظــام اإليكولوجــي وفقدانــه ،وتدميــر مجموعات
النباتــات والحيوانــات الرئيســية ،وإزالــة الغابــات،
وتســرب النفــط ،أو إطــاق المركبــات الســامة.
وعليــه يمكــن أن تتســبب الصناعــات االســتخراجية
فــي أضــرار جســيمة فــي البيئــة.

حقوق االنسان
يمكــن أن تشــمل قضايــا حقــوق اإلنســان فيمــا يخــص صناعــة
التعديــن األمــن والفســاد والتمييــز وعمالــة األطفــال وظــروف
العمــل واألضــرار البيئيــة وحيــازة األراضــي وإعــادة التوطيــن
وفقــدان الثقافــة والتنميــة االقتصاديــة للمجتمــع المحلــي إلــى
جانــب قضايــا محــددة ذات صلــة بالســكان األصلييــن .٤٧ ٤٦

الوفيــات والســامة والصحــة المهنيــة لعمــال
المناجــم والمجتمعــات
تعــرض عمليــات الصناعــات االســتخراجية
الموظفيــن لظــروف عمــل خطيــرة  -علــى ســبيل
المثــال  -مثــل مخاطــر انهيــار المناجــم تحــت
األرض واالنفجــارات والفيضانــات والحرائــق ومــا
إلــى ذلــك .وتشــمل مخاطــر الصحــة المهنيــة
علــى ســبيل المثــال التعــرض لدرجــات حــرارة
عاليــة جــدا واآلالت الصاخبــة واستنشــاق الغبــار
والتعامــل مــع المــواد الكيميائيــة.

إدارة الكوارث والتأهب لحاالت الطوارئ
يمكــن أن تكــون الكــوارث المرتبطــة بالصناعــات االســتخراجية ذات
عواقــب مأســاوية ،ممــا يهــدد حيــاة البشــر والمجتمعــات المحليــة،
ويؤثــر كذلــك علــى البيئــة الطبيعيــة .وعليــه ،يتعيــن إجــراء
تقييمــات مخاطــر إدارة الكــوارث ويجــب وضع خطــط إدارة تفاعلية
للحــد مــن الضــرر الناجــم عــن الكارثــة.

إيقاف التشــغيل وإعادة التأهيل وإغالق المنجم  -المحتوى المحلي والعمالة المحلية واالستثمار  -انظر أدناه.
انظرأدناه.
المساواة بين الجنسين
استخدام المياه وتلوث المياه
تعتمــد الصناعــات االســتخراجية علــى المــاء .يمكــن أن يكــون ألنشــطة الصناعــات االســتخراجية آثــار اجتماعية
ويمكــن أن تــؤدي الميــاه العادمــة /النفايات الســائلة ســلبية مثــل الجريمــة وإدمــان الكحــول والعنــف المنزلــي والبغاء
وعمليــات الحفــر البحــري ونفايــات المناجــم إلــى واالتجــار واالســتغالل الجنســي واألمــراض المنقولة جنســيا.
تلويــث مصــادر الميــاه والتأثيــر علــى النباتــات
والحيــاة البحريــة وغيرهــا مــن الحيوانــات البرية.
. ٤٤لمزيد من المعلومات حول القضايا البيئية فيما يخص التعدين ،انظر مجموعة عمل اإلنتوساي المعنية بالرقابة البيئية  ،2010الرقابة على التعدين -دليل األجهزة العليا للرقابة.
 .٤٥تختلف المخاطر واآلثار بنا ًء على عمليات الصناعات االستخراجية وكذلك السياق القطري.
 .٤٦مؤسسة التمويل الدولية؛ التعدين المستدام والمسؤول في أفريقيا  -دليل بدء العمليات .
 .٤٧لمزيد من المعلومات حول مخاطر حقوق اإلنسان – انظر  - BGR 2016مخاطر حقوق اإلنسان في التعدين  -دراسة حول خط األساس.
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تلوث الهواء
تعتبــر الصناعــات االســتخراجية مكثفــة للطاقــة
مكثفــا للنقــل ،وتنتــج
اســتخداما
وتتطلــب
ً
ً
انبعاثــات غازيــة .كمــا تــؤدي عمليــات النفــط
والغــاز إلــى حــرق وإطــاق الغــازات «الحــرق».
ويمكــن أن يــؤدي الغبــار والجزيئــات واالنبعاثــات
الغازيــة فــي الهــواء إلــى آثــار شــديدة علــى صحة
اإلنســان وأمــراض الجهــاز التنفســي وكذلــك
تدهــور البيئــة وانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون
وتغيــر المنــاخ.

التراث الثقافي
يمكــن أن تؤثــر أنشــطة الصناعــات االســتخراجية علــى ثقافــة
وتقاليــد المجتمعــات المحليــة ،وال ســيما مجتمعــات الســكان
األصلييــن ،وذلــك مــن خــال تعطيــل الممارســات التقليديــة أو
اإلضــرار بالمناطــق األثريــة أو التاريخيــة أو الفنيــة أو الدينيــة.

تهجير وإعادة توطين المجتمعات
التلوث وإدارة النفايات
تتمثــل إحــدي اآلثــار االجتماعيــة الرئيســية ألنشــطة التعديــن
يمكــن أن يكــون للتلــوث الناتج عــن النفايــات  -إذا
والنفــط البريــة فــي تشــريد أو إجبــار آالف األشــخاص علــى
لــم تتــم إدارتــه بشــكل فعــال  -تأثيــرات كبيــرة
تــرك منازلهــم الحاليــة ،ممــا يزيــد مــن تفاقــم التهميــش
علــى البيئــة الطبيعيــة والمجتمعــات المحليــة
االجتماعــي والبطالــة والتشــرد والمشــاكل الصحيــة.
وذلــك مــن خــال الميــاه والمحاصيــل الملوثــة
وانخفــاض جــودة التربــة واآلثــار األخــرى علــى
صحــة اإلنســان والبيئــة.
قضايا اجتماعية أخرى جديرة بالمالحظة
استغالل األراضي وحيازتها
تشــمل االضطرابــات البيئيــة الفقــدان الدائــم للمــوارد • األمن الغذائي وتدهور سبل العيش
الطبيعية واســتخدام حق الشــفعة في االستخدامات البديلة •زيادة تكاليف المعيشة والتفاوت االقتصادي
لألراضــي (للزراعــة أو الغابــات أو الصيــد أو الترفيــه)• .التغيرات في الديناميكية السكانية

تطوير المجتمع
للصناعــات االســتخراجية تأثيــر كبيــر علــى معيشــة النــاس .ويكمــن التحــدي علــى مســتوى المجتمع
فــي تعظيــم الفوائــد وتجنــب أو تخفيــف أي آثــار ســلبية ألنشــطة الصناعــات االســتخراجية .ويجــب
تحديــد األولويــات والخيــارات فــي نهايــة المطــاف فيمــا يتعلــق بالمعاوضــات المتعلقــة باألهــداف
االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة المختلفــة مــن خــال العمليــات التشــاركية قبــل وأثنــاء وبعــد
عمليــات الصناعــات االســتخراجية ،والتــي تشــمل جميــع الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك
أفــراد المجتمــع المتضــرر وبمــا يتفــق مــع ســياق المجتمــع المحلــي.
ـرف تنميــة المجتمــع علــى أنهــا عمليــة زيــادة قــوة ومرونــة المجتمعــات وتحســين نوعيــة
تُعـ ّ
حيــاة النــاس وتمكينهــم مــن المشــاركة الكاملــة فــي صنــع القــرار .وهنــاك تأكيــد متزايــد علــى
يمكــن الشــركات مــن فهــم
أهميــة المشــاركة والمســاهمة الفعالــة مــع المجتمعــات المحليــة ،ممــا ّ
المجتمعــات المحليــة والتواصــل معهــا بشــكل أكثــر فعاليــة وتعزيــز االحتــرام وتقليــل الصــراع.
وفــي ســبيل كســب ثقــة المجتمعــات المحليــة فــي مناطــق حــول العالــم ،تقــوم الشــركات ببنــاء
المــدارس والمستشــفيات والبنيــة التحتيــة المحليــة ودعــم المجتمعــات مــن خــال عمليات المشــتريات
والتوظيــف المحليــة .وتشــمل بعــض أفضــل الممارســات تثقيــف المجتمعــات المحليــة بشــأن القضايــا
المتعلقــة بالصحــة حتــى يتمكنــوا مــن الحــد مــن اإلصابــة باألمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا،
وتزويــد المجتمعــات بالتدريــب المالــي إلنشــاء مشــاريع تجاريــة قابلــة للنجاح ،واالســتفادة مــن البنية
التحتيــة القائمــة لخلــق نشــاط اقتصــادي جديــد وإعــادة تأهيــل العمــال المحلييــن فــي الصناعــات
البديلــة  -مثــل اإلنتــاج الزراعــي ،والتــي يمكــن أن تســاعدهم علــى االزدهــار بمجــرد إغــاق مشــاريع
الصناعــات االســتخراجية المحليــة .٤٨
. ٤٨ديلويت  -تتبع االتجاهات .2019

53

ـابقا ببرامــج المســؤولية االجتماعيــة للشــركات .ومــع ذلــك،
ارتبطــت مبــادرات تنميــة المجتمــع سـ ً
فقــد أصبحــت تنميــة المجتمــع متطل ًبــا تــزداد أهميتــه فــي البلــدان يومــا بعــد يــوم .ففــي غــرب
أفريقيــا ،تعــد اتفاقيــات تنميــة المجتمــع  -وهــي اتفاقيــة تبــرم بيــن الحكومــة وشــركات التعديــن
والمجتمعــات  -إلزاميــة للحصــول علــى تراخيــص التعديــن .وينظــم القانــون اتفاقيــات التنميــة
المجتمعيــة .وتشــمل االتفاقــات أيضــا أحكامــا بشــأن جمع أمــوال التنمية ،ومراقبــة االمتثــال لالتفاقات،
وتنفيــذ األنشــطة ،والتقييــم  ..إلــخ .وباتــت المبــادرات الصناعيــة الحديثــة – ســواء كانــت نظاميــة
أم ال ،تســاهم فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والمؤسســية للبلــدان والمجتمعــات المضيفــة.
ومــن الناحيــة العمليــةُ ،يتوقــع مــن الشــركات أن تتعــدى مرحلــة تخفيــف اآلثــار االجتماعيــة وأن
تعمــل علــى خلــق منافــع دائمــة تدعــم النــاس إلــى مــا بعــد حيــاة المشــروع .٤٩
إيقاف التشغيل وإعادة التأهيل وإغالق المنجم
تتســبب الصناعــات االســتخراجية فــي احــداث أضــرار بيئيــة واجتماعيــة فــي المجتمعــات التــي ال تتــم
فيهــا عمليــات إدارة إيقــاف التشــغيل/التفكيك وإعــادة التأهيــل وإغــاق المنجــم بشــكل ســليم .وتعتمد
التأثيــرات علــى نــوع وحجــم النشــاط االســتخراجي والموقــع والمناطــق المحيطــة بــه والتكنولوجيــا
المســتخدمة .وكلمــا زاد حجــم حقــل النفــط أو المنجــم ،زاد تأثيــره ،وتكــون هــذه التأثيــرات أكثــر
ـدا عندمــا تحــدث األنشــطة بالقــرب مــن المناطــق الحساســة بيئ ًيــا أو اجتماع ًيــا .وإعــادة التأهيــل
تعقيـ ً
هــي إعــادة األرض أو المنطقــة التــي تأثــرت بالصناعــات االســتخراجية إلــى حالــة مســتدامة وصحيــة
وقابلــة لالســتخدام كمــا كانــت ســابقا.
و ُيشــكل االفتقــار إلــى إيقــاف التشــغيل وإغــاق المناجــم بشــكل ســليم مخاطــر رئيســية فــي
ـدرا ذا صلــة بالتأثيــر البيئــي الســلبي
الصناعــات االســتخراجية .وتعــد العمليــة فــي حــد ذاتهــا مصـ ً
إذا لــم تتــم إدارتهــا بشــكل ســليم .ويعتبــر إيقــاف التشــغيل وإعــادة التأهيــل واإلغــاق عمليــة
فنيــة ومعقــدة ،بينمــا يعتبــر عــدم كفايــة التمويــل هــو العائــق األكبــر .وقــد يكــون لشــركات
الصناعــات االســتخراجية مصلحــة فــي تأجيــل مرحلــة إيقــاف التشــغيل/التفكيك .ويتعيــن علــى
شــركات الصناعــات االســتخراجية ضمــان توفيــر الخطــط والتمويــل الكافــي إلعــادة تأهيــل البيئــة
واصالحهــا طــوال دورة حيــاة المشــروع ،بمــا فــي ذلــك إعــادة التأهيــل التدريجــي (المســتمر)،
وإعــادة التأهيــل خــال مرحلــة اإلغــاق ،وإعــادة تأهيــل اآلثــار الكامنــة أو المتبقيــة التــي قــد تنشــأ
بعــد فتــرة طويلــة مــن تاريــخ انتهــاء العمليــات.
ويوجــد نقــص فــي اللوائــح والمعاييــر العالميــة لوقــف التشــغيل وإعــادة التأهيــل واإلغــاق .ويقــع
علــى عاتــق الحكومــة مســؤولية ضمــان عــدم تــرك مواقــع النفــط أو التعديــن لتصيــر مهجــورة.
ويجــب أن تضمــن القوانيــن البيئيــة حمايــة المجتمعــات ومســاءلة الشــركات المتســببة فــي األضــرار
البيئيــة الناجمــة عــن عمليــات االســتخراج .وغال ًبــا مــا ُتــدرج المتطلبــات القانونيــة إليقــاف التشــغيل
وإغــاق المنجــم فــي قانــون النفــط أو المعــادن أو فــي قانــون ولوائــح البيئــة .وعــادة ما يشــترط أن
يقــوم المرخــص له/المقــاول بتقديــم خطــة إيقــاف التشــغيل أو خطــة اإلغــاق إلــى الــوزارة إمــا قبل
الحصــول علــى ترخيــص تقييــم األثــر البيئــي أو قبــل فتــرة زمنيــة محــددة قبــل انتهــاء الترخيــص
أيضــا علــى معلومــات حــول
أو الموعــد المتوقــع إلنتهــاء األنشــطة .ويتوجــب أن تحتــوي الخطــة ً
التكاليــف والتمويــل ،ونظــام اإلدارة ،وبدائــل التوقــف ،وتقييمــات األثــر البيئــي واالســتدامة ،وكــذا
أن تحتــوي علــى اقتــراح الصــاح األراضــي وإدارة النفايــات .ويجــب علــى المرخــص لــه /المقــاول
إنشــاء صنــدوق اليقــاف التشــغيل/التفكيك يكفــي تغطيــة التكاليــف الكاملــة إليقــاف التشــغيل ،أو
تقديــم شــكل آخــر مــن أشــكال الضمــان المالــي .ويتولــي المرخــص له/المقــاول مســؤولية اصــاح
المنطقــة المتضــررة وإزالــة أســباب الضــرر أو الخطــر علــى البيئــة والمجتمعــات المجــاورة .ويجــب
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أيضــا التأكــد مــن وجــود جهــات محليــة توظــف أشــخاص مهــرة لتولي المســؤولية
علــى الحكومــات ً
عــن ضمــان تنفيــذ اإلغــاق كمــا هــو مقــرر .بيــد أن الحكومــات فــي العديــد مــن البلــدان تفتقــر
إلــى القــدرة علــى تنفيــذ خطــط اإلغــاق.
ويتــم وضــع الممارســات األمثــل مــن خــال المبــادرات الدوليــة واإلقليميــة التــي تســتهدف الحكومات
والشــركات علــى التوالــي .ويتضــح أن أفضــل الممارســات الحديثــة للحكومــات والصناعــة  ٥٠تشــير
إلــى أنــه يتعيــن علــى السياســة الجيــدة أن تتضمــن ضمانــات ماليــة مناســبة وآليــات تحديــث (خطــة
نظاميــة لإلغــاق وتحديثــات الضمــان المالــي والموافقــات) والشــفافية وإشــراك المجتمــع وأصحــاب
المصلحــة .وفيمــا يخــص مجــال التعديــن ،فقــد وضعــت منظمــة التعــاون االقتصــادي آلســيا والمحيط
الهــادئ قائمــة مرجعيــة بشــأن إغــاق المناجــم للحكومــات ،كمــا قــام المنتــدى الحكومــي الدولــي
المعنــي بالتعديــن والمعــادن والفلــزات والتنميــة المســتدامة بوضــع إطــار لسياســة التعديــن ،حيــث
يمكــن للحكومــات االسترشــاد بهــا فــي وضــع وتنفيــذ إطــار ناجــح إلدارة إغــاق المناجــم وتوجيــه
األجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة بشــأن الرقابــة علــى الجهــود الحكوميــة لضمــان إغــاق
المناجــم بشــكل ســليم . ٥١
المحتوى المحلي والعمالة المحلية واالستثمار
الهــدف مــن متطلبــات المحتــوى المحلــي هــو ضمــان اســتفادة مواطنــي البلــد المضيــف مــن اســتخراج
المــوارد فــي بلدهــم .كمــا يضمــن حصــول الشــركات المحليــة علــى عقــود التوريــد التــي تضمــن النمو
والتنميــة المســتدامين .وتتضمــن العديــد مــن عقود وتراخيــص اســتخراج النفط والغــاز والمعــادن ،أحكامًا
بشــأن المحتــوى المحلــي .إذ ال يتصــل المحتــوى المحلــي بالــدول الناميــة أو الصناعــات االســتخراجية
فحســب ،بــل يتــم صياغــة سياســات المحتــوى المحلــي فــي جميع أنحــاء العالــم وتغطــي كافــة القطاعات.
ووضعــت بعــض البلــدان سياســات محتــوى محلــي عامــة أو خاصــة بالقطــاع ،كمــا وضــع بعضهــا قوانيــن
للمحتــوى المحلــي .وتهــدف األحــكام إلــى تعظيــم الفــرص االقتصادية الســتخراج المــوارد بما ينفــع البلد
المضيــف والتأكــد بشــكل أفضــل مــن بقــاء الفوائــد المرتبطــة باســتخراج المــوارد فــي البلــد المضيــف.
ويمكــن أن تســاعد سياســات المحتــوى المحلــي التــي تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين وال تخلــق عــدم
المســاواة ،فــي الحــد مــن التمييــز وتعزيــز الفــرص لمشــاركة المــرأة فــي الصناعــات االســتخراجية ،مما
يقلــل مــن مخاطــر عــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي الصناعــات االســتخراجية.
وتتضمــن متطلبــات المحتــوى المحلــي المســتخدمة بشــكل متكــرر ،الملكيــة (غال ًبــا مــا تكون مشــروعات
مشــتركة مــع الشــركات المحليــة) وتعظيــم المشــتريات المحليــة (التفضيالت التــي تقدم لضمــان تنفيذ
المشــتريات مــن الشــركات المحليــة) والتحــول المحلــي لالســتفادة مــن المــواد الخــام والعمالــة المحلية
فــي مراحــل مختلفــة مــن سلســلة القيمــة ومختلف مســتويات الكفــاءات (التــي غال ًبــا ما تتضمــن متطلبات
لدعــم التدريــب) والتكنولوجيــا المحليــة أو تطويــر البحوث.
 6-7-3اعتبارات المراجعة رفيعة المستوى
لضمان قيام الحكومة بواجباتها ،يتعين على األجهزة العليا للرقابة مراعاة االتي:
•البيئة والمجتمع
•عما كانت الحكومة تفي بااللتزامات التي تم التعهد بها في المعاهدات والقوانين والسياسات والبرامج.
•جهود الحكومة لضمان امتثال شركات الصناعات االستخراجية للقوانين واللوائح البيئية واالجتماعية.
•اإلدارة الكفؤة والفعالة لألموال الخاصة بالمراقبة البيئية واالجتماعية.
•عملية تقييم واعتماد تقييمات األثر البيئي وتقييمات األثر االجتماعي البيئي.
•فعالية وكفاية نظام المراقبة المنتظمة وإعداد التقارير والمتابعة بشأن القضايا البيئية واالجتماعية.
• استعداد وجاهزية الحكومة.
. ٥٠من األمثلة الحديثة على ذلك :اإلغالق المتكامل للمناجم  -دليل الممارسة الجيدة للمجلس الدولي للتعدين والمعادن ( ،)2019والمفاهيم المالية إلغالق المناجم للمجلس الدولي للتعدين والمعادن (.)2019
 .٥١انظــر علــى ســبيل المثــال :قائمــة التحقــق مــن إغــاق األلغــام للحكومات لمنظمة التعــاون االقتصادي آلســيا والمحيــط الهــادئ ( )2018وإطار سياســة التعديــن  -التعديــن والتنمية المســتدامة للمنتدى الحكومــي الدولي المعنــي بالتعدين
والمعــادن والفلزات والتنمية المســتدامة (.)2013
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إيقاف التشغيل وإعادة التأهيل وإغالق المنجم
•قيــام الجهــة الحكوميــة بتســيير ومراجعــة خطــط اإلغــاق ومــدى كفايــة تقديــرات التكاليــف
المرتبطــة بهــا وإدارة الضمــان المالــي.
•مــا إذا كانــت العمليــات التــي تتبعهــا الجهــة التنظيميــة تضمــن تحديــد وإعــادة تأهيــل المنشــآت
النفطيــة أو مواقــع المناجــم فــي الوقــت المقــرر وبفعاليــة مــن حيــث التكلفــة لتقليــل اآلثــار
االجتماعيــة والبيئيــة الســلبية.
•اكتمــال اإلطــار التنظيمــي فيمــا يخــص تحديــد األدوار والمســؤوليات فــي إيقــاف التشــغيل/
التفكيــك وإغــاق المنجــم ،بمــا فــي ذلــك المســؤولية فــي حالــة عــدم االمتثــال مــن قبــل أصحــاب
التراخيــص /العقــود.
تطوير المجتمع
•مســاهمة اتفاقيات/خطــط وصناديــق التنميــة المجتمعيــة ،فــي ضمــان اســتفادة المجتمعــات المحليــة
مــن أنشــطة الصناعــات االســتخراجية.
•مواءمة خطط تنمية المجتمع مع الخطط والسياسات اإلقليمية والوطنية.
المحتوى المحلي
• عمــا كان اإلطــار القانونــي فــي بالدهــم ينــص علــى متطلبــات المحتــوى المحلــي ،وينــص علــى
شــموليته مــن خــال المقارنــة مــع الــدول التــي تتمتــع بإطــار عمــل متيــن للمحتــوى المحلــي.
• تقييــم فعاليــة اإلطــار القانونــي مــن خــال مراجعــة عمــا كانــت الــوزارات أو اإلدارات أو الجهــات
الحكوميــة ذات الصلــة تراقــب تنفيــذ متطلبــات المحتــوى المحلــي وإلــى أي مــدى.
أهداف التنمية المستدامة
• اعتماد خطة  2030وتكييفها مع السياق الوطني.
• الموارد والقدرات (وسائل التنفيذ) الالزمة لتنفيذ خطة .2030
• آليات مراقبة ومتابعة ومراجعة وإعداد تقرير سير العمل لتنفيذ خطة .2030
 -4مجاالت المخاطر األخرى واالعتبارات الرقابية ذات الصلة بالصناعات االستخراجية
 1-4الشركات المملوكة للدولة
تلعــب الشــركات المملوكــة للدولــة ،والتــي يشــار إليهــا غال ًبــا باســم شــركات النفــط الوطنيــة
فــي قطــاع النفــط والغــاز ،أدوار متنوعــة فــي مختلــف البلــدان .ويمكــن أن تشــمل هــذه األدوار العمل
فــي المجــال التجــاري والمســؤوليات التنظيمية/الرقابيــة وووضــع السياســة والنفقــات الماليــة .وال
تنتشــر الشــركات المملوكــة للدولــة علــى نطــاق واســع فــي صناعــة التعديــن فحســب ،بــل تلعــب
دورا رئيسـ ًيا فــي عــدد مــن البلــدان .وتنشــئ العديــد مــن البلــدان ،شــركات مملوكــة للدولــة
أيضـًا ً
تركــز علــى القطــاع االســتخراجي ،حيــث يحدوهــا األمــل فــي بنــاء قــدرات البــاد فيمــا يخــص
المشــاركة فــي المجــال المربــح الســتخراج المــوارد وزيــادة اإليــرادات الحكوميــة وتحســين قــدرة
الحكومــة علــى مراقبــة عمليــات وتصرفــات الشــركات األخــرى فــي البــاد.
وتســيطر شــركات النفــط الوطنيــة علــى حوالــي  ٪90مــن احتياطيــات النفــط العالميــة و  ٪75مــن
اإلنتــاج (تنطبــق أرقــام مشــابهة علــى الغــاز) ،باإلضافــة إلــى العديــد مــن أنظمــة البنيــة التحتيــة
الرئيســية للنفــط والغــاز .إذ توجــد  18شــركة نفــط وطنيــة مــن بيــن أكبر  25مــن مالكــي ومنتجي
احتياطــي النفــط والغــاز .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن مــا يقــدر بـــنسبة  ٪60مــن االحتياطيــات غيــر
المكتشــفة فــي العالــم تقــع فــي البلــدان التــي تتمتــع فيهــا شــركات النفــط الوطنيــة بامتيــاز
الوصــول إلــى االحتياطيــات .وعلــى هــذا النحــو ،تؤثــر شــركات النفــط الوطنيــة بشــكل كبيــر علــى
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اقتصــادات بلدانهــا ،وعلــى اســتيراد الطاقــة لهــا ،وعلــى اســتقرار أســواق النفــط والغــاز  .٥٢وفــي
حيــن نجــد أن بعــض الشــركات المملوكــة للدولــة هــي شــركات ناجحــة للغايــة ،إال أن البعــض
اآلخــر يواجــه صعوبــة فــي التنافــس مــع الشــركات الدوليــة وفــي إثبــات تقديــم مزايــا وفوائــد
ملموســة للســكان الذيــن تقــدم لهــم هــذه الشــركات الخدمــات.
دورا فــي بيــع حصــة الدولــة فــي المعــادن أو
وغال ًبــا مــا تلعــب الشــركات المملوكــة للدولــة ً
النفــط .ويمكــن للدولــة أن تحصــل علــى المعــادن أو النفــط مــن خــال عــدد مــن الترتيبــات ،بمــا في
ذلــك عمليــات االســتخراج التــي تقــوم بهــا شــركتها الوطنيــة للنفــط ،وحصتهــا فــي ملكية مشــروع
مشــترك ،والمشــاركة فــي اتفاقيــة مشــاركة اإلنتــاج ،والنفــط الــذي تدفعــه الشــركات للحكومــة
لتغطيــة حقــوق الملكيــة أو االلتزامــات الضريبيــة الخاصــة بهــا .وبلغــت القيمــة اإلجماليــة لمبيعــات
النفــط لشــركات النفــط الوطنيــة خــال العقــد الماضــي ٪56 ،مــن اإليــرادات الحكوميــة المجمعــة
ألكبــر  10مــن منتجــي النفــط فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء.
ويجــب علــى المدققيــن تحديــد مــا إذا كانــت الشــركات المملوكــة للدولــة /شــركات النفــط
الوطنيــة موجــودة فــي بلدانهــم ومــا هــو نوع الــدور الــذي تلعبه في قطــاع الصناعــات االســتخراجية.
اعتبارات المراجعة رفيعة المستوى للشركات المملوكة للدولة
دورا فــي المســاهمة/تحصيل
• هــل تلعــب الشــركات المملوكــة للدولة/شــركات النفــط الوطنيــة ً
اإليــرادات التــي تشــق طريقهــا إلــى الخزانــة؟
•هــل تمــارس الشــركات المملوكــة للدولة/شــركات النفــط الوطنيــة أيـًا مــن مســئوليات مراقبــة
قطــاع الصناعــات االســتخراجية؟ إذا كانــت اإلجابــة بنعــم ،فمــا هــي وظيفتهــا فــي عمليــة المراقبــة؟
دورا رقابيــا؟ إذا كانــت
• هــل تلعــب الشــركات المملوكــة للدولة/شــركات النفــط الوطنيــة ً
اإلجابــة بنعــم ،فكيــف تؤثــر علــى الجهــات الخاضعــة للرقابــة وهــل يجــب علــى تلــك الجهــات الــرد
علــى الشــركات المملوكــة للدولــة  /الشــركة الوطنيــة للنفــط أو الحكومــة؟
• هــل تــؤدي الشــركات المملوكــة للدولــة أدواراً تتجــاوز الممارســات األمثــل المتعــارف عليهــا؟ إذا
كانــت اإلجابــة نعــم ،مــا هــي المخاطــر المترتبــة علــى ذلــك؟
 2-4التدفقات المالية غير المشروعة
أصبحــت الحركــة الدوليــة غيــر المشــروعة أو غيــر القانونيــة لألمــوال المتولــدة فــي البلــدان
الناميــة ،قضيــة رئيســية فــي جــدول أعمــال التنميــة .وبــات الحــد مــن التدفقــات الماليــة غيــر
ا عــن
المشــروعة اآلن أحــد مكونــات الهــدف  ٥٣ 16مــن أهــداف التنميــة المســتدامة لعــام  ،2030فضـ ً
ـرا أساس ـ ًيا مــن إعالنــات مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع ومجموعــة العشــرين.
كونــه عنصـ ً
وجــاءت األهميــة الجديــدة للمؤسســات الماليــة الدوليــة إلــى حــد كبيــر نتيجــة لنشــر التقديــرات
التــي تشــير إلــى مــدى ضخامــة هــذه التدفقــات (تتجــاوز  50مليــار دوالر ســنو ًيا)  .٥٤وللتدفقــات
الماليــة غيــر المشــروعة خمســة مصــادر رئيســية (الرشــاوى والتهــرب الضريبــي واألربــاح غيــر
المشــروعة للشــركات وتحويــل أربــاح الشــركات ومخالفــة القواعــد المنظمــة للعمــات) والعديــد
مــن القنــوات لحركــة األمــوال (مثــل تهريــب النقــد ،والشــركات الوهميــة ،وأنظمــة تحويــل القيمــة
ـل ٥٥
غيــر الرســمية وغســيل األمــوال علــى أســاس التجــارة) .وقــد منــح إصــدار أوراق بنمــا فــي أبريـ
 2016رواجـًا شــعب ًيا أكبــر لهــذه القضيــة.
ـرف برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة علــى النحــو التالي« :تشــمل
وُيعـ ِّ
التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة  -على ســبيل المثــال ال الحصــر  -التحويالت عبــر الحدود ألمــوال التهرب
الضريبــي والفســاد واالتجــار بالبضائــع المهربــة واألنشــطة اإلجرامية مثــل االتجــار بالمخــدرات والتزوير».
وتنشــأ هــذه التدفقــات فــي الغالــب فيما يخــص قطــاع الصناعــات االســتخراجية ،من الفســاد واالســتغالل غير
القانونــي للمــوارد والتهــرب الضريبــي (بما فــي ذلــك التهريب والتســعير التحويلــي المغلوط).
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGMC/0,contentMDK:21991336~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:336930,00.html .٥٢
. ٥٣الهدف « 4-16يتعين بحلول عام  ،2030الحد بشكل كبير من التدفقات المالية وتدفقات األسلحة غير المشروعة ،وتعزيز استرداد األصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة».
https://www.policyforum-tz.org/sites/default/files/MbekibriefingEngonlineversion.pdf .٥٤
 .٥٥تشــير أوراق بنمــا إلــى مخبــأ يحتــوي علــى  11.5مليــون وثيقــة تــم إصدارهــا عبــر اإلنترنــت مــن قبــل االتحــاد الدولــي للصحافة االســتقصائية؛ المســتندات من ملفات شــركة محاماة بنمية (موســاك فونســيكا) ســاعدت في إنشــاء شــركات
وهميــة في العديد مــن الواليــات القضائيــةhttps://panamapapers.icij.org .
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 1-2-4خطورة التدفقات المالية غير المشروعة
تمثــل معظــم األنشــطة غيــر المشــروعة خســارة صافيــة للمنطقــة :تخســر البلــدان والشــركات
اإليــرادات واالســتثمار واألســواق والشــرعية ،ويحــرم المواطنــون ويتعرضــون للعنــف والمخاطــر
الصحيــة ويحرمــون مــن المكاســب الماليــة.
•تغــذي األنشــطة والتدفقــات غيــر المشــروعة حلقــة مفرغــة مــن الفســاد ،ممــا يســمح للجماعــات أو
األفــراد فــي الســلطة بالوصــول إلــى المــوارد التــي يمكــن اســتخدامها لتعزيــز الحمــات االنتخابيــة
وتأميــن الرعايــة والمحافظــة علــى الســيطرة.
• توجــد آثــار غيــر مباشــرة مــن األنشــطة غيــر المشــروعة واإلجراميــة ،مثــل زيــادة عدم االســتقرار
أو العنــف أو حتــى اإلرهاب.
واضحــا .وفــي ظــل قلــة فــرص كســب
• غال ًبــا مــا يكــون التمييــز بيــن المشــروع وغيــر المشــروع
ً
الــرزق المشــروعة ذات الجــدوي داخــل االقتصــاد الرســمي ،فــإن هــذه األشــكال األخــرى مــن التجــارة
والصناعــة  -وإن كانــت غيــر مشــروعة  -هــي أنشــطة علــى مســتوى الكفــاف.
وفــي الوقــت نفســه ،فقــد تــم تنــاول هــذه القضايــا حتــى اآلن علــى أنهــا مشــاكل أمنيــة .ومــع
ذلــك ،وبالنســبة للبلــدان األعضــاء فــي األفروســاي وكمــا هــو الحــال فــي أي مــكان آخــر ،تمثــل
هــذه القضايــا فــي األســاس مصــدر قلــق للتنميــة .كمــا يعتبــر مفهــوم المجتمعــات األكثــر هشاشــة
 المواطــن األفريقــي العــادي  -أيضــا مجــال تركيــز مهــم بشــكل خــاص فــي توضيــح دور األجهــزةالعليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة فــي هــذا المجــال.
 2-2-4عوامل التمكين للتدفق المالي غير المشروع
وفقــا لتقريــر الفريــق الرفيــع المســتوى المعنــي بالتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة مــن أفريقيــا
ً
٥٦
لعــام  ، 2013فإنــه توجــد عوامــل «دفــع» و «ســحب» مختلفــة للتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة.
والعامــل األكثــر وضوحــا الــذي يدفــع بالتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة هــو الرغبــة فــي إخفــاء
الثــروة غيــر المشــروعة .ويستشــهد التقريــر بأربعــة دوافــع رئيســية لمجموعــات التدفقــات الماليــة
غيــر المشــروعة كمــا هــو موضــح أدنــاه:
•تعمــل الحوكمــة غيــر الرشــيدة علــى تمكيــن التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة .ويفتــح
فرصــا للتســعير
ضعــف القــدرة و /أو الكفــاءة فيمــا يخــص التقييــم والتدقيــق وتحصيــل اإليــرادات،
ً
التحويلــي الخاطــئ والتهــرب الضريبــي .وقــد تشــجع بيئــة األعمــال الضعيفــة ،التدفقــات الماليــة
غيــر المشــروعة عندمــا يجــد النــاس أن كســب األمــوال مــن خــال األنشــطة غيــر المشــروعة أســهل
أيضــا
مــن مزاولــة األعمــال التجاريــة المشــروعة .كمــا قــد تكــون الهيــاكل التنظيميــة الضعيفــة ً
مهمــا فــي البلــدان الخارجــة مــن نزاعــات.
عام ـ ً
ا ً
• يمكــن التفاقيــات االزدواج الضريبــي تمكيــن التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة .وتلعــب اتفاقيــات
دورا إيجاب ًيــا فــي عــدد مــن النواحــي ،حيــث يمكــن أن يعيــق االزدواج الضريبــي
االزدواج الضريبــي ً
النشــاط االقتصــادي ويعيــق االســتثمار األجنبــي المباشــر ،وتلعــب االتفاقيــات بيــن الــدول لتجنــب
مثــل هــذه العواقــب دوراً فــي التدخــات السياســية الضروريــة .ومــع ذلــك ،فــإن فائــدة مثــل هــذه
االتفاقــات تعتمــد علــى محتــوى أحكامهــا.
تمكن
ـرف الحوافــز الضريبيــة  ٥٧علــى أنهــا مجموعــة أخــرى مــن األدوات ذات النوايــا اإليجابيــة التــي ِّ
• تُعـ ّ
أحيا ًنــا التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة .وعــادة مــا يتــم منــح الحوافــز الضريبية لتشــجيع االســتثمار
الداخلــي أو توســيع النشــاط االقتصــادي بشــكل عــام أو فــي قطاعــات محــددة .ومــع ذلــك ،تعتبــر الحوافز
الضريبيــة مجــا ً
ال محفوفـًا بمخاطــر الفســاد ويمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر ضــار عند إســاءة اســتخدامها.
• ومــن العوامــل المســاعدة أو عوامــل الجــذب الرئيســية للتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة مــن
أفريقيــا ،وجــود االختصاصات/األحــكام الخاصــة بالســرية الماليــة و/أو المــاذات الضريبيــة.
وبصــرف النظــر عــن كيفيــة حــدوث التحويــات الماليــة غيــر المشــروعة ،فــإن الهــدف النهائــي
للجهــات الفاعلــة المعنيــة هــو إخفــاء االمــوال مــن أعيــن الجمهــور وســلطات إنفــاذ القانــون.
. ٥٦تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا بتكليف من مؤتمر االتحاد األفريقي  /اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.
https://www.taxjustice.net/201903/01//ineffective-tax-incentives-on-profits-heavily-used-by-african-nations-compared-to-european-nations-study-finds .٥٧
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 3-2-4التدفقات المالية الرئيسية غير المشروعة فيما يخص الصناعات االستخراجية
يجــب االنتبــاه إلــى تركيبــة التدفقــات الماليــة الرئيســية غيــر المشــروعة أو العوامــل التــي تؤثــر
علــى التبايــن عبــر البلــدان ومــع مــرور الوقــت ،خاصــة فــي البلــدان فــي إقليــم االفروســاي-إ.
وووفقــا لتقديــر بيكــر األصلــي ،فــإن نســبة  ٪5فقــط تعــود إلــى الفســاد ،بينما تأتــي معظــم التدفقات
مــن «األنشــطة التجاريــة» .وشــكلت المكاســب الماليــة اإلجراميــة حوالــي  ٪33مــن التدفقــات الماليــة
الرئيســية غيــر المشــروعة فــي األنشــطة التجاريــة .وتتفــق نتائــج بيكــر مــع اســتنتاجات الفريــق
الرفيــع المســتوى المعنــي بالتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة مــن أفريقيــا ( )2015والمعروفــة
أيضــا بتقريــر مبيكــي بشــأن التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة ،والتــي أكــدت أن  ٪ 5فقــط مــن
ً
التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة األفريقيــة جــاءت مــن الفســاد وأن معظمهــا جــاء مــن أنشــطة
ووفقــا لتقديــرات منظمــة النزاهــة الماليــة العالميــة والتــي ُينظــر إليهــا علــى نحــو
الشــركات.
ً
كبيــر بصفتهــا الجهــة الرئيســية لمعرفــة التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة ،فقــد تــم تقديــر
الحصــة التــي تنطــوي علــى تســعير تحويلــي تجــاري خاطــيء بأكثــر مــن  ٪80حســب نشــرة عــام
 ،)Kar and Spanjers - 2015( 2015وذلــك مقارنــة بأقــل مــن  ٪44حســب تقديــرات عــام
 ،)Kar and Freitas - 2011( 2011وربمــا يعــزي ذلــك للتغييــر فــي المنهجيــة ،حيــث يجــادل
( Nitsch (2016حــول التحــوالت فــي تفاصيــل التنفيــذ مــن قبــل منظمــة النزاهــة الماليــة
العالميــة علــى مــر الســنين.
ومــع ذلــك ،يمكــن اســتنتاج أن األنشــطة التجاريــة ال تــزال أكبــر مســاهم فــي التدفقــات المالية غير
المشــروعة ،بصــرف النظــر عــن الطريقة المســتخدمة لتقديــر التدفقــات المالية غير المشــروعة.
إساءة استخدام التسعير التحويلي (سوء التسعير التحويلي)
يتــم التســعير التحويلــي عندمــا تقــوم شــركتان تشــكالن جــز ًءا مــن نفــس المجموعــة متعــددة
الجنســيات بالمتاجــرة مــع بعضهمــا البعــض .وال يعتبــر التســعير التحويلــي غيــر قانونــي بالضــرورة
أو يصنــف تحــت طائلــة ســوء االســتخدام .بيــد أن مــا يعتبــر غيــر قانونــي أو واقــع تحــت طائلــة
أيضــا بالتالعــب فــي التســعير
ســوء االســتخدام هــو إســاءة التســعير التحويلــي ،وهــو مــا ُيعــرف ً
ال مــن أشــكال
التحويلــي أو إســاءة اســتخدام التســعير التحويلــيُ ( .يعــد التســعير التحويلــي شــك ً
ـيوعا والمعروفــة باســم إســاءة التســعير التحويلــي التجــاري ،والتــي تشــمل
الظاهــرة األكثــر شـ ً
التجــارة بيــن األطــراف غيــر ذات الصلــة أو التــي تبــدو غيــر ذات صلــة  -ومثــال علــى ذلــك هــو
إعــادة إصــدار الفواتيــر) .وتشــير التقديــرات إلــى أن حوالــي  ٪70مــن التجــارة الدوليــة فــي مجــال
الصناعــات االســتخراجية تحــدث داخــل الشــركات متعــددة الجنســيات وليــس بينهــا .أي عبــر الحــدود
الوطنيــة ولكــن ضمــن نفــس مجموعــة الشــركات.
وتختلــف التقديــرات بشــأن مقــدار ضرائــب اإليــرادات التــي تخســرها الحكومات بســبب إســاءة التســعير
التحويلــي  -انظــر المثــال حســب دراســات حالــة تنزانيــا بواســطة الســيد /زيتــو كابــوي ،عضــو
البرلمــان .وقــد أفــادت إدارات الضرائــب األفريقيــة أن التســعير التحويلــي يمثــل واحــدة مــن أعلــى
ا رئيسـ ًيا
المخاطــر علــى مواعينهــا الضريبيــة .ويعــد وجــود تشــريع فعــال للتســعير التحويلــي عامـ ً
أيضــا
فــي معركــة البلــدان األفريقيــة لمكافحــة ممارســات التســعير التحويلــي التعســفية وهــو مهــم ً
فــي تزويــد دافعــي الضرائــب بدرجــة أكبــر مــن اليقيــن الضريبــي وتشــجيع االمتثــال الطوعــي.
التهرب الضريبي
يعــرف التهــرب الضريبــي علــى انــه التهــرب غيــر القانونــي مــن ســداد الضرائــب مــن قبــل األفــراد
والشــركات والصناديــق االئتمانيــة .وغال ًبــا مــا ينطــوي التهــرب الضريبــي علــى تعمــد تقديــم دافعــو
الضرائــب بيانــات غيــر صحيحــة عــن شــئونهم إلــى الســلطات المعنيــة باإليــرادات لتقليــل التزامهــم
الضريبــي ،بمــا فــي ذلــك تقديــم تقاريــر غيــر صحيحــة عــن الضرائــب ،مثــل اإلعــان عــن دخــل أو
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أربــاح أو مكاســب أقــل مــن المبالــغ المكتســبة ،أو المغــاالة فــي الخصومــات.
ويحــدث التهــرب الضريبــي فــي الصناعــات االســتخراجية بشــكل عــام فــي المنطقــة الرماديــة بيــن
المشــروعية وعدمهــا  -مثــل عندمــا تقــوم الشــركات متعــددة الجنســيات بتحويــل األربــاح إلــى
الشــركات فــي المــاذات الضريبيــة  -فــي حيــن ينطــوي التهــرب الضريبي/االحتيــال علــى االنتهــاك
العلنــي للقوانيــن .وتقــدر منظمــة النزاهــة الماليــة العالميــة أن موريتانيــا تخســر  ٪12مــن ناتجهــا
المحلــي اإلجمالــي نتيجــة لمثــل هــذا النشــاط ،وتشــاد  ،٪20وجمهوريــة الكونغــو  .٪25ونتيجــة لذلك،
فــإن التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة تضــر بالــدول اإلفريقيــة وتعيــق التصنيــع والتنميــة.
ويعــرف التهــرب الضريبــي علــى انــه فعــل جنائــي ،بينمــا يتــم تعريــف التخطيــط الضريبــي
وتجنــب الضرائــب عــادة علــى أنهــا أنشــطة قانونيــة .وبالتالــي ،تكــون الشــركات متعــددة الجنســيات
وشــركاتها التابعــة عرضــة لوصــف أنشــطتها كتخطيــط ضريبــي قانونــي حتــى يتــم إيقافهــا مــن
قبــل ســلطة ذات صلــة مــن خــال مراجعــة ضريبيــة شــاملة تختتــم بتحديــد مخطــط ضريبــي معيــن
علــى أنــه تهــرب ضريبــي ،انظــر الشــكل رقــم  9أدنــاه.

الشكل  :9النظرية مقارنة بالواقع
غسيل األموال
ُيعـ ُ
ـرف غســل األمــوال علــى أنــه فعــل إخفــاء تحويــل األربــاح مــن األنشــطة غيــر القانونيــة والفســاد
إلــى أصــول «مشــروعة» ظاهريــا .وغســل األمــوال منتشــر فــي أفريقيــا .وبســبب االقتصــادات
الضخمــة القائمــة علــى النقــد والتــي غالبــا مــا تكــون غيــر رســمية ،يمكــن للمجرميــن نقــل األمــوال
ـرا ألن العديــد مــن البلــدان األفريقية
القــذرة عبــر الحــدود ،وإخفــاء مصدرهــا وجعلهــا نظيفــة .ونظـ ً
ـرا لنقــل األمــوال حــول القارة.
غنيــة بالنفــط أو األحجــار الكريمــة ،فــإن هــذه الســلع تســتخدم كثيـ ً
وينطوي غسل األموال على ثالث مراحل:
 .1تشمل المرحلة األولى إدخال النقد في النظام المالي ببعض الوسائل (اإليداع).
 .2وتنطــوي المرحلــة الثانيــة علــى إجــراء معامــات ماليــة معقــدة لتمويــه المصــدر غيــر القانونــي
للنقــد (التغطية/التمويــه).
 .3وأخيرا اكتساب الثروة المتولدة من معامالت األموال غير المشروعة (اإلدماج).
وقــد يتــم حــذف بعــض هــذه الخطــوات ،حســب الظــروف .فعلــى ســبيل المثــال ،ال يلــزم ايــداع
ا فــي النظــام المالــي.
العائــدات غيــر النقديــة الموجــودة أصــ ً
ويمكــن أن تحــدث المعامــات غيــر القانونيــة أو التباينــات الماليــة فــي أي مــكان فــي العالــم .ومــع
ذلــك ،توجــد مخاطــر أقــل للكشــف فــي البلــدان األفريقيــة ألن برامــج االمتثــال ليســت قويــة فــي
كثيــر مــن األحيــان كمــا ينبغــي ،بــل تعتبــر  -ببســاطة  -فــي بعــض الحــاالت غيــر فعالــة .وقــد
تــم اعتمــاد العديــد مــن المبــادرات بهــدف الحــد مــن غســيل األمــوال علــى المســتوى الدولــي وعلــى
مســتوى أفريقيــا علــى وجــه التحديــد .وتهــدف مجموعــة شــرق وجنــوب أفريقيــا لمكافحــة غســل
األمــوال ( ٥٨ )ESAAMLGإلــى مكافحــة غســل األمــوال فــي شــرق وجنــوب إفريقيــا مــن خــال
دراســة نمــاذج غســل األمــوال الناشــئة وتطويــر القــدرات وتنســيق المســاعدة الفنيــة.
. ٥٨تشمل عضوية المجموعة كل من أنغوال وبوتسوانا وجزر القمر وكينيا وليسوتو ومالوي وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا وسوازيالند وسيشيل وتنزانيا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.
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 4-2-4الجهود الحالية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
للتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة ،بلــد منشــأ/مصدر وبلــد مقصــد .وغالبـًا مــا تشــمل دول العبــور. ٥٩
ودول العبــور هــي دول غنيــة بالدرجــة األولــى ،ألنهــا توفــر تســهيالت آمنــة ومجموعــة واســعة
مــن فــرص االســتثمار واالســتقرار السياســي .وغال ًبــا مــا تكــون دول المقصــد مــاذًا ضريب ًيــا حيــث
يتحكــم المالــك المســتفيد فــي األربــاح المحولــة .ويوفــر المــاذ الضريبــي للمالــك المســتفيد
الســرية المطلوبــة أو الضريبــة المنخفضــة أو كليهمــا .ويمكــن إســتئصال التدفقــات علــى أفضــل
وجــه عــن طريــق اإلجــراءات المنســقة دوليـًا التــي تشــمل بلــدان المصــدر وبلــدان العبــور وبلــدان
المقصــد علــى حــد ســواء ،وذلــك علــى النحــو المبيــن فــي قــرارات مجموعــة العشــرين بشــأن
التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة .وتوجــد خمســة تدخــات رئيســية تهــدف صراحــة إلــى الحــد
مــن التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة .٦٠
-1قوانيــن وبرامــج مكافحــة غســيل األمــوال :وتســعى إلــى (أ) منــع المجرميــن مــن تحويــل األمــوال
التــي تــم إنشــاؤها بشــكل غيــر قانونــي إلــى أمــوال قانونيــة يمكــن اســتخدامها ألي غــرض اســتثماري
أو اســتهالكي ،و (ب) اســتخدام الجهــد لغســل األمــوال للقبــض علــى المجرميــن ومعاقبتهــم ،بمــا
فــي ذلــك المهنييــن الذيــن يســاعدون المجرميــن األساســيين علــى نقــل أو إخفــاء أو تحويــل أمــوال
الجريمــة .وتطبــق جميــع الــدول تقري ًبــا قوانيــن وأنشــأت مؤسســات حصلــت علــى درجــة معينــة مــن
االعتــرف واالعتمــاد مــن مجموعــة العمــل المالــي ( ،)FATFوهــي منظمــة أنشــأتها مجموعــة الــدول
الســبع حيــث تتولــي المجموعــة وضــع القواعــد لمثــل هــذه األمــور.
-2األصــول المســروقة وإجــراءات االســترداد :مجموعــة مــن القوانيــن والبرامــج تهــدف إلــى تســهيل
إعــادة األصــول التــي يســرقها المســؤولون الفاســدون مــن خزائــن الحكومــات الوطنيــة.
-3التبــادل التلقائــي للمعلومــات بيــن الــدول :بموجــب هــذه المعاهــدات /االتفاقيــات الدوليــة ،يطلــب من
البنــوك فــي كل دولــة بموجــب القانــون تزويــد ســلطات اإليــرادات بمعلومــات حــول جميع الحســابات.
وبعــد ذلــك يتبــادل كل بلــد هــذه المعلومــات حــول الحســابات التــي يملكهــا ســكان ذلك البلــد .٦١
-4وضــع قواعــد جديــدة تتعلــق باإلبــاغ عــن أربــاح الشــركات لــكل بلــد علــى حــدة ،وذلــك بهــدف
منــع تجــاوزات الشــركات فــي تحويــل األربــاح  -انظــر منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة .٦٢ 2015
-5وضــع ســجالت الملكيــة ،األمــر الــذي قــد يعيــق ســرية ملكيــة األصــول الماليــة ومجموعــة واســعة
مــن األصــول الحقيقيــة .وفــي الواقــع ،يعيــق وجــود المــاذات الضريبيــة واســتخدامها ،فــي كثيــر
مــن الحــاالت قــدرة الحكومــات والمجتمــع المدنــي عــن اإلفصاح عــن المالــك المســتفيد  .٦٣فالمالك
المســتفيد هــو الشــخص الــذي يســيطر فــي نهايــة المطــاف علــى الشــركة أو يربــح منهــا.
 5-2-4اعتبارات المراجعة رفيعة المستوى
يتصــل كل جانــب مــن جوانــب التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة ،بمشــاكل الحوكمــة غير الرشــيدة.
وتظــل األجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة فــي قمــة هيــكل الحوكمــة الرشــيدة لشــركات القطــاع العــام،
ومــن ثــم يكــون لهــا دور تؤديــه فــي التصــدي للتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة فــي الصناعــات
معــا والتواصــل مــع بعضها البعــض .ويجب
االســتخراجية .كمــا يتعيــن علــى الجهــات الحكوميــة العمــل ً
مراعــاة االعتبــارات التاليــة عنــد إجــراء عمليــات تدقيــق الصناعــات االســتخراجية:
•الحصــول علــى معلومــات وفهــم كيفيــة حــدوث هــذه التدفقــات النقديــة الخارجــة فــي قطــاع
الصناعــات االســتخراجية.
 . ٥٩راجع مؤشر السرية المالية لشبكة العدالة الضريبية http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2015-results
 .٦٠االلتزام بتمويل التنمية لعام  2015للقضاء على التدفقات المالية غير المشروعة :من أجل «تخفيض اإلمدادات بشكل كبير وإزالتها في نهاية المطاف».
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information .٦١
http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-documentation-and-country-by-country-reporting-action-132015--final-report-9789264241480-en.htm .٦٢
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/recommendations_on_beneficial_ownership_transparency_for_ogp_national_action .٦٣
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•دراسة خيارات للوصول إلى البيانات المتاحة لتقييم األحجام والمصادر الواقعية والصحيحة للتدفقات.
•السياسة الحكومية واإلطار القانوني ومراقبة التدفقات المالية غير المشروعة على امتداد سلسلة القيمة.
•إذا كان ذلــك ممك ًنــا ،تحديــد عمــا كان لشــركات الصناعــات االســتخراجية ضوابــط ســارية لمنــع
التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة.
•فهم القانون الدولي والمعاهدات الملزمة (الشفافية وغسل األموال وملكية االنتفاع وتبادل المعلومات).
•سياسات وزارة المالية وسلطات اإليرادات وإجراءاتها للتخفيف من إساءة التسعير التحويلي.
•تدقيــق العقــود واالتفاقيــات المبرمــة بيــن الحكومــة وشــركات الصناعــات االســتخراجية بشــأن
الحوافــز وتقييــم األثــر االقتصــادي علــى اإليــرادات الحكوميــة.
 3-4االحتيال/اإلختالس والفساد
غال ًبــا مــا ُيــام عامالن رئيســيان بســبب نــدرة اإليــرادات الضريبية مــن الصناعــات االســتخراجية .أو ً
ال،
تميــل العقــود غيــر المواتيــة واتفاقيــات الترخيــص إلــى ضمــان تدفــق الجــزء األكبــر مــن األربــاح
إلــى الشــركات متعــددة الجنســيات بــد ً
ال مــن توليــد اإليــرادات للحكومــة ولصالــح المواطنيــن .ثانيـاً،
إن المســتوى المرتفــع لمخاطــر االحتيــال والفســاد والســرقة المرتبــط بالقطــاع يســلط الضــوء علــى
مبــادرات الحوكمــة الدوليــة الرشــيدة ومكافحة الفســاد.
ووفق ـًا لتعريــف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،ينطــوي الفســاد علــى ســلوك مــن جانــب
المســؤولين فــي القطــاع العــام ،ســواء كانــوا سياســيين أو موظفــي خدمــة المدنيــة ،حيــث يثــرون
أنفســهم أو المقربيــن منهــم ،بشــكل غيــر صحيــح وغيــر قانونــي عــن طريــق إســاءة اســتخدام
الســلطة العامــة الموخولــة لهــم.
االحتيــال  -فعــل متعمــد يقــوم بــه فــرد أو أكثــر مــن بيــن اإلدارة أو المســؤولين عــن الحوكمــة
أو الموظفيــن أو أطــراف ثالثــة ،ينطــوي علــى اســتخدام الخــداع للحصــول علــى ميــزة غيــر عادلــة
أو غيــر قانونيــة .٦٤
وقد تتصل الممارسات االحتيالية أو الفاسدة بما يلي:
•التخصيص غير العادل لمناطق أو قطاعات االستكشاف.
•عــدم وجــود إجــراءات شــفافة وتنافســية وغيــر خاضعــة للســلطة التقديريــة فيمــا يخــص ترســية
حقــوق االستكشــاف والتطويــر واإلنتــاج ،والــذي بــدوره قــد يــؤدي إلــى وضــع يتــم مــن خاللــه محاباة
بعــض المناقصيــن علــى حســاب اآلخريــن والتــي قــد تمــر دون أن يالحظهــا أحــد أو معاقبــة مرتكبيهــا.
•الســلطة التقديريــة لمنــح اإلعفــاءات الضريبيــة والحوافــز الضريبيــة وغيرهــا مــن اإلعفــاءات/
التنــازالت أو اإلســتثناءات التــي تخالــف اإلطــار القانونــي.
•إســاءة التســعير التحويلــي وإجــراء المعامــات مــع األطــراف ذات الصلــة بأســعار ليســت علــى
أســاس تجــاري بحــت.
وبالنظــر إلــى اإليــرادات الكبيــرة التــي يتــم تحقيقهــا مــن قطــاع الصناعــات االســتخراجية ،مــن
الضــروري إرســاء أنظمــة ماليــة موثوقــة وإدارة عقــود شــفافة للتخفيــف مــن مخاطــر الفســاد،
والتــي فــي ظــل عــدم وجودهــا ،يمكــن للفســاد أن يستشــري ويتجــذر بــكل ســهولة .إن األطــر
القانونيــة والتنظيميــة والتعاقديــة الضعيفــة واالفتقــار إلــى مســؤوليات مؤسســية محــددة ،قــد يوفــر
فرصــا لحــدوث الفســاد أو االحتيــال تحــت الــرادار لفتــرات طويلــة .ويمكــن أن يكــون الفســاد هيكل ًيــا
ً
مــن خــال تصميــم النظــام بطريقــة تقلــل مــن الشــفافية والمســاءلة .ويجــب علــى المدقــق تقييــم
كيــف يــؤدي فشــل النظــام إلــى وقــوع الفســاد علــى جميــع مســتويات الحكومــة .وتشــير بعــض
التحذيــرات إلــى انتشــار كبيــر لألنشــطة االحتياليــة فــي هــذا القطــاع.

 . ٦٤المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة .1240
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الجدول رقم  :٦تحذيرات االحتيال والفساد
االعتبارات/العناصر

السياسات واإلطار
القانوني

األنشطة/القرارات
الحكومية المتعلقة
بالموارد الطبيعية
واالستكشاف

ترسية/منح العقود
والتراخيص

تحذيرات االحتيال والفساد

عدم تحديث اإلطار القانوني
قديمــا جــداً ،فقــد تــم الكشــف فــي إحــدى الــدول األفريقيــة،
ـي
قــد يكــون اإلطــار القانونـ
ً
عامــا ،ممــا يقلــل مــن
40
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ـا
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ـد
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ً
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يك
ال
ـد
ـ
ق
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ا
ـار
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ـ
أكث
ـة
ـ
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ـطة
ـ
األنش
ـل
مالءمتــه .وهــو مــا يجعـ
ً
ً
انتهاكهــا ألي قانــون.
السلطة التقديرية لالنحراف/االنتقاص/التنازل عن اإلطار القانوني
قرارات منح إعفاءات ضريبية أو حوافز ضريبية أو إعفاءات أو مزايا أخرى
عدم استخدام بنك للبيانات
يتعيــن علــى الحكومــة عنــد اإلعــان عــن مناقصــة والدعــوة لتقديــم العطــاءات ،ضمــان التوزيع
العــادل للمعلومــات حــول احتياطيــات النفــط والغــاز المحتملــة فــي قطاعــات االستكشــاف .وقــد
يــؤدي ضعــف إجــراءات تغذيــة بنــك البيانــات بالبيانــات مــن المســوحات الزلزالية/أنشــطة
االستكشــاف ،إلــى فرصــة الرتــكاب االحتيــال .وهــذا هــو الوقــت الــذي قــد يتــم فيــه اســتبعاد
المعلومــات مــن بنــك البيانــات وبيعهــا للشــركات الراغبــة فــي دفــع ثمــن المعلومــات.
أيضــا فــي مشــاركة بياناتهــا الزلزالية مــع الحكومــة ،مما يخلق عدم تناســق
وقــد تتــردد الشــركات ً
ناتجــا عــن
فــي المعلومــات بيــن الطرفيــن .وقــد يكــون التــردد فــي التخلــي عــن معلومــات مهمــة ً
ضعــف األنظمــة المشــتبه فيهــا و/أو الفســاد فــي الحكومة.
عدم وضوح معايير المناقصات وتعقيدها
يــؤدي عــدم وضــوح معاييــر المناقصــات وتعقيدهــا إلــى مواجهــة صعوبــات فــي تقديــم العطاءات
بشــكل ســليم وكــذا صعوبــة معرفــة كيفيــة تطبيــق المعاييــر فــي االختيــار بيــن المرشــحين.
وهــو مــا يمهــد الطريــق لترســية العقــود علــى األطــراف الراغبــة فــي دفــع الرشــاوى .وفــي
حالــة توضيــح المعاييــر بطريقــة موضوعيــة ونصهــا علــى أحــكام ترجيحيــة واضحــة ،فإنــه يتم
تحقيــق المســاءلة علــى نحــو اكثــر صرامــة ممــا يزيــد مــن صعوبــة اختيــار الشــركات غيــر
المؤهلة.
وعنــد ترســية الترخيــص علــى الشــركات التــي ال تلبــي المعاييــر ،فإنهــا قــد تلجــأ إلــى بيــع
وفقا للعقــد ،ثم يتم تقاســم عائــدات بيــع الترخيص
الحقــوق إلــى شــركة أخــرى يمكنهــا العمــل ً
مــع المســؤول (المســؤولين) الحكومييــن الذيــن منحــوا الترخيص.
االفتقار لدورات التأهيل المسبق
قــد تتلقــي الحكومــة  -بــدون إجــراء دورات التأهيــل المســبق – أعــداد كبيــرة مــن طلبــات
لشــركات بدرجــات متفاوتــة مــن الموثوقيــة .ويمكــن تأســيس الشــركات بغــرض جنــي الفوائد
قصيــرة األجــل بالحصــول علــى عقــود .وقــد تربطهــا روابــط وثيقــة مــع صانعــي السياســات.
ويتعيــن مــن الناحيــة األمثــل ،أن تجتــاز دورات التأهيــل المســبق فقــط الشــركات الموثوقــة ذات
الســمعة الراســخة فيمــا يتعلــق بالتكنولوجيــا والتمويــل والخبــرة.
عدم نشر المعلومات بشأن قطاعات االستكشاف
هنــاك وصــول غيــر متكافــئ إلــى المعلومــات بشــأن القطاعــات المعلنة لالستكشــاف .فالشــركات
التــي ترغــب فــي دفــع رشــاوى للمســؤولين الحكومييــن ،فقــط يمكنهــا الوصــول إلــى المعلومات
ذات القيمــة الســوقية الكبيرة.
معهد حوكمة الموارد الطبيعية  -مخاطر الفساد 12 :تحذيراً ٦٥
-1سماح الحكومة لشركة غير مؤهلة بالتنافس على ترسية مناقصة عليها أو الفوز بها.
-2شــركة أو فــرد لــه تاريــخ مشــكوك بــه أو ســلوك إجرامــي يتنافــس علــى ترســية مناقصــة
عليــه أو الفــوز بهــا.
-3ارتبــاط الشــركة المتنافســة أو الفائــزة بمســاهم أو عالقــة تجاريــة أخــرى مــع شــخصية
سياســية بــارزة أو شــركة لــه مصلحــة فيهــا.
ال ِئــل تشــير إلــى وجــود شــخصية سياســية بــارزة
-4إظهــار شــركة منافســة أو فائــزةَ ،د َ
كمالــك مســتفيد خفــي.
-5تدخل مسؤول في عملية الترسية ،مما يؤدي إلى تحقيق ميزة لشركة معينة.
-6تقديــم الشــركة مدفوعــات أو هدايــا أو مزايــا إلــى شــخصية سياســية بــارزة تتمتــع بنفــوذ
يؤثــر علــى عمليــة االختيــار.
-7وجود تضارب في المصالح لمسؤول له تأثير على عملية االختيار.
-8تقييد المنافسة عمداً خالل عملية الترسية.
-9استخدام الشركة لطرف ثالث كوسيط للحصول على ميزة في الترسية.
-10انحراف المبلغ المدفوع من قبل الشركة الفائزة عن الحساب الحكومي المقرر.
-11مخالفة شروط الترسية المعتمدة لمعايير الصناعة أو السوق.
-12بيع الشركة الفائزة أو أفرعها بمبلغ كبير دون القيام بعمل مميز.

 . ٦٥معهد حوكمة الموارد الطبيعيةhttps://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/twelve-red-flags-corrupt-risks-award-extractive-sector-licenses-and :
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مراقبة العمليات
والتنقيب واإلنتاج

تقييم اإليرادات
وتحصيلها

عدم وجود بيانات موثوقة عن أرقام اإلنتاج
ً
معروفــا أو قــد ال تكــون
فــي كثيــر مــن األحيــان ،قــد ال يكــون الحجــم اإلجمالــي لإلنتــاج
المعلومــات موثوقــة .فعلــى ســبيل المثــال ،ال يــزال الحجــم اإلجمالــي إلنتــاج النفــط والغــاز
فــي نيجيريــا لغــزا .إذ ال تســتند التقديــرات علــى مــا تــم ضخــه مــن اآلبــار ومحطــات التدفق
 ،بــل علــى مــا يصــل إلــى المحطــات الطرفيــة ونقــاط اإلقــاع .وهــو مــا يجعــل مــن الممكــن
لألشــخاص ســرقة النفــط الخــام فــي طريقــه إلــى المحطــات دون أن يتــم اكتشــافهم.
الصحة والبيئة والسالمة
قــد تقــدم الشــركات رشــاوى للجهــات المعنيــة بالرقابــة والتنظيــم مقابــل تســاهل تلــك
الجهــات معهــا فيمــا يتعلــق بتطبيــق المتطلبــات التنظيميــة ،بحيــث يتــم منــح تلك الشــركات
إذ ًنــا لتشــغيل منصــات البتــرول التــي ال تتوافــق مــع لوائــح الســامة األساســية والتــي يكــون
لهــا تأثيــر ســلبي علــى البيئــة.
التباينبيناإلقراراتالضريبيةوتقييمهاوالمدفوعات
ســتعلن الشــركات أنهــا دفعــت مبالــغ معينة مــن الضرائــب واإلتــاوات .وقــد ال تصل هــذه المدفوعات
بالكامــل إلــى البنــك المركــزي .فهل يعــزي ذلك لنقــص في الضوابــط والتوازنــات الرقابيــة أم أن
هــذه المبالــغ تتســرب ببســاطة علــى طــول الطريــق أم يتــم غض الطــرف عنها؟ هــذه المســألة تضع
نزاهــة مســؤولي الضرائب موضع تســاؤل.
العيوب/أوجه القصور في أنظمة التقييم/التحصيل أو ضوابط الرقابة الداخلية غير الصحيحة
ال تعمــل ســلطات اإليــرادات بمســك دفاتــر مزدوجة أو تحتفــظ بدفتر نقديــة أو دفتر لألســتاذ العام.
وهــو مــا يجعــل من الصعــب مطابقــة أرقامها مــع تقييمات الشــركات الخاصــة بتكاليف االستكشــاف
واألصــول الثابتــة وأرقــام اإلنتــاج .وهــو مــا يوضــح أنــه فــي حالــة وجــود أي تبايــن بيــن االثنيــن
ناتــج عن الفســاد والســرقة ،فمــن الصعب اكتشــافه.
عدم االنضباط في العمل اإلداري أوالتنفيذي
أيضــا إدارك أن األنظمــة غال ًبــا مــا تُالم علــى الفروقــات حيث يمكــن أن تؤدي
يتعيــن علــى المدققيــن ً
عمليــات الفحص البســيطة إلى مطابقــات كاملة.
محدوديةالرقابة
ال يتــم تتبــع التدفقــات الماليــة الناتجــة عــن عائــدات البتــرول والغــاز من قبل جهــاز مثــل المراجع
العــام .ويتــم ترك التدفقــات خــارج نظــم المعلومــات واإلدارة الحكومية.
عدم إجراء مطابقات غير كافية أو غير دقيقة لمدفوعات اإليرادات والحسابات.
يمكــن إجــراء صفقــات بيــن كبــار المســؤولين الحكومييــن وشــركات النفــط والغــاز لضمــان أن
تنتهــي بعــض التدفقــات الماليــة فــي أيــدي القطــاع الخــاص.

إدارة اإليرادات
وتخصيصها

عدم شفافية مبيعات الموارد الطبيعية
ال يتــم اإلفصــاح فــي جميــع األوقــات عــن بيانــات المبيعــات والتســويق الخاصــة بالمــوارد
الطبيعيــة .فعلــى ســبيل المثــال ،مــن غيــر الواضــح كيــف يتــم تســعير النفــط الخــام أو
األســاس الــذي يقــوم عليــه اختيــار بعــض المشــترين.

 4-4األمن اإللكتروني/السيبراني
تصــف الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،وهــو مصطلــح صاغــه كالوس شــواب  -رئيــس ومؤســس المنتــدى
عالمــا ينتقــل فيــه األفــراد بيــن المجــاالت الرقميــة والواقــع خــارج اإلنترنــت
االقتصــادي العالمــي،
ً
باســتخدام التكنولوجيــا المتصلــة لتمكيــن وإدارة حياتهــم ( .)3 ,2015 Millerوتقوم الثــورة الصناعية
الرابعــة علــى الثــورة الرقميــة الثالثــة التــي حدثــت منــذ منتصــف القــرن الماضــي .وتتميــز
بدمــج التقنيــات التــي تطمــس الخطــوط الفاصلــة بيــن المجــاالت الماديــة والرقميــة والبيولوجيــة.
وبالمقارنــة مــع الثــورات الصناعيــة الســابقة ،فــإن الرابعــة تتطــور علــى نحــو أســي وليــس خطــى.
وعــاوة علــى ذلــك ،فإنهــا تعرقــل كل الصناعــات تقري ًبــا فــي كل بلــد .وتبشــر اتســاع وعمــق هــذه
التغييــرات بتحويــل أنظمــة اإلنتــاج واإلدارة والحوكمــة بأكملهــا (شــواب .)2015
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 1-4-4الموجهات التي تشكل مستقبل اإلنتاج
وفقــا للمنتــدى االقتصــادي العالمــي ( ،)2017توجــد ســتة موجهــات تعمــل علــى تشــكيل مســتقبل اإلنتاج
ً
 انظــر الشــكل  .10وتتميــز الصناعــات االســتخراجية بالمــوارد الطبيعيــة واالســتدامة .وعلــى هــذاالنحــو ،يمكــن االســتنتاج أن الصناعــات االســتخراجية تعتبــر أداة مســاعدة حيويــة فــي مســتقبل اإلنتاج.
وفــي ظــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،تمــر شــركات الصناعــات االســتخراجية بفتــرة تغييــر مؤلمــة
أصبحــت فيهــا الكفــاءة التشــغيلية مــن خــال الرقمنــة أكثــر مــن ســمة مشــتركة .وأصبحــت
الصناعــة االســتخراجية معقــدة بشــكل متزايــد مــن الناحيــة التكنولوجيــة .وباتــت تعتمــد بشــكل
كبيــر أكثــر مــن أي وقــت مضــى ،علــى أنظمــة التحكــم الصناعيــة والتحكــم اإلشــرافي وتجميــع
البيانــات ( )SCADAالتــي تعــزز تكنولوجيــا المعلومــات للتحكــم فــي اآلالت واإلدارة اإلشــرافية علــى
أيضــا أكثــر عرضــة
التوالــي .وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى مزيــد مــن الكفــاءة ،ولكنــه يجعــل األنظمــة ً
لمخاطــر الهجمــات الســيبرانية.

الشكل :10الموجهات الستة التي تشكل مستقبل اإلنتاج
فــي ظــل هــذه الظــروف ،تتضاعــف الفــرص لمجرمــي اإلنترنــت .فليــس مــن المســتغرب  -خــال
الســنوات األخيــرة  -اســتهداف صناعــة النفــط والغــاز مــن قبــل العديــد مــن الهجمــات الســيبرانية
رفيعــة المســتوى .وكشــف مســح حالــة أمــن المعلومــات العالمــي لعــام  2017الــذي تصــدره بــي
دبليــو ســي  ،pwcأن المســتجيبين للنفــط والغــاز علــى مســتوى العالــم اكتشــفوا وقــوع حوالــي
ووفقــا لمعهــد بونيمــون (،)2017
ـهرا الماضيــة.
ً
 7432حاد ًثــا لألمــن الســيبراني خــال االثنــي عشــر شـ ً
ُيعتقــد أن  ٪46مــن الهجمــات الســيبرانية لــم يتــم اكتشــافها ،وأنــه قــد تــم اختــراق مــا يقــرب مــن
 ٪70مــن شــركات النفــط والغــاز فــي األشــهر االثنــي عشــر الماضيــة .ويالحــظ كذلــك أن الدوافــع
وراء الهجمــات الســيبرانية علــى الصناعــات االســتخراجية تتــراوح بيــن كونهــا دوافــع ذات صبغــة
جنائيــة ومعرقلــة اقتصاد ًيــا وذات دافــع ربحــي ودوافــع سياســية.
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 2-4-4كيفية تأثير االنتهاكات السيبرانية على الصناعات االستخراجية ومجاالت التأثير
أنشطة المنبع

األنشطة الوسيطة

أنشطة المصب

•التالعــب بإعــدادات مؤشــرات
األجهــزة الميدانيــة
• التدخــل فــي ضوابــط وتدابير
الســامة الرئيسية
•ســرقة الملكيــة الفكريــة
مثــل البيانــات الجيولوجيــة
ومعلومــات اإلنتــاج ووثائــق
المناقصــات والعطــاءات

•الوصــول غيــر المصــرح
بــه والتعامــل مــع الصمامــات
المخففــة والضواغــط وتجــاوز
اإلغــاق األوتوماتيكــي فــي
خطــوط األنابيــب يدو ًيــا
التحكــم
أدوات
•تعديــل
واإلنــذارات الخاصــة بمقيــاس
التخزيــن المؤتمــت (المســتوى
 -درجــة الحــرارة  -الضغــط)

•التحكــم فــي المقاييــس
المؤتمتــة فــي محطــات البيــع
با لتجز ئــة
•ســرقة بطاقــات ائتمــان
العمــاء وبيانــات المبيعــات
•العبــث ببيانــات الســوق
و أ نظمة ا لمعا مــا ت

مخاطر األعمال الرئيسية التي تشكلها الهجمات السيبرانية
• األضــرار التــي تلحــق بالبنيــة التحتيــة الحساســة • األضــرار البيئيــة • اإلغــاق التشــغيلي
• تخريــب المصنــع • توقــف المرافــق • تعطــل اإلنتــاج • جــودة المنتــج (تدنــي جــودة النفــط
أو الغــاز) • التســربات غيــر المكتشــفة • الربــط غيــر القانونــي مــع خطــوط األنابيــب (عمليــات
ســرقة البتــرول) • حــوادث الســامة (الوفــاة أو اإلصابــة) • تكبــد خســارة ماليــة • اإلضــرار
بالســمعة • اضطــراب الســوق • القضايــا الوطنيــة.
الشكل :11أثر االنتهاكات السيبرانية على أنشطة إنتاج النفط والغاز
 3-4-4اعتبارات تدقيق تكنولوجيا المعلومات رفيعة المستوى
أيضا حمايــة األشــخاص والمعلومات
ال يقتصــر األمــن الســيبراني علــى التكنولوجيا فحســب  -بل يشــمل ً
واألنظمــة والعمليــات والثقافــة والبيئــة الماديــة .ويهــدف األمــن الســيبراني إلــى خلــق بيئــة آمنــة
بحيــث يمكــن للشــركات أن تظــل مرنــة فــي حالــة حــدوث هجــوم إلكترونــي .ويمكــن لالســتثمار فــي
األمــن الســيبراني أن يعــزز االبتــكار والمرونــة ويســهل نمــو األعمــال ويبنــي الثقــة ويعــزز الميــزة
التنافســية للشــركات العاملــة فــي مجــال الصناعــات االســتخراجية .وعلــى المدقــق أن يحصــل علــى
المعلومــات مــن الجهــات الخاضعــة للتدقيق/الجهــات الحكوميــة مــن خــال طــرح األســئلة التاليــة:
•هل وضعت الجهة خطة لالستجابة اإللكترونية في حالة وقوع هجوم؟
•هــل وضعــت الجهــة تقييــم لمخاطــر الهجمــات الســيبرانية يكشــف نقــاط الضعــف والتهديــدات
الســيبرانية عبــر النــاس واألنظمــة واالجــراءات والعمليــات؟
•هــل وضعــت الجهــة برامــج تدريــب فعالــة توجــه الموظفيــن حــول التعامــل المناســب مــع البيانــات
الحساســة وحمايتها؟
•كــم مــرة تناقــش الجهــة  -مــن خــال هياكلهــا اإلداريــة وهيــاكل الحوكمــة  -دفاعاتهــا
وسياســاتها بشــأن األمــن الســيبراني وتعكــف علــى مراجعتهــا؟
 -5المالحق
 1-5الملحق رقم  :1خلفية عن قطاع الصناعات االستخراجية
يقــدم هــذا الملحــق خلفيــة تفصيليــة عــن الســمات الرئيســية لبيئــة تعديــن النفــط والغــاز والمعــادن
ال مــن المنظوريــن الحالــي والمســتقبلي
الصلبــة .ويقــدم المرفــق مــن خــال البحــث المكثــف ،ك ً
للتطــورات فــي الصناعــة مــن خــال أمثلــة مختلفــة مــن القــارة األفريقيــة.
كما يغطي الملحق قضية التعدين الحرفي.
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نظرة عامة على صناعة النفط والغاز
تســتمر صناعــة النفــط والغــاز فــي أفريقيــا فــي تحقيــق نمــو كبيــر ،حيــث تتطــور المقاطعــات
الهيدروكربونيــة الجديــدة بوتيــرة كبيــرة .ودفعــت اكتشــافات الغــاز الضخمــة فــي موزمبيــق
ووفقــا
وتنزانيــا ،العالــم إلــى مالحظــة شــرق إفريقيــا كالعــب ناشــئ فــي الصناعــة العالميــة.
ً
لبــي دبليــو ســي  ،)2017( PwCفــإن إفريقيــا  ٦٧تتمتــع باحتياطيــات مؤكــدة مــن الغــاز الطبيعــي
تبلــغ  502تريليــون قــدم مكعــب  -أخــذاً فــي االعتبــار أن  ٪90مــن إنتــاج القــارة مــن الغــاز الطبيعــي
الســنوي البالــغ  6.5تريليــون قــدم مكعــب يأتــي مــن نيجيريــا وليبيــا والجزائــر ومصــر.
وال تــزال صناعــة النفــط والغــاز األفريقيــة فــي الوقــت الراهــن ،تواصــل اللحــاق بركــب بقيــة
العالــم .وعلــى الرغــم مــن اإلمكانــات التــي تتميــز بهــا هــذه الصناعــة ،ال تــزال هنــاك العديــد
مــن التحديــات التــي تعــوق ازدهــار صناعــة النفــط والغــاز فــي أفريقيــا .وفــي حيــن أن بعضهــا
يمثــل تحديــات صناعيــة عامــة ،إال أن معظمهــا مدفــوع جيوسياسـ ًيا .ويعنــي انخفــاض ســعر النفــط
المســتدام دول ًيــا أن المؤسســات بحاجــة إلــى االســتمرار فــي إدارة التكاليف/اإلنفــاق بكفــاءة .وقــد
أصبــح هــذا أكثــر أهميــة حيــث بدأنــا نــرى زيــادة فــي النفقــات الرأســمالية فــي صناعــة النفــط
والغــاز .وتطــرح أنظمــة خفــض التكاليــف الحــادة تحديــات أمــام المدققيــن ،حيــث أنهــا مجــاالت ذات
محاذيــر فيمــا يتعلــق باالحتيــال والخطــأ المحاســبي.
وعلــى الرغــم مــن أن الصناعــة وقادتهــا ُينظــر إليهــم علــى مــر الســنين علــى أنهــم متخلفــون
عــن التغييــر ،إال أن صناعــة النفــط والغــاز فــي اآلونــة األخيــرة لــم تنــج مــن االضطرابــات التــي
مدفوعــا بالوقــود البديــل
تحدثهــا التكنولوجيــا التهديميــة .ففــي ظــل المشــهد التنافســي المتغيــر،
ً
والتكنولوجيــا وخفــض التكاليــف والشــراكات ،تحتــاج شــركات النفــط والغــاز إلــى مراجعــة
محفظتهــا االســتراتيجية مــن األنشــطة لضمــان الوضــع المناســب مــع تغيــر المشــهد التنافســي.
ـدا مــن التركيــز الرقابــي علــى االهتمــام المســتمر لبعض
وكــذا بالنســبة للمدقــق ،يتطلــب هــذا مزيـ ً
شــركات النفــط هــذه ،حيــث تبــرز تحديــات أمــام كفــاءة واســتمرارية بعــض نمــاذج األعمــال.
ويتــم تحديــد تكلفــة برميــل النفــط الخــام بالــدوالر األمريكــي ،فــي حيــن تكــون العمــات الوظيفيــة
والتقاريــر لمعظــم شــركات النفــط والغــاز فــي أفريقيــا هــي بعملتهــا المحليــة .وفي ضوء اســتمرار
تكاليــف التمويــل والعمــات األجنبيــة وانخفــاض قيمــة العملــة كقضايــا رئيســية للصناعــة فــي
ـدا .وهــو
الســياق األفريقــي ،يتعيــن علــى الجهــات النظــر فــي تطويــر قــدرات ماليــة أكثــر تعقيـ ً
وأرضــا خصبــة
ـدا بالنســبة للمدققيــن
ً
مــا يجعــل عمليــة إعــداد التقاريــر الماليــة قطعــا أكثــر تعقيـ ً
ا رئيسـ ًيا اســتثنائيًا فــي الصناعــة،
لالحتيــال والفســاد .وفــي ظــل اســتمرار الفســاد فــي كونــه عامـ ً
تحتــاج الجهــات إلــى التأكــد مــن أن القيــادة القويــة والمهنيــة تقــود الســلوكيات الصحيحــة علــى
نطــاق الجهــة المعنيــة بكاملهــا.
الوضع الراهن
يشــير التقريــر الــذي أصدرتــه برايــس ووترهــاوس كوبــرز  -تقريــر جنــوب أفريقيــا لعــام 2017
عــن النفــط والغــاز  -إلــى أنــه علــى الرغــم مــن االكتشــافات الجديــدة فــي مجــال النفــط والغــاز،
فقــد واصلــت حصــة أفريقيــا مــن إنتــاج النفــط العالمــي اتجاههــا الهبوطــي فــي الســنوات األربــع
الماضيــة ،حيــث انخفضــت بشــدة مــن  ٪9.1مــن الناتــج العالمــي العــام الماضــي إلــى  .٪8.6وتقــدر
احتياطيــات النفــط المؤكــدة فــي المنطقــة بنســبة  ٪7.5مــن النفــط العالمــي ،بانخفــاض  ٪0.1عــن
إجمالــي .2016
وتســتمر تقاريــر صناعــة النفــط والغــاز العالميــة فــي التلميــح إلــى أن االنخفــاض فــي اإلنتــاج
األفريقــي كان كبيــرا فــي العديــد مــن المناطــق ،مــع انخفــاض اإلنتــاج فــي نيجيريــا والكونغــو
بنســبة  %11.9و  ٪7.6علــى التوالــي .وفــي جنــوب الســودان وعلــى الرغــم مــن كونهــا إحــدى أكثــر
https://www.pwc.co.za/en/assets/pdf/africa-oil-and-gas-review-2018.pdf . ٦٦
PwC − South Africa 2017 Oil & Gas Africa Report .٦٧
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الــدول المعتمــدة علــى النفــط فــي العالــم ،كان هنــاك انخفــاض بنســبة  ٪ 20فــي اإلنتــاج بيــن عامــي
 2015و  .2016ويرجــع ذلــك إلــى اســتمرار االضطرابــات المرتبطــة بالحــرب األهليــة فــي اإلقليــم
وكذلــك المنشــاءات اإلنتاجيــة التــي عفــا عليهــا الزمــن  .وتوجــد دولتــان بارزتــان فقــط حيــث زاد
اإلنتــاج فيهمــا وهمــا الجزائــر والتــي شــهدت نمــواً بنســبة  ٪1.4وتشــاد بنســبة  ٪0.6فقــط.
إال أن نشــاط االستكشــاف شــهد تضــاؤ ً
ال وهــي نتيجــة متوقعــة .فعلــى الرغــم مــن هــذا االنخفــاض،
فــإن االكتشــافات الكبيــرة األخيــرة تشــمل مــا يلــي :أويــو فــي نيجيريــا مــع إمكانيــة مليــار برميــل
مــن النفــط ،وقطــاع كيــار البحــري فــي الســنغال/موريتانيا مــع مــا يقــرب مــن  15تريليــون قــدم
مكعــب مــن الغــاز ،والقطــاع  21/20فــي أنغــوال مــع حوالــي  313مليــون برميــل مــن المكثفــات و 2.8
تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز .وعلــى الصعيــد العالمــي ،فقــد انخفــض عــدد اكتشــافات النفــط
عامــا.
إلــى  174وهــو أدنــى مســتوى منــذ ً 60
مستقبل إنتاج النفط والغاز
يتــم االستكشــاف فــي العديــد مــن البلــدان األخــرى التــي تهــدف إلــى زيــادة إنتاجهــا أو أن تصبــح
منتجــة ألول مــرة .وتشــمل هــذه القائمــة تشــاد والســودان وناميبيــا وجنــوب أفريقيــا ومدغشــقر
وأوغنــدا ،بينمــا تعتبــر موزمبيــق وتنزانيــا منتجــان محتمــان للغــاز.
الجدول رقم  :1-5اكتشافات النفط والغاز
أهم  10اكتشافات للنفط والغاز في 2016
األصل

البلد

االقليم

المشغل

النوع

بحري/بري

الموارد
(بآالف
البراميل)

وودفورد وبارنيت
الصخري (ارتفاع
جبال األلب) -
بيرميان ديالوير

الواليات
المتحدة

أمريكا
الشمالية

أباتشي

غاز

بري

944

كاتامبي

انغوال

غرب افريقيا

بي بي

غاز

بحري

699

وودفورد وبارنيت
الصخري (ارتفاع
جبال األلب) -
بيرميان ديالوير

الواليات
المتحدة

أمريكا
الشمالية

أباتشي

تيرانجا

السينغال

غرب افريقيا

الجاثاثيل

الكويت

الشرق الوسط

سوائل

بري

629

غاز

بحري

529

سوائل

بري

419

أهميم

السينغال

غرب افريقيا

بي بي

غاز

بحري

417

قولفينو

انغوال

غرب افريقيا

كوبالت الدولية
للطاقة

سوائل

بحري

272

جيرون

ماليزيا

جنوب شرق
اسيا

سابوراكينكانا
للبترول

غاز

بحري

250

زالوفوس

انغوال

غرب افريقيا

كوبالت الدولية
للطاقة

غاز

بحري

245

اني شيل

الصين

شرق اسيا

سينوبيك

غاز

بري

244

كوزموس
للطاقة
مؤسسة البترول
الكويتية

المصدر :ريستاد للطاقة
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وتســتمر فــي البلــدان الناشــئة المنتجــة للنفــط والغــاز ،عملية توحيــد وتصميــم إدارة قطــاع البترول.
والتــي تعتبــر عمليــة صعبــة وغال ًبــا مــا تكــون مثيــرة للجــدل وتخلــق صراعــات بيــن مجموعــات
المصالــح المختلفــة وبــل تزيــد مســتويات القــوة والمــوارد غيــر المتكافئــة بيــن أصحــاب المصلحــة.
وتتطلــب هــذه العمليــة وضــع إطــار تشــريعي جديــد مثــل قانــون للبتــرول وإنشــاء جهــات جديــدة
واكتســاب التكنولوجيــا والكفــاءة المســتحدثة .ويمكــن أن تلعــب األجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة،
دوراً حاســمًا فــي التأكــد مــن أن عمليــة االســتخراج تتبــع أفضــل الممارســات المقبولــة دول ًيــا وأن
المــوارد تســتخدم للصالــح العــام.
نظرة عامة على قطاع التعدين
اعتمــا ًدا علــى مــدى جــودة إعــداد سياســات وأطــر التعديــن ،يكــون توجــه قطــاع التعديــن إمــا
لممارســة تأثيــر إيجابــي أو ســلبي علــى التنميــة فــي البلــدان ذات المــوارد المعدنيــة .واعتمــا ًدا على
وفــرة المــوارد الطبيعيــة وتنميــة الصناعــة وظــروف الســوق ،يمكــن أن تشــكل عائــدات اســتخراج
ـرا مــن االقتصــاد الوطنــي أو اإلقليمــي .وشــكلت قيمــة إنتــاج التعديــن فــي
المعــادن جــز ًءا كبيـ ً
عــام  2014فــي كل مــن ســيراليون وموزمبيــق علــى ســبيل المثــال ،حوالــي  ٪54و  ٪38مــن الناتــج
المحلــي اإلجمالــي علــى التوالــي .٦٨
ويمكــن للتعديــن أن يــزود الحكومــة بمــوارد الميزانيــة التــي ســتكون ضروريــة لبرامــج الحــد مــن
الفقــر والتــي يمكــن أن تكــون قــادرة علــى تشــكيل محفــزات كبيــرة لتطويــر القطــاع الخــاص
فــي المنطقــة أو البلــد.
ومــن المرجــح أن يســاهم التعديــن فــي تنميــة اقتصــاد أي بلــد مــن خــال الضرائــب التــي تحصــل من
شــركات التعديــن واســعة النطــاق التــي تســاهم فــي تطويــر البنيــة التحتيــة االجتماعيــة واالقتصادية
داخــل المنطقــة التــي يقــع فيهــا المنجــم ،وخلــق فــرص عمــل ســواء بشــكل مباشــر فــي المناجــم
أو بشــكل غيــر مباشــر مــن خــال الخدمــات المقدمــة للمناجــم ،وتحســين رأس المــال البشــري مــن
خــال توفيــر التعليــم والخدمــات الصحيــة ،وزيــادة احتياطيــات النقــد األجنبــي (تخفيــض العجــز في
النقــد األجنبــي) ،وتحســين البنيــة التحتيــة مثــل الطــرق وإمــدادات الميــاه ،وخلــق أنشــطة اقتصاديــة
أخــرى لدعــم المناجــم بــد ً
ال مــن اســتيراد جميــع اإلمــدادات مــن الخــارج.
ومــن ناحيــة أخــرى ،ال يخلــو إمــداد الفلــزات والمعــادن مــن التكاليــف البيئيــة واالجتماعيــة.
وتســتمر آثــار التعديــن لفتــرة طويلــة بعــد توقــف المنجــم عــن العمــل .ويمكــن لممارســات معالجــة
الفلــزات والمعــادن الســيئة أن تســمم الهــواء واألرض والمــاء ثــم تتــرك البيئــة تعانــي مــن المــوت
البطــيء .حيــث تــم اإلعــان عــن العديــد مــن األنهــار علــى أنهــا «ميتــة بيولوج ًيــا» بســبب إطــاق
نفايــات المنجــم (نفايــات المنجــم التــي تحتــوي علــى الصخــور والمعــادن والســموم) فــي البحيــرات
أيضــا تحديــات نقــص الشــفافية والفســاد ،والتــي يمكــن
والمجــاري المائيــة .ويواجــه قطــاع المعــادن ً
ـدا.
أن تضــر بــأي دولــة إذا لــم تتــم إدارتهــا جيـ ً

 . ٦٨دليل المؤسسة الكندية للرقابة والمساءلة  CAAFللرقابة على إيرادات التعدين والضمانات المالية إلصالح الموقع  -يوليو .2017
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وتمتلــك أفريقيــا وحدهــا حوالــي  ٪30مــن احتياطيــات المعــادن فــي العالــم (المصــدر :الموقــع
ووفقــا إلصــدارة  2018مــن ملخصــات الســلع المعدنيــة
االلكترونــي للبنــك الدولــي  -أبريــل .)2018
ً
الصــادرة عــن هيئــة المســح الجيولوجــي األمريكيــة ( ،)USGSفــإن الــدول األفريقيــة التاليــة
تمتلــك احتياطيــات كبيــرة مــن المعــادن:
الجدول رقم  :2-5الدول األفريقية التي تمتلك احتياطيات معدنية كبيرة
البلد

المعدن

الهليوم
الجزائر
الفوسفات الصخري
الجزائر
الماس
بوتسوانا
رماد الصودا
بوتسوانا
الكوبالت
جمهورية الكونغو الديمقراطية
النحاس
جمهورية الكونغو الديمقراطية
القصدير
جمهورية الكونغو الديمقراطية
الزركونيوم
موزمبيق
روبيديوم
ناميبيا
الكبريت
المملكة العربية السعودية
الذهب
جنوب أفريقيا
المنغنيز
جنوب أفريقيا
النيكل
جنوب أفريقيا
البالتين
جنوب أفريقيا
االلمنيت
جنوب أفريقيا
الروتيل
جنوب أفريقيا
الفاناديوم
جنوب أفريقيا
الجرافيت
تنزانيا
النحاس
زامبيا
الليثيوم
زيمبابوي

الترتيب العالمي
الثاني
الثالث
الثاني
الرابع
األول
السابع
الثاني
الرابع
األول
السادس
الثاني
األول
السابع
األول
الرابع
الثالث
الثالث
الرابع
السابع
الثامن

االحتياطيات
المؤكدة
1,800
2,200,000
14,000
400,000
3,500,000
20,000
800,000
1,800
50,000
4,900
6,000
200,000
3,700,000
63,000,000
63,000
8,300
3,500
17,000
20,000
23,000

وحدة القياس
مليون متر مكعب
ألف طن متري
مليون قيراط
ألف طن متري
طن متري
طن متري
ألف طن متري
طن متري
طن متري
طن متري
طن متري
ألف طن متري
طن متري
كيلوغرام
ألف طن متري
ألف طن متري
طن متري
ألف طن متري
طن متري
طن متري

المصدر https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2018/mcs2018.pdf:

التعدين الحرفي
يشــير التعديــن الحرفــي إلــى التعديــن مــن قبــل األفــراد أو المجموعــات أو العائــات أو التعاونيــات بــدون
ميكنــة أو مــع الحــد األدنــى مــن اســتخدامها ،ويتركــز غال ًبــا فــي القطــاع غيــر الرســمي مــن الســوق.
ويعتمــد حوالــي  100مليــون شــخص  -عمــال وعائالتهــم  -علــى التعديــن الحرفــي مقارنــة بحوالــي 7
مالييــن شــخص فــي جميــع أنحــاء العالم يشــتغلون فــي مجــال التعديــن الصناعــي .ويقــدر البنــك الدولي
أن عــدد عمــال المناجــم الحرفييــن فــي أفريقيــا قــد ارتفــع مــن حوالــي  10مالييــن فــي عــام  1999إلــى
حوالــي  30مليــون فــي عــام . ٦٩ 2016
ويمكــن أن يكــون ألنشــطة التعدين الحرفــي تأثيراً كبيــراً على البيئــة االجتماعية والطبيعيــة وااليكولوجية.
وغال ًبــا مــا يكــون لهــذا النــوع مــن التعديــن عواقــب بيئيــة خطيــرة ،خاصــة تعديــن الذهــب بســبب اســتخدام
الزئبــق والســيانيد بــدون معــدات واقيــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يواجــه عمــال المناجــم الحرفييــن خطــر
الوقــوع فــي حفــر غيــر محميــة ،مما يــؤدي إلــى العديد مــن اإلصابــات والوفيــات .ويأتــي التعدين علــى نطاق
أيضــا مــع مجموعة من المشــكالت المرتبطــة «بالقــرى المندفعــة دون تخيطي للتنقيب عــن الذهب»،
صغيــر ً
بمــا فــي ذلــك االفتقــار شــبه الكامــل للصرف الصحــي والميــاه النظيفــة والتعليــم والرعايــة الطبية.
https://www.economist.com . ٦٩
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اإلطار  1-5مثال عن حالة:
رصد تعرض األسماك والبشر للزئبق بسبب التنقيب عن الذهب في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا
وفقــا لدراســة أجرتهــا جامعــة دار الســام فــي
تشــير التقديــرات ً
تنزانيــا ،إلــى أن حوالــي  250000شــخص يشــاركون فــي التنقيــب
عــن الذهــب علــى نطــاق صغيــر فــي ثالثــة حقــول رئيســية للذهــب،
٧٠
وهــي حقــول الذهــب حــول بحيــرة فيكتوريــا  ،ممــا يجعلهــم عرضــة
لمخاطــر الزئبــق غيــر العضــوي بســبب االســتخدام الواســع للزئبــق في
اســتعادة الذهــب فــي حقــول الذهــب التنزانيــة .وعــاوة علــى ذلــك،
مــن المحتمــل أن يتحــول الزئبــق غيــر العضــوي الــذي يتــم تصريفــه فــي أنظمــة األنهــار أثنــاء
معالجــة الذهــب الخــام ،تدريجي ـًا إلــى شــكل ســام للغايــة وهــو ميثيــل الزئبــق والــذي يتركــز
مــن خــال التضخــم الحيــوي فــي سالســل األغذيــة المائيــة ،خاصــة األســماك.
اعتبارات التدقيق رفيعة المستوى بشأن التعدين الحرفي
يتعين على األجهزة العليا للرقابة إجراء عمليات التدقيق لتحديد التالي:
-1هل وضعت الحكومة قوانين ولوائح تحكم عمليات التعدين الحرفي؟
-2هــل تضمــن الــوزارات والجهــات الحكوميــة ذات الصلــة التــزام عمــال المناجــم الحرفييــن بالقوانيــن
واللوائــح المتعلقــة بالتعديــن الحرفــي ،فــي حالــة تــم وضــع اإلطــار القانونــي؟
-3هــل تتخــذ الحكومــة إجــراءات بشــأن عمــال المناجــم الحرفييــن فيمــا يتعلــق بتلــوث المجــاري
المائيــة مــن خــال اســتخدام الزئبــق وبنــاء الســدود وتراكــم الطمــي وســوء الصــرف الصحــي
وتدفــق النفايــات الســائلة فــي األنهــار؟
-4هــل ســعت الحكومــة للحــد مــن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا عمــال المناجــم الحرفييــن  -علــى
ســبيل المثــال ،اســتخدام الزئبــق والســيانيد فــي اســتخراج الذهــب والعمــل بــدون معــدات الحمايــة
الشــخصية المطلوبــة؟
-5هــل يتــم إعــادة تأهيــل المناجــم المهجــورة وترميمهــا؟ إذ فقــد العديــد مــن عمــال المناجــم
الحرفييــن حياتهــم أثنــاء التعديــن فــي المناجــم القديمــة التــي تركــت مفتوحــة بســبب اإلغــاق
غيــر الســليم للمنجــم وعــدم االســتصالح.
يرتقــب مــن المدقــق فــي حالــة مهمــات التدقيــق البيئــي علــى التعديــن الحرفــي التــي لــم يتــم
وضــع قوانيــن ولوائــح تنظــم عملياتهــا التعدينيــة ،تطبيــق معاييــر مثــل :التكاليــف البيئيــة المقــدرة
والمســؤوليات والمخاطــر المرتبطــة بمواقــع التعديــن والحرفييــن ،وتحديــد األولويــات وإدارة
المناجــم التــي يفتحهــا الحرفيــون وخطــط شــاملة للتشــريع مــن خــال تســجيل الحرفييــن وإصــدار
التراخيــص لهــم لاللتــزام بالقوانيــن واللوائــح البيئيــة.
مستقبل قطاع التعدين
وفقــا لتقريــر مجموعــة الدراســة الدوليــة حــول أنظمــة المعــادن فــي إفريقيــا ،فــإن إفريقيــا تتمتــع
ً
بمــوارد معدنيــة جيــدة ولديهــا تاريــخ طويــل فــي التعديــن .ومــع ذلــك ،لــم تحصــد أفريقيــا حتــى
اآلن الفوائــد اإلنمائيــة لهــذه المــوارد .ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى ضعــف دمــج قطــاع
التعديــن فــي أفريقيــا ضمــن األنشــطة االقتصاديــة واالجتماعيــة الوطنيــة.
 . ٧٠دليل التعدين لمجموعة العمل المعنية بالتدقيق الصادر في 2010
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وقــد اتخــذ رؤســاء دول وحكومــات االتحــاد األفريقــي خطــوات مدروســة لمعالجــة هــذا الضعــف .وقد
تــم ذلــك مــن خــال الموافقــة علــى رؤيــة التعديــن األفريقيــة وإنشــاء المركــز األفريقــي لتنميــة
المعــادن لتقديــم الدعــم التشــغيلي االســتراتيجي للرؤيــة وخطــة عملهــا .واعتمــد رؤســاء الــدول
رؤيــة أفريقيــا للتعديــن فــي قمــة االتحــاد األفريقــي فــي فبرايــر  2009بعــد اجتمــاع أكتوبــر 2008
للــوزراء األفارقــة المســؤولين عــن تنميــة المــوارد المعدنيــة ،حيــث تعتبــر بمثابــة اســتجابة أفريقيــا
لمعالجــة مفارقــة الثــروة المعدنيــة العظيمــة الموجــودة جن ًبــا إلــى جنــب مــع انتشــار الفقــر . ٧١
ووفقــا لذلــك ،ليــس األمــر
تدعــو رؤيــة التعديــن االفريقيــة للتفكيــر خــارج «صنــدوق التعديــن».
ً
مجــرد مســألة تحســين أنظمــة التعديــن مــن خــال التأكــد مــن تحســين عائــدات الضرائــب مــن
التعديــن وإنفــاق الدخــل بشــكل ســليم  -علــى الرغــم مــن أهميــة ذلــك بشــكل واضــح .بــل هــي
مســألة دمــج التعديــن بشــكل أفضــل فــي سياســات التنميــة علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة
واإلقليميــة .ويســتلزم ذلــك التفكيــر فــي كيفيــة مســاهمة التعديــن بشــكل أفضــل فــي التنميــة
المحليــة مــن خــال التأكــد مــن حصــول العمــال والمجتمعــات علــى فوائــد حقيقيــة مــن التعديــن
أيضــا التأكــد مــن أن الــدول يمكــن أن
الصناعــي علــى نطــاق واســع وحمايــة بيئتهــم .وهــذا يعنــي ً
تتفــاوض علــى عقــود مــع شــركات التعديــن متعــددة الجنســيات التــي تولــد إيجــارات مــوارد عادلــة
وتنــص علــى مدخــات محليــة للعمليــات .وعلــى المســتوى اإلقليمــي ،يعنــي ذلــك دمــج التعديــن فــي
السياســة الصناعيــة والتجاريــة.
وقــد تــم وضــع خطــة العمــل الخاصــة برؤيــة التعديــن األفريقيــة فــي ديســمبر  .2011وتتألــف
خطــة العمــل مــن تســعة مجموعــات برنامجيــة مــن األنشــطة تتمحــور حــول الركائــز األساســية
للرؤيــة .والتــي تتمثــل فــي اإليجــارات واإلدارة المعدنيــة وأنظمــة التشــكيل الجيولوجيــة
والتعدينيــة وبنــاء القــدرات البشــرية والمؤسســية والتعديــن الحرفــي والصغيــر النطــاق وإدارة
قطــاع المعــادن والبحــث والتطويــر والقضايــا البيئيــة واالجتماعيــة والروابــط والتنويــع .ويمكــن
للمدققيــن االطــاع معلومــات إضافيــة حــول األنشــطة المتضمنــة فــي مجموعــات البرامــج التســعة
علــى الموقــع االلكترونــي.http://www.africaminingvision.org :
بيــد أن األهــم مــن ذلــك ،تضمــن الرؤيــة إمكانيــة إنتقــال إفريقيــا مــن وضعهــا التاريخــي كمصــدر
للمــواد الخــام الرخيصــة إلــى مصنعــة ومصــدرة للخدمــات القائمــة علــى المعرفــة .لذلــك مــن
المتوقــع أن تبــدأ البلــدان األفريقيــة  -مــن خــال تنفيــذ خطــة عمــل الرؤيــة األفريقيــة للتعديــن
مــن قبــل المركــز األفريقــي لتنميــة المعــادن  -فــي جنــي فوائــد إنمائيــة مؤثــرة مــن المــوارد فــي
بلدانهــا فــي المســتقبل القريــب.
ويمكــن لألجهــزة العليــا للرقابــة إجــراء عمليــات الرقابــة علــى األداء لتحديــد مســتوى تنفيــذ خطــة
أيضــا مجــال يمكــن لألجهــزة العليــا للرقابــة
العمــل الخاصــة برؤيــة التعديــن األفريقيــة .وهــو ً
مــن خاللــه دراســة إمكانيــة تنفيــذ عمليــات تدقيــق تعاونيــة ،حيــث ُيتوقــع مــن العديــد مــن الــدول
األفريقيــة تنفيــذ خطــة العمــل.
اكتشاف أكبر منجم للنحاس في إفريقيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية
وفقــا الستشــاري التعديــن الدولــي وود ماكنــزي  ،Wood Mackenzieيعتبــر مشــروع منجــم
ً
كاموا-كاكــوال للنحــاس  Kamoa-Kakula Copperفــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة
أكبــر اكتشــاف نحاســي عالــي الجــودة فــي أفريقيــا وأكبــر اكتشــاف نحاســي عالــي الجــودة غيــر
مطــور علــى مســتوي العالــم ،بمــورد يبلــغ حوالــي  740مليــون طــن .ويقــع االحتياطــي داخــل حــزام
النحــاس فــي وســط أفريقيــا ويشــكل جــز ًءا مــن االمتــداد الــذي تــم تفســيره لوحــدة غــرب فورالنــد
فــي شــمال غــرب زامبيــا .٧٢
http://www.africaminingvision.org . ٧١
https://www.wallstreet-online.de . ٧٢
http://www.miningweekly.com
http://www.ivanhoemines.com
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الخريطــة أدنــاه تظهــر مناطــق كاكــوال وغــرب -كاكــوال Kakula and Kakula West
المكتشــفة ،لقطاعــات المــوارد المعدنيــة المشــار إليهــا

ويتوقــع أن يكــون الكتشــاف النحــاس تأثيــر علــى اقتصــاد جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة .وبإمكان
الجهــاز األعلــى للرقابــة أن يضطلــع بــدور منــذ هــذه المرحلــة المبكــرة لضمــان إدارة المــوارد بشــكل
ســليم وكــذا ضمــان حصــول البلــد علــى فوائــد تنمويــة مــن المــوارد المعدنيــة.
شكل رقم  - 2-5دراسة حالة :االحتياطات المعدنية الحالية في زامبيا
تعمــل صناعــة التعديــن فــي زامبيا بشــكل جيد
وهــي تتمتــع بمــوارد طبيعيــة .وإذا اســتمر
الطلــب العالمي وظلت أســعار الســلع األساســية
مزدهــرة ،فــإن مناجــم زامبيــا يمكــن أن تولــد
عائــدات كبيــرة للحكومــة والمواطنيــن.
ولــن تقــدم صناعــة التعديــن فقــط مــوارد
ضريبيــة ضخمــة لخزائــن الحكومــة الوطنيــة،
أيضــا مبالــغ ضخمــة فــي
ولكنهــا ســتضخ ً
ـرا ،ســيتم الوفــاء
المجتمعــات المحليــة .وأخيـ ً
بوعــود الحكومــة والشــركات وســيبدأ النــاس
فــي رؤيــة فوائــد التعديــن مــع بــدء تحســن
مســتويات معيشــتهم.
وعلــى الرغــم مــن احتــال زامبيــا للمرتبــة الســابعة عالم ًيــا فــي إنتــاج النحــاس ،إال أن المجتمعــات
ال تــزال تعانــي مــن الفقــر المدقــع ونوعيــة الحيــاة البائســة مــع قلــة الحصــول علــى الخدمــات
األساســية فــي ظــل أمــل أقــل فــي الحصــول عليهــا . ٧٣
 2-5الملحق  :2المبادرات اإلقليمية والدولية الرئيسية في قطاع الصناعات االستخراجية
 1-2-5معهد حوكمة الموارد الطبيعية ()NRGI
معهــد إدارة المــوارد الطبيعيــة ( )NRGIهــو منظمــة غيــر ربحيــة أنشــئت لمســاعدة البلــدان علــى
تحقيــق فوائــد ثرواتهــا مــن النفــط والغــاز والمعــادن .ويقــدم معهــد إدارة المــوارد الطبيعيــة
االستشــارات الفنيــة والمناصــرة والبحــث التطبيقــي وتحليــل السياســات وتنميــة القــدرات .ويعمــل
معهــد إدارة المــوارد الطبيعيــة مــع جهــات مبتكــرة إلحــداث التغييــر داخــل الــوزارات الحكوميــة
والمجتمــع المدنــي ووســائل اإلعــام والمجالــس التشــريعية (البرلمانــات) والقطــاع الخــاص
 . ٧٣مبادرة المجتمع المفتوح للجنوب األفريقي )OSISA) 2013
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والمؤسســات الدوليــة لتعزيــز الحوكمــة الخاضعــة للمســاءلة والفعالــة فــي مجــال الصناعــات
االســتخراجية .وتشــمل البلــدان ذات األولويــة لمعهــد إدارة المــوارد الطبيعيــة كل مــن كولومبيــا
وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وغانــا وغينيــا وإندونيســيا والمكســيك ومنغوليــا وميانمــار
ونيجيريــا وتنزانيــا وتونــس .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يشــارك معهــد إدارة المــوارد الطبيعيــة علــى
نحــو محــدود فــي كل مــن أذربيجــان وبوليفيــا وجمهوريــة قيرغيزســتان وليبيــا وبيــرو والفلبيــن
وأوغنــدا وأوكرانيــا وزامبيــا.
ميثاق الموارد الطبيعية
يشــمل ميثــاق المــوارد الطبيعيــة مجموعــة مــن المبــادئ التــي تقــدم خيــارات السياســة واالرشــادات
العمليــة للحكومــات والمجتمعــات والمجتمــع الدولــي حــول أفضــل الســبل إلدارة المــوارد الطبيعيــة
مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة .بيــد أن ميثــاق المــوارد الطبيعيــة ليــس وصفــة دقيقــة،
ولكنــه يتنــاول المكونــات التــي اســتخدمتها الــدول الناجحــة.
ويركــز الميثــاق علــى السلســلة الكاملــة لعمليــة صنــع القــرار بــد ًءا مــن اكتشــاف المــوارد الطبيعية
وقــرار االســتخراج ومنــح العقــود والتراخيــص وإدارة اإليــرادات ووضــع سياســات مســتدامة لتنميــة
البــاد .ويتألــف الميثــاق مــن إثنــي عشــر مبــدأ مقســمة إلــى ثــاث مجموعــات :األســس المحليــة
إلدارة المــوارد ،وسلســلة القــرارات االقتصاديــة المطلوبــة إلدارة المــوارد مــن أجــل الرخــاء ،واألســس
الدوليــة إلدارة المــوارد .وتؤكــد المجموعــة األولــى علــى وضــع اســتراتيجية ومبــادئ توجيهيــة
ال عن أهمية المســاءلة والشــفافية.
وقواعــد ومؤسســات تتعلــق بجميــع العمليات فــي إدارة المــوارد ،فض ً
وتتنــاول المجموعــة الثانيــة مجــاالت القــرار الرئيســية للحكومــة لضمــان ترجمــة القيمــة ابتــداء
مــن ثــروة المــوارد إلــى ازدهــار مســتدام للمواطنيــن .وأخيــرا ،تتنــاول المجموعــة الثالثــة دور
الجهــات الفاعلــة الدوليــة ،وهــي الشــركات االســتخراجية والمســؤولين عــن الحوكمــة الدوليــة.
كمــا تمــت ترجمــة الميثــاق إلــى إطــار عمــل مرجعــي لميثــاق المــوارد الطبيعيــة ،وهــو أداة لقيــاس
وفقــا ألفضــل الممارســات العالميــة.
أداء إدارة الدولــة للنفــط والغــاز والمعــادن ً

الشكل رقم  :2-5ميثاق الموارد الطبيعية
مؤشرحوكمة الموارد
يقيــس مؤشــر حوكمــة المــوارد الــذي وضعــه معهــد حوكمــة المــوارد الطبيعيــة ،مــدى جــودة
الحوكمــة فــي قطاعــات اســتخراج النفــط والغــاز فــي  81دولــة منتجــة للمــوارد .ويعتبــر هــذا
المؤشــر هــو المؤشــر الدولــي الوحيــد فــي الوقــت الراهــن المخصــص لحوكمــة المــوارد .ويمكــن
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لمؤشــر حوكمــة المــوارد توفيــر أداة مفيــدة للحكومــات والبرلمانــات فيمــا يخــص صنــع السياســات
التــي تســتند إلــى األدلــة وكذلــك دعــم السياســة المســتندة إلــى األدلــة مــن قبــل المجتمــع المدني.
ويعــرف مؤشــر حوكمــة المــوارد علــى انــه مؤشــر مبنــي علــى النقــاط ويســتند إلــى التقييمــات
عبــر ثالثــة مكونــات :إدراك القيمــة وإدارة اإليــرادات والبيئــة التمكينيــة .ويشــمل مكــون تحقيــق
القيمــة حوكمــة تخصيــص حقــوق االســتخراج واالستكشــاف واإلنتــاج وحمايــة البيئــة وتحصيــل
اإليــرادات والشــركات المملوكــة للدولــة .وتتنــاول إدارة اإليــرادات وضــع الموازنــات الوطنيــة
ـرا ،يقيــس المكــون الثالث
وتقاســم إيــرادات المــوارد دون الوطنيــة وصناديــق الثــروة الســيادية .وأخيـ ً
البيئــة التمكينيــة للبلــد.
وتظهــر النتائــج المتعلقــة بمؤشــرات حوكمــة المــوارد أن  66مــن  81دولــة مــن الــدول التــي تــم
تقييمهــا ،أي أن أكثــر مــن  ٪80مــن الــدول ،اظهــرت حوكمــة ضعيفــة أو واهيــة أو فاشــلة .وبالتالي،
ـرض أو أعلــى.
فقــد حصلــت أقــل مــن  ٪20مــن الــدول علــى تصنيــف عــام مـ ٍ
الموارد
يوفــر معهــد حوكمــة المــوارد الطبيعية المــوارد ذات الصلــة المتعلقة بحوكمــة الصناعات االســتخراجية.
وتشــمل مختلــف المنشــورات واألدوات والتدريــب والــدورات .ويمكــن الوصــول إلــى بعــض هــذه من خالل
الموقع االلكتروني الخــاص بالمعهــد.https://resourcegovernance.org :
كما يوفر معهد حوكمة الموارد الطبيعية ،الدورات المجانية التالية عبر اإلنترنت:
• الموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة :أساسيات النفط والغاز وحوكمة التعدين
• دورة تفاعلية :بترونيا
 2-2-5مجموعة العمل المعنية بالرقابة على الصناعات االستخراجية ()WGEI
تــم تأســيس مجموعــة العمــل المعنيــة بالرقابــة علــى الصناعــات االســتخراجية فــي مجتمــع اإلنتوســاي،
فــي عــام  2013لتســهيل تبــادل المعرفــة والتواصــل مــع األجهــزة العليــا للرقابــة والمحاســبة فيمــا يخص
الرقابــة علــى قطــاع الصناعــات االســتخراجية ،وذلــك فــي ســبيل تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة والتنميــة
المســتدامة فــي الصناعــات االســتخراجية .ويشــمل نطــاق مجموعــة العمــل النفــط والغــاز والمعــادن
عضوا
الصلبــة .وتتألــف مجموعــة العمــل المعنيــة بالرقابــة علــى الصناعــات االســتخراجية حال ًيــا مــن 46
ً
ويرأســها الجهــاز األعلــى للرقابــة الماليــة والمحاســبة فــي أوغنــدا مــن  2014إلــى .2022
وتوفــر مجموعــة العمــل المعنيــة بالرقابــة علــى الصناعــات االســتخراجية مــن خــال موقعهــا
اإللكترونــي ،أدوات ومــوارد ذات صلــة بالصناعــات االســتخراجية .وتشــمل تقاريــر التدقيــق علــى
النفــط والغــاز والتعديــن وأوراق البحــث والمبــادئ التوجيهيــة وأدلــة التدقيــق والنشــرات اإلخباريــة
وروابــط لمصــادر أخــرى.
 3-2-5مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية
تعتبــر مبــادرة الشــفافية فــي الصناعــات االســتخراجية ( )EITIبمثابــة المعيــار العالمــي لتعزيــز
الشــفافية والمســاءلة والحوكمــة الرشــيدة فــي البلــدان الغنيــة بالنفــط والغــاز والمــوارد المعدنيــة.
ويتطلــب معيــار مبــادرة الشــفافية فــي الصناعــات االســتخراجية االفصــاح عــن المعلومــات علــى نطــاق
سلســلة القيمــة للصناعــة االســتخراجية بكاملهــا ،ابتــداء مــن كيفيــة منــح حقــوق االســتخراج ،إلــى
كيفيــة وصــول اإليــرادات مــن خــال الحكومــة  ،وكيفيــة انتفــاع الجمهــور بهــا .ويتطلــب المعيــار
مــن شــركات الصناعــات االســتخراجية نشــر مــا تدفعــه للحكومــات وكشــف الحكومــات عمــا تتلقــاه،
بمــا فــي ذلــك إلــى حــد كبيــر الضرائــب والعوائــد والمدفوعــات القانونيــة األخــرى .ويتــم تنفيــذ
معيــار مبــادرة الشــفافية فــي الصناعــات االســتخراجية علــى المســتوى القطــري .وشــرعت  52دولــة
ـارا مــن مــارس  ،2019فــي تنفيــذ معيــار مبــادرة الشــفافية فــي الصناعــات االســتخراجية ،منهــا 24
اعتبـ ً
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وبــرزت المبــادرة للتخفيــف مــن نتائــج ضعــف نمــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي،
والتقــدم البطــيء فــي التنميــة البشــرية ،وعــدم االســتقرار االجتماعــي والسياســي الــذي يعتبــر ســمة
عامــة بيــن البلــدان الناميــة الغنيــة بالمــوارد .وتتوقــع مبــادرة الشــفافية فــي الصناعــات االســتخراجية
أن تحســين الشــفافية الماليــة فــي هــذه المعامــات سيســاعد فــي الحــد من الفســاد وتحســين المســاءلة
فــي اقتصاديــات المــوارد .ومــن المتوقــع أن توفــر الشــفافية تحســنا كبيــرا فــي المســاءلة والحوكمة.
هامــا فــي تحديــد عمــا كانــت ثــروة المــوارد الطبيعيــة تحقــق فائــدة
وتعــد جــودة الحوكمــة عامـ ً
ا ً
مســتدامة طويلــة المــدى مــن عدمــه.
عملية مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية
تهــدف عمليــة مبــادرة الشــفافية فــي الصناعــات االســتخراجية إلــى التحقــق مــن نتائــج انتفــاع
المواطنيــن مــن المــوارد الطبيعيــة .وتعــرف عمليــة مبــادرة الشــفافية فــي الصناعــات االســتخراجية
فــي بلــد مــا ،علــى أنهــا مبــادرة تقودهــا الحكومــة وتتطلــب مــن حكومــة كل دولــة غنيــة بالمــوارد
ترغــب فــي تنفيــذ مبــادرة الشــفافية فــي الصناعــات االســتخراجية بإعــان نيتهــا عل ًنــا  .٧٥ويتعيــن
علــى الحكومــة تهيئــة البيئــة للمجتمــع المدنــي وشــركات الصناعــات االســتخراجية للمشــاركة
الكاملــة والفعالــة فــي عمليــة مبــادرة الشــفافية فــي الصناعــات االســتخراجية بدعــم نشــط مــن
أصحــاب المصلحــة اآلخريــن مثــل المســتثمرين والمنظمــات الدوليــة .وعلــى الحكومــة االلتــزام
بالعمــل مــع المجتمــع المدنــي والشــركات ،وإنشــاء المجموعــة التوجيهيــة ألصحــاب المصلحــة
المتعدديــن لإلشــراف علــى تنفيــذ مبــادرة الشــفافية فــي الصناعــات االســتخراجية .وتعمــل المجموعة
التوجيهيــة ألصحــاب المصلحــة المتعدديــن فــي كل دولــة منفــذة كمجلــس إدارة (الحكومــة ،
والصناعــة  ،ومنظمــات المجتمــع المدنــي) لمراجعــة وتقييــم وإعــداد التقاريــر بشــكل منتظــم عمــا
تدفعــه الشــركات وتتلقــاه الحكومــات مــن عمليــات الصناعــات االســتخراجية .وتشــمل الوظائــف
الرئيســية للمجموعــة التوجيهيــة ألصحــاب المصلحــة المتعدديــن مــا يلــي:
•تحديد االتجاه االستراتيجي للمبادرة.
•تحديد نطاق إعداد التقارير للمبادرة في كل بلد.
٧٦
•وضع خطة العمل الوطنية لمبادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ وإجراء عملية المطابقة .
•مراجعــة نتائــج وتأثيــر تنفيــذ مبــادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ علــى حوكمــة
المــوارد الطبيعيــة ونشــر التقاريــر المرحليــة الســنوية.
•تحديــد «األهميــة الجوهريــة» مــن قبــل الشــركات الكبــرى ،واالختصــاص ،ونــوع المدفوعــات،
والســقف ،والجهــة الحكوميــة التــي اعــدت التقريــر.
ويبين الشكل أدناه كيفية عمل مبادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ في ثالث خطوات:

الشكل رقم 3-5

المصدر :تقرير سير العمل لعام  2018لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية

 . ٧٥معيار مبادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ  - 2016المتطلبات  1--1أ
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مزايا تنفيذ مبادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ
تهــدف مبــادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ إلــى تقليــل الفســاد وتعظيــم مســاءلة
ـارا طوع ًيــا
شــركات النفــط والغــاز والتعديــن علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي .كمــا توفــر معيـ ً
يعــزز ويدعــم تحســين الحوكمــة فــي البلــدان الغنيــة بالمــوارد مــن خــال النشــر والتحقــق الكامــل
مــن مدفوعــات الشــركات واإليــرادات الحكوميــة الناتجــة عــن عمليــات النفــط والغــاز والتعديــن.
وتســتند المبــادرة إلــى منهجيــة متينــة ومرنــة لضمــان الحفــاظ علــى تنفيــذ المعيــار فــي جميــع
البلــدان المنفــذة ،حيــث يتوقــع أن يــؤدي إلــى تحســين إدارة إيــرادات المــوارد .وتشــمل الفوائــد
التــي تعــود علــى الــدول المنفــذة التخفيــف مــن المخاطــر السياســية .وتعمــل مبــادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ علــى تحســين منــاخ االســتثمار مــن خــال توفيــر الثقــة وتوجيهــات
واضحــة للمســتثمرين والمؤسســات الماليــة الدوليــة .وتظهــر مبــادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ التزامهــا باإلصــاح ومكافحــة الفســاد والحوكمــة الرشــيدة ،ممــا يــؤدي إلــى تحســينات
فــي تحصيــل الضرائــب والمكانــة الدوليــة وتعزيــز الثقــة واالســتقرار  . ٧٧وعلــى نحــو مقتضــب،
تهــدف المبــاردة إلــى تحقيــق التالــي:
•توفير بيانات مالية أكثر اكتما ً
ال عن الشركات والدول.
•تقديم تقارير عن التصنيفات واالستثمارات القطرية.
•إنشاء منتديات للمناقشة وعمليات اإلصالح.
•تحسين سمعة المستثمر.
٧٨

أهمية مبادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ لألجهزة العليا للرقابة
تقــدم عمليــة مبــادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ وإعــداد التقاريــر الفوائــد التاليــة
لمدققــي األجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة:
•ســهولة الوصــول إلــى المعلومــات :توفــر عمليــة مبــادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ
طرقــا بديلــة للوصــول إلــى مســتندات الشــركات .إذ ال يضطلــع المدققــون عــاد ًة بتنفيــذ مراجعــة
ً
مباشــرة لشــركات الصناعــات االســتخراجية ،ويمكــن الحصــول علــى المعلومــات الخاصــة بهــا مــن
خــال أمانــة المبــادرة الوطنيــة للشــفافية ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ.
•تحديد التبيانات والتوصيات التي يمكن لمدققي ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ استخدامها (تقييم المخاطر).
ـدا فــي تقييم مشــكالت
•تشــجيع الشــركات علــى االفصــاح عــن ملكيتهــا المفيــدة وهــو أمــر مفيــد جـ ً
التســعير التحويلــي .ويقصــد بالمالــك المســتفيد فيمــا يتعلــق بالشــركات ،الشــخص الطبيعــي
(األشــخاص) الذيــن يمتلكــون أو يتحكمــون بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي نهايــة المطــاف
فــي إدارة الشــركة .ويتعيــن اإلفصــاح عــن القيمــة الحديــة للملكيــة  ،واالعــان عــن التزامــات
الشــخصيات السياســية البــارزة والشــركات المدرجــة فــي البورصــة ،بمــا فــي ذلــك الشــركات
الفرعيــة المملوكــة بالكامــل  ،٧٩وقــد تكــون هــذه المعلومــات صعبــة الوصــول إليهــا مــن خــال
عمليــة المراجعــة العاديــة.
•تعزيــز الشــفافية فــي إعــداد التقاريــرُ .يطلــب مــن الــدول المنفــذة إعــداد أول تقريــر لهــا عــن
ـهرا مــن قبــول ترشــيحها لمبــادرة
مبــادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ فــي غضــون  18شـ ً
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ .ويتوقــع بعــد ذلــك ،أن تصــدر الــدول المنفــذة تقاريــر
مبــادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ علــى أســاس ســنوي .٨٠
مسؤوليات األجهزة العليا للرقابة في عملية مبادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ
تقييمــا لمــدى خضــوع المدفوعــات
يتطلــب معيــار مبــادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ
ً
٨١
واإليــرادات لمراجعــة مســتقلة وذات مصداقيــة ،وتســند إلــى تطبيــق معاييــر التدقيــق الدوليــة .
 . ٧٧معيار مبادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ 2016
 . ٧٨معيار مبادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ 2016
. ٧٩معيار مبادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ  – 2016المتطلب 5-2
 . ٨٠معيار مبادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ  – 2016المتطلب 8-4
 . ٨١معيار مبادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ  – 2016المتطلب 9--4أ
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ولتحقيــق هــذا المطلــب المهــم للغايــة ،يتعيــن علــى األجهــزة العليــا للرقابــة ضمــان أن تكــون
األرقــام التــي تــم اإلبــاغ عنهــا مــن قبــل الجهــات الحكوميــة (الوطنيــة  /المركزيــة والمحليــة)
خاليــة مــن االحتيــال والخطــأ  .وفــي هــذا الصــدد ،يتعيــن علــى األجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة
والمحاســبة تدقيــق جميــع جهــات القطــاع العــام المســؤولة عــن تلقــي اإليــرادات مــن ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ بنــا ًء علــى المعاييــر الدوليــة لألجهــزة العليــا للرقابــة (.)ISSAIs
وتضطلــع مجموعــات التســيير متعــددة األطــراف فــي العديــد مــن البلــدان األفريقيــة المنفــذة لمبــادرة
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ ،مــن خــال األمانــة الوطنيــة بجمــع نمــاذج التقاريــر
(اإلفصاحــات) مــن الجهــات والشــركات الحكوميــة .ويتــم إرســال إفصاحــات الجهــات الحكوميــة إلــى
األجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة إلصــدار الشــهادات في حيــن يتم إرســال إفصاحــات شــركات ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
تعيــن مجموعــة التســيير متعــددة األطراف
ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ إلــى مراجعيهــا للحصــول علــى االعتمــاد .ثــم ّ
٨٢
( )MSGمديريــن مســتقلين ينفــذون مطابقــات اإليــرادات الحكوميــة ومدفوعــات الشــركات .
االعتبارات رفيعة المستوى
•يلعــب الجهــاز األعلــى للرقابــة الماليــة والمحاســبة دوراً هامـًا فــي التحقق مــن مدفوعــات الصناعات
االســتخراجية التــي أعلنــت عنهــا الجهــات الحكومية.
•يجــوز للجهــاز األعلــى للرقابــة اســتخدام تقاريــر مبــادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ
لجمــع المعلومــات األساســية عــن الصناعــة االســتخراجية فــي البلــد وفهــم تدفــق عائــدات االســتثمار
بشــكل أفضــل ،وبالتالــي الحصــول علــى نظــرة عامــة شــاملة لقطــاع الصناعــات االســتخراجية.
•أســماء الجهــات الحكوميــة (الوطنيــة ودون الوطنيــة) التــي تختارهــا مجموعــة التســيير متعــددة
األطــراف ألغــراض إعــداد التقاريــر .إذ تتولــي مجموعــة التســيير متعــددة األطــراف المســؤولية عــن
اختيــار وكاالت إدارات الــوزارات التــي يجــب أن تقــدم تقاريرهــا ألغــراض مبــادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ ،ســواء كانــت هيئــات حكوميــة مركزيــة أو هيئــات حكوميــة محليــة .ويجــب
علــى المدقــق تحديــد وكاالت إدارات الــوزارات التــي تقــدم تقارير ألغــراض مبــادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ .وتعتبــر هــذه المعلومــات مفيــدة للمدقــق خاصــة فيمــا يخــص التخطيــط.
•نطــاق  /فتــرة تقريــر مبــادرة الشــفافية فــي مجــال الصناعــات االســتخراجية :يجــب علــى المدققين
مراعــاة توقيــت اســتالم اإليــرادات مــن شــركات الصناعــات االســتخراجية .ويتــم إعــداد هــذا التقريــر
عــن كل ســنة ماليــة وعلــى أســاس نقــدي .ويعتبــر تاريــخ تقديــم الطلــب وتاريــخ منحــه ومــدة
الترخيــص عوامــل ذات صلــة للتأكــد مــن مطابقــة اإليصــاالت فقــط لتلــك الســنة مــع المدفوعــات
التــي قامــت بهــا الشــركات فــي نفــس العــام.
•يمكــن أن يســتخدم مدققــو الجهــاز األعلــى للرقابــة التباينــات والتوصيــات المحــددة فــي تقريــر
مبــادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ فــي عمليــة التخطيــط للتدقيــق وتقييــم المخاطــر.
•أســماء شــركات الصناعــات االســتخراجية التــي اختارتهــا مجموعــة التســيير متعــددة األطــراف
لغــرض إعــداد التقاريــر .مــن المهــم أن يعــرف المدقــق أســماء شــركات الصناعــات االســتخراجية
التــي اختارتهــا مجموعــة التســيير متعــددة األطــراف إلجــراء المطابقــة .وستســاعد هــذه المعلومــات
المدقــق فــي معرفــة مدفوعــات الشــركات التــي تمــت مطابقتهــا مــع اإليصــاالت الحكوميــة.
مفهومــا وأداة مهمــة
•مســتوى األهميــة الــذي تــم تحديــده ألغــراض إعــداد التقاريــر :تعــد األهميــة
ً
ـدا فــي التدقيــق .لذلــك ،يجــب أن يعــرف المدققــون مســتوى األهميــة النســبية المحــدد للتســوية
جـ ً
والمقارنــة مــع األهميــة النســبية لمســاعدتهم علــى تخطيــط عمليــة التدقيــق بشــكل صحيــح.
•التراخيــص والعقــود التــي تــم اســتالم عوائدهــا مــن شــركات الصناعــات االســتخراجية .تحصــل
شــركات الصناعــات االســتخراجية أحيا ًنــا علــى أكثــر مــن ترخيــص تشــغيل واحــد وتحتفــظ بــه.
ويجــب علــى المدقــق فهــم التراخيــص والعقــود المختلفــة التــي تــم تضمينهــا فــي المطابقــة وتلــك
التــي لــم يتــم تضمينهــا وأســباب اســتبعادها.
•المبلــغ المدفــوع لــكل ترخيــص أو اتفاقيــة عقــد .علــى المدقــق أن يأخــذ فــي االعتبــار المبلــغ
 . ٨٢معيار مبادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ  – 2016المتطلب 9--4ب
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الــذي دفعتــه شــركات الصناعــات االســتخراجية للجهــات الحكوميــة عــن كل ترخيــص أو عقــد
مبــرم خــال الســنة قيــد التدقيــق .إذ تســاعد هــذه المعلومــات المدقــق فــي الحصــول علــى المعرفــة
الكاملــة لإليــرادات المتلقــاة مــن قطــاع الصناعــات االســتخراجية.
•أنــواع اإليــرادات المتلقــاة مــن كل شــركة  -التحقــق مــن إيــرادات الصناعــات االســتخراجية التــي
أعلنــت عنهــا الحكومــة .وتحصــل الجهــات الحكوميــة أنــواع مختلفــة مــن اإليــرادات مــن قطــاع
الصناعــات االســتخراجية ،مثــل الريــع وضريبــة الشــركات وإيجــار ســطح األرض ورســوم التصديــر
ومكافــأة التوقيــع ورســوم التدريــب ورســوم الطلــب  ،ومــا إلــى ذلــك .ويتوقــف كل ذلــك علــى
ا لجميع
المــوارد المتاحــة للبلــد والنشــاط االســتخراجي .ومــن المهــم أن يكــون المدقــق فهمـًا كامـ ً
أنــواع اإليــرادات الــواردة مــن شــركات الصناعــات االســتخراجية.
•مقــدار اإليــرادات التــي تحصلهــا كل جهــة حكوميــة  -يفصــل تقريــر المطابقــة الخــاص بمبــادرة
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ اإليــرادات التــي أعلنــت عنهــا الجهــات الحكوميــة .وتســاعد
هــذه المعلومــات المدقــق علــى الحصــول علــى معرفــة شــاملة عــن الجهــات مــن حيــث إيــرادات
الصناعــات االســتخراجية التــي تــم تحصيلهــا خــال الســنة قيــد التدقيــق.
•نــوع الســلعة التــي تقــوم الشــركة باالستكشــاف عنهــا أو إنتاجهــا أو أي أنشــطة أخــرى فــي
الدولــة .قــد يكــون لــدى الدولــة أكثــر مــن مــورد اســتخراجي واحــد وقــد تشــارك بعــض شــركات
الصناعــات االســتخراجية فــي استكشــاف أو اســتخراج المعــادن أو النفــط أو الغــاز .لذلــك ،يجــب أن
يكــون المدقــق علــى درايــة كاملــة بالموارد/الســلع التــي تقــوم الشــركات علــى أساســها بتنفيــذ
أنشــطة الصناعــات االســتخراجية.
•إجمالــي حجــم اإلنتــاج وقيمــة اإلنتــاج حســب الســلعة ،وعنــد االقتضــاء حســب الدولة/اإلقليــم.
يمكــن أن يشــمل ذلــك مصــادر بيانــات اإلنتــاج والمعلومــات حــول كيفيــة حســاب أحجــام اإلنتــاج
والقيــم التــي تــم اإلفصــاح عنهــا فــي تقريــر مبــادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ.
•نــوع العمــل الــذي تنفــذه الشــركة فــي القطــاع (التنقيــب  -اإلنتــاج  -التصديــر  -التكريــر -
إلــخ) .فمــن المهــم أن يلــم المدقــق بنــوع العمــل المرخــص بــه للشــركات فــي القطــاع :ســواء فــي
قطــاع التعديــن أو فــي قطــاع النفــط والغــاز ،وســواء كان لالســتطالع أو لالستكشــاف أو لإلنتــاج
أو للتصديــر  ..إلــخ.
أيضــا أن يعــرف
•حجــم أو نطــاق الشــركة االســتخراجية .ففــي قطــاع التعديــن ،مــن الضــروري ً
المدقــق حجــم أو نطــاق الشــركة االســتخراجية :ســواء كانــت شــركة واســعة النطــاق أو شــركة
صغيــرة أو شــركة تعديــن حرفييــن .فهــذه المعلومــات مهمــة ألنــه يتــم تحصيــل أســعار أو رســوم
مختلفــة اعتمــا ًدا علــى حجــم الشــركة.
•مســتوى الملكيــة مــن قبــل الحكومــة والشــركات المملوكــة للدولــة فــي شــركات الصناعــات
االســتخراجية .إذ تطلــب مبــادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ مــن الحكومــة والشــركات
المملوكــة للدولــة ،اإلفصــاح عــن مســتوى ملكيتهــا فــي شــركات التعديــن والنفــط والغــاز العاملــة
فــي قطــاع النفــط والغــاز والتعديــن فــي البــاد ،بمــا فــي ذلــك تلــك الخاصــة بالشــركات التابعــة
والمشــاريع المشــتركة للشــركات المملوكــة للدولــة وأي تغييــرات فــي مســتوى الملكيــة خــال
الفتــرة المشــمولة بالتقريــر.
اإلطار 3-5مثال عن حالة سيراليون بشأن تنفيذ عملية مبادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ

تشــتمل مبــادرة الشــفافية فــي الصناعــات االســتخراجية فــي
ســيراليون ( ،)SLEITIمثلهــا مثــل جميــع مبــادرات الشــفافية
فــي الصناعــات االســتخراجية الوطنيــة األخــرى ،علــى تركيبــة
ثالثيــة ،أي تتكــون مــن ممثليــن حكومييــن ومنظمــات المجتمــع
المدنــي وممثلــي شــركات الصناعــات االســتخراجية التــي تشــكل
مجموعــة التســيير متعــددة األطــراف .ويــرأس ســكرتارية مبــادرة الشــفافية فــي الصناعــات
االســتخراجية فــي ســيراليون المنســق الوطنــي لمبــادرة الشــفافية فــي الصناعــات االســتخراجية
ويدعمــه طاقــم إداري آخــر .وترشــح كل مؤسســة حكوميــة تــؤدي دور/مســؤوليات فــي
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القطــاع االســتخراجي اثنيــن مــن الموظفيــن (أحدهمــا دائــم وآخــر بديــل) يمثــل المؤسســة
فــي مجموعــة التســيير متعــددة األطــراف .كمــا أن الجهــاز األعلــى للرقابــة بســيراليون
( ُيشــار إليــه فيمــا بعــد بالجهــاز) هــو أحــد الجهــات الحكوميــة فــي مجموعــة التســيير متعــددة
األطــراف بســبب اختصاصــه الرقابيــى علــى هــذه الجهــات الحكوميــة.
أيضــا لجــان فرعيــة وأحدهــا اللجنــة الفنيــة .وهــي تضم
لمجموعــة التســيير متعــددة األطــراف ً
أعضــاء مجموعــة التســيير متعــددة األطــراف ممــن يتميــزون بخبــرات معتبــرة فــي التدقيــق
والمحاســبة والماليــة والجيولوجيــا والمجتمــع المدنــي وشــركات الصناعــات االســتخراجية.
وتتمثــل مســؤولياتها الرئيســية مــن بيــن أمــور أخــرى فــي :مراجعــة خطــة العمــل الســنوية
لألمانــة ،وتحديــد مســتوى األهميــة النســبية (الحــد األدنــى لحجــم الســلع ونوعهــا وتدفــق
اإليــرادات ومــا إلــى ذلــك) إلعــداد التقاريــر مــن قبــل الجهــات والشــركات الحكوميــة،
وتصميــم قوالــب التقاريــر ،واختيــار الجهــات الحكوميــة و شــركات الصناعــات االســتخراجية
التــي يتعيــن عليهــا إعــداد التقاريــر ،وتعيين/توظيــف مســؤول /موظــف مســتقل ليتولــي
مراجعــة تقاريــر المطابقــة ،ومتابعــة التوصيــات المتعلقــة بتقاريــر المطابقــة ،ومراجعــة
تقاريــر التحقــق.
وبصــرف النظــر عــن المشــاركة العامــة للجهــاز األعلــى للرقابــة بســيرا ليــون فــي مجموعــة
التســيير متعــددة األطــراف ،يتولــى الجهــاز مســؤولية التحقــق مــن صحــة البيانــات (قوالــب
التقاريــر) المقدمــة مــن الجهــات الحكوميــة كمتطلــب يمليــه معيــار مبــادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ .ويضطلــع الجهــاز بهــذه المســؤولية بنــا ًء علــى عمليــات التدقيــق
التــي ينفذهــا علــى هــذه الجهــات .وبالنســبة للجهــات الحكوميــة التــي لــم يتــم تدقيقهــا قبــل
التحقــق مــن النمــاذج ومطابقتهــا ،يطلــب الجهــاز األعلــى للرقابــة بســيرا ليــون عــاد ًة أدلــة
إضافيــة لتأييــد المعلومــات التــي أفصحــت عنهــا الجهــات للســنة قيــد التدقيــق .وفــي حالــة
عــدم اعتمــاد نمــوذج (نمــاذج) التقاريــر مــن قبــل الجهــاز األعلــى للرقابــة بســيرا ليــون،
يتعيــن ذكــر ســبب عــدم المصادقــة علــى النمــوذج (النمــاذج) فــي تقريــره إلــى األمانــة.
وعلــى األمانــة إفــادة الجهــة الحكوميــة المعنيــة بذلــك ،والتــي يتعيــن عليهــا بــذل جهــو ًدا
جــادة لتقديــم أدلــة إضافيــة .وإذا لــم يتــم تقديــم أدلــة كافيــة ،لــن يصــادق الجهــاز األعلــى
للرقابــة بســيرا ليــون علــى نمــوذج (نمــاذج) إعــداد التقاريــر .ويســتخدم الجهــاز األعلــى
للرقابــة بســيرا ليــون هــذا التقريــر فــي التخطيــط الالحــق لمهمــات التدقيــق وأنشــطة
المتابعــة .ويضطلــع المســؤول المســتقل الــذي يتولــى عمليــة إعــداد تقريــر المطابقــة الخــاص
بمبــادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ فــي ســيراليون فــي عــام  ،2013أقــر رئيــس
دولــة ســيراليون الســابق بــدور الجهــاز األعلــى للرقابــة بســيرا ليــون فــي دعــم عمليــة
مبــادرة ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ فــي ســيراليون.
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 3-5المرفق  :3التخطيط ألهداف التنمية المستدامة وأجندة  2063للصناعات االستخراجية
تبيــن المصفوفــة  83ادنــاه كيفيــة معالجــة اهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر وأجنــدة  2063مــن
خــال الصناعــات االســتخراجية.
الجدول رقم  3-5التخطيط الهداف التنمية المستدامة واجندة 2063
اهداف التنمية المستدامة

أجندة 2063
 -1تحقيق مستوى معيشي
مرتفع وضمان جودة الحياة
والرفاهية لجميع المواطنين

.1القضاء على الفقر
 -7اقتصادات ومجتمعات
مستدامة بيئيا وسريعة
للمتغيرات المناخية
االستجابة
ّ

.٢القضاء التام على الجوع

 -1تحقيق مستوى معيشي
مرتفع وضمان جودة الحياة
والرفاهية لجميع المواطنين
 -3مواطنين اصحاء يتمتعون
بتغذية جيدة
 -4اقتصادات متحولة
 -5تحديث الزراعة لزيادة
االنتاجية واالنتاج
 -7اقتصادات ومجتمعات
مستدامة بيئيا وسريعة
للمتغيرات المناخية
االستجابة
ّ
 -8توحيد افريقيا ( فيدراليا
او كونفيدراليا)
 -3مواطنين اصحاء يتمتعون
بتغذية جيدة
 -7اقتصادات ومجتمعات
مستدامة بيئيا وسريعة
للمتغيرات المناخية
االستجابة
ّ

.3الصحة الجيدة والرفاه
 -17المساواة الكاملة بين الجنسين
في جميع مجاالت الحياة

قضايا الصناعات االستخراجية
يتعيــن علــى الصناعــات االســتخراجية االســتثمار
فــي التنميــة المحليــة مــن خــال توفيــر الدخــل
والوظائــف والعمــل الالئــق مــع التركيــز علــى
تحقيــق مســتوى عالــي مــن النمــو االقتصــادي
الــذي يــؤدي الــى تحســين نوعيــة الحيــاة وضمــان
الرفاهيــة لجميــع المواطنيــن .وبإمكانهــم زيــادة
الحصــول علــى الطاقــة باســعار معقولــة ،وضمــان
االدارة المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة وتقليــل
نقــاط الضعــف ومخاطــر التعــرض لتغييــر المنــاخ
والكــوارث الطبيعيــة.
يتعيــن علــى الصناعــات االســتخراجية التعــاون مــع
المجتمعــات المحليــة والمجــاورة والمزارعيــن فيمــا
يخــص اســتخدام االراضــي والميــاه العذبــة ومصائــد
االســماك والغابــات والمــوارد ذات التنــوع البيولوجي ،مع
التركيــز على االســتخدام المســتدام للمــوارد الطبيعية.
تعتبــر االدارة المتكاملــة والتخطيــط لمــوارد
االراضــي مــن اجــل تحقيــق التنميــة واالنتــاج
الزراعــي المســتدام امــر حيــوي للحــد مــن الجوع.
يســاهم مشــاركة مــوارد الصناعــات االســتخراجية
مــع المجتمعــات المحليــة فــي رفاهيــة المجتمــع.
يجــب ان توفــر الصناعــات االســتخراجية العمالــة المحليــة
واالســتثمار في التنمية المحلية من اجل تحويل االقتصــادات.
يجــب ان تســاهم الصناعــات االســتخراجية بمعارفهــا
لتحســين كفــاءة الطاقــة وتقليــل انبعاثــات الغــازات
الدفيئــة فــي سلســلة القيمــة.
يمكــن للصناعــات االســتخراجية اجــراء تقييمــات
لالثــر الصحــي لتعزيــز القــدرة علــى ادارة المخاطــر
الصحيــة باالضافــة الــى المخاطــر المهنيــة
ومــن المهــم ايضــا علــى الصناعــات االســتخراجية
حمايــة العمــال وافــراد المجتمــع مــن االمــراض
المعديــة والغيــر معديــة.
وباالمــكان ايضــا تنفيــذ برامــج حــول الصحــة
النفســية وتعاطــي المخــدرات ،كمــا يتعيــن وضــع
برنامــج بشــأن مزايــا الموظفيــن.
كمــا يجــب علــى الصناعــات االســتخراجية منــع
وتخفيــف االثــار الصحيــة النبعاثــات الهــواء
وتصريفــات النفايــات الســائلة باالضافــة الى تحســين
الســامة علــى الطــرق والمســاواة الكاملــة بيــن
الجنســين فــي جميــع قضايــا الصحــة والرفاهيــة.

 . ٨٣تســتند المصفوفــة إلــى مشــروع أنشــأه برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ومؤسســة التمويــل الدوليــة و رابطــة صناعــة النفط الدوليــة لحفــظ البيئــة  IPIECAومركز كولومبيــا لالســتثمار المســتدام ( .)CCSIوتــم إعداد هــذه الخريطة
باالســتفادة بشــكل كبيــر مــن مدخــات أصحــاب المصلحــة فــي األفروســاي E -وعمليــات المراجعة التــي نفذوها.
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.٤التعليم الجيد

 .٥المساواة بين الجنسين

قضايا الصناعات االستخراجية
أجندة 2063
علــى الصناعــات االســتخراجية وضــع اســتراتيجية
للشــركة تختــص بالمحتــوى المحلــي لتعزيــز
 -1تحقيق مستوى معيشي
التنميــة المســتدامة مــن خــال التركيــز علــى
مرتفع وضمان جودة الحياة سلســلة القيمــة بأكملهــا ،خاصــة فيمــا يتعلــق
والرفاهية لجميع المواطنين بالمهــارات االكثــر احتياجــا وقلــة االمــداد.
يجــب ان يكــون االســتثمار فــي تعليــم القــوى
العاملــة والتدريــب والبرامــج الفنيــة مــن خــال
تحديــد القــدرات الموجــودة ثــم تقييــم الثغــرات،
 -2مواطنين يتمتعون بتعليم جيد،
علــى ســبيل المثــال :البرامــج التدريبيــة الداخليــة
وثورة في المهارات مدعومة
التــي تركــز علــى المهــارات الفنيــة والمهنيــة
بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
للســكان المحلييــن .ويمكــن كذلــك القيــام بتقديم
المنــح الدراســية\المنح الماليــة مــن اجــل الحصــول
علــى المؤهــات االكاديميــة.
 -16نهضة ثقافية افريقية رائدة يعــد تعزيــز الوعــي والفهــم فيمــا يخــص كفــاءة
الطاقــة ،واالدارة البيئيــة ،وقضايــا الصحة\الرفــاه
والســامة امــراً بالــغ االهميــة ،حيــث يســاعد تمكين
 -17المساواة الكاملة بين
الجنسين في جميع مجاالت االفــراد بالمعرفــة علــى اتخاذهــم لقــرارات افضــل.
كمــا يعتبــر دعــم المــدارس المحليــة ( تبنــي
الحياة
المــدارس) أمــراً مهمـًا لخلق الوعــي وتعليم الشــباب،
 -18إشراك الشباب واالطفال خاصــة فيما يتعلــق بالعلــوم والتكنولوجيــا واالبتكار.
مــن الضروري اشــراك الشــباب واالطفــال والمجتمعات
وتمكينهم
وتمكينهم.
يمكــن للصناعــات االســتخراجية الحــد مــن التمييــز
وتعزيــز اشــراك المــرأة فــي فــرص الصناعــة مــن
 -3مواطنين اصحاء يتمعون خــال اعــداد سياســات المحتــوى المحلــي التــي
بتغذية جيدة
تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين وال توجــد أي
أوجــه عــدم مســاواة.
يتعيــن دعــم المشــاركة الكاملــة والفعالــة للمــرأة
علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار باالضافــة الــى
زيــادة فــرص العمــل لالنــاث بمــا فــي ذلــك تقلــد
المناصــب اإلداريــة.
يمكــن للصناعــات االســتخراجية المســاعدة فــي
معالجــة االثــار االجتماعيــة الســلبية مثــل الجريمة،
وادمــان الكحــول ،والعنــف المنزلــي ،والبغــاء،
واالتجــار بالبشــر ،واالســتغالل الجنســي واالمــراض
المنقولــة جنســيا فــي المجتمعــات المحليــة مــن
خــال الشــراكة مــع المنظمــات الغيــر حكوميــة
 -7اقتصادات ومجتمعات
والحكومــات.
مستدامة بيئيا وسريعة
للمتغيرات المناخية يجــب تعزيــز برامــج لتمكيــن المــرأة فــي مجــاالت
االستجابة
ّ
العلــوم ،والتكنولوجيــا ،والهندســة ،واالدارة البيئيــة،
والصحــة ،والرياضيــات ذات الصلــة بالصناعــات
االســتخراجية.
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اهداف التنمية المستدامة
يجــب ان تضــع الصناعات االســتخراجية اســتراتيجية
للشــركة بشــأن الميــاه بحيــث تأخــذ فــي االعتبــار
التأثيــر الكامــل لعملياتهــا علــى المــوارد المائيــة
 -1تحقيق مستوى معيشي
المحليــة والتأثيــر المحتمــل لنــدرة الميــاه علــى
الحياة
مرتفع وضمان جودة
عملياتهــا حيــث قــد يؤثــر ذلــك بشــكل كبيــر
والرفاهية لجميع المواطنين علــى الصناعــات االســتخراجية.
ضمــان حصــول مجتمعاتهــا بشــكل دائــم علــى مــوارد
ميــاه امنــة ونظيفــة وموثوقــة باالضافــة الــى مرافــق
بنيــة تحتيــة جيــدة للصــرف الصحــي.
يجــب عليهــا ايضــا اجــراء تقييمــات للمخاطــر حــول
توفــر الميــاه ،باالضافة الــى التركيز على االســتخدام
الفعــال للميــاه ( التقليــل ،واعــادة االســتخدام ،واعــادة
التدويــر ،واالســتبدال ) فــي عملياتهــا.
ضمــان أن االدارة الفعالــة لميــاه الصــرف المعنيــة
 -7اقتصادات ومجتمعات مستدامة بمنــع التلــوث ،تشــمل المعالجــة المناســبة،
بيئياوسريعةاالستجابة
والتفريــغ ،والمراقبــة.
.6المياهالنظيفةوالنظافةالصحية
المناخية
رات
للمتغي
ّ
يتعيــن على الصناعــات االســتخراجية ادراك ان العالقة
بيــن الميــاه والطاقــة مترابطــة بشــكل كبيــر ،وكذا
اعتمــاد محطــات تحليــة الميــاه بشــكل كبيــر علــى
الطاقــة التــي تنتجهــا الصناعات االســتخراجية.
ويتعيــن وضــع منهجيــة متكاملــة الدارة الميــاه
بحيــث تشــمل قــادة الحكومــة باالضافــة الــى
مشــاركات مــن مختلــق اصحــاب المصلحــة
لالشــراف علــى االســتخدام وحمايــة االمــداد.
يجــب استكشــاف فــرص لمشــاركة البنيــة التحتيــة
للميــاه او اعــادة تدويرهــا او معالجتهــا مــن
 -10تشابك البنية التحتية
قبــل الصناعــات االســتخراجية ،حيــث يمكــن ان
العالمية مع افريقيا
يقلــل ذلــك مــن اســتخدام الميــاه العذبــة مــن
خــال تحســين كفــاءة الميــاه وخفــض التكاليــف
والمنافســة علــى مــوارد الميــاه.

.7طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

 -1تحقيق مستوى معيشي
يتعيــن النظــر فــي فــرص تحســين الوصــول الــى
مرتفع وضمان جودة الحياة
خدمــات الطاقة من خــال البنية التحتية المشــتركة
والرفاهية لجميع المواطنين
بيــن المجتمعــات والصناعــات االســتخراجية ،وينبغي
تنفيــذ تدابيــر لتحســين كفــاءة الطاقــة في تشــغيل
الصناعالت االســتخراجيةواإلنتاج.
 -7اقتصادات ومجتمعات
يجــب استكشــاف الطاقــات والتقنيــات المتجــددة مثل
مستدامة بيئيا وسريعة
االستجابة للمتغيرات المناخية الطاقــة الحراريــة االرضيــة ،والطاقــة الشمســية،
ّ
وطاقــة الريــاح ،والطاقــة المائيــة ،والوقــود الحيوي،
ألنهــا تدعــم نتائــج صحيــة وبيئيــة افضــل مــن
الوقــود االحفــوري التقليــدي.
 -10تشابك البنية التحتية ينبغــي للصناعــات االســتخراجية التعاون واالســتفادة
مــن منهجيــة متكاملــة مــع اصحــاب المصلحــة
العالمية مع افريقيا
المتعدديــن لمعالجــة نقــص الطاقــة وتحدياتهــا.
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.٨العمل الالئق ونمو االقتصاد

قضايا الصناعات االستخراجية
أجندة 2063
يجــب ان توفــر الصناعــات االســتخراجية عمــل الئــق
وآمــن لموظفيها.
تعتبــر المــوارد المعدنيــة الخــام\ الوقــود االحفوري
 -1تحقيق مستوى معيشي
بمثابــة مــوارد محدودة وســيتم اســتنفادها فــي نهاية
مرتفع وضمان جودة الحياة المطــاف ،لذلــك مــن المهــم لشــركات التعديــن
والرفاهية للجميع
واالقتصــاد المحلــي ان تكــون قــادرة علــى تنويــع
سالســل القيمــة واستكشــاف ســبل أخــرى للدخــل.
تتضمــن االســتراتيجية المتينــة التي تتجنــب االعتماد
المفــرط علــى عمليــات التعديــن التابعــة للشــركة،
تمكيــن رواد االعمــال مــن تحديــد الفــرص المبتكرة
 -2مواطنين يتمتعون بتعليم جيد،
فــي سلســلة التوريــد أو مشــاريع القيمــة المضافــة،
وثورة في المهارات مدعومة
وتطويــر قــدرات المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
بالعلوموالتكنولوجياواالبتكار
وتوســيع قطــاع الصناعــات االســتخراجية المحليــة.
يجــب ان تكــون الصناعــات االســتخراجية خاضعــة
 -12وجود مؤسسات قادرة
للمســاءلة وخاليــة مــن الفســاد.
وقيادة تحويلية
 -1تحقيق مستوى معيشي
مرتفع وضمان جودة الحياة
والرفاهية لجميع المواطنين
 -4اقتصادات متحولة
 -6اقتصاد المحيط االزرق
للنمو االقتصادي المتسارع

.9الصناعــة واالبتكار
والبنيــة التحتيــة

 -8توحيد افريقيا ( فيدراليا
او كونفيدراليا)

 -10تشابك البنية التحتية
العالمية مع افريقيا

 -19افريقيا كشريك
رئيسي في الشؤون العالمية
والتعايش السلمي
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يجــب ان تضمــن الصناعــات االســتخراجية تحديــث
البنيــة التحتيــة والتكنولوجيــا لجعلهــا مســتدامة،
مــع التركيــر علــى الكفــاءة وتجنــب\ تقليــل اآلثــار
البيئيــة والمخاطــر ذات الصلــة.
غالبــا مــا تــؤدي فــرص مشــاركة البنيــة التحتيــة
مثــل الطــرق ،ومحطــات الطاقــة ،ومرافــق معالجــة
الميــاه ،والموانــئ وتطويــر بنيــة تحتيــة جديــدة
مــع الحكومــات المضيفــة إلــى توفيــر التكاليــف
باإلضافــة إلــى فوائــد أخــرى.
تلعــب الصناعــات االســتخراجية دور حيــوي فــي
تعزيــز القــدرات التكنولوجيــة ونقــل المعرفــة،
حيــث تتطلــب صناعــة المعــادن والنفــط والغــاز
مســتوى عالــي مــن التكنولوجيــا والخبــرة .لــذا
يعتبــر بنــاء القــدرات لتطويــر المشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة امــر ضــروري لدمجهــا فــي قنــوات
الشــراء المحليــة ،ممــا يعــزز التنصيــع الشــامل.
يجــب توســيع الفــرص المتاحــة لتوســع نطــاق
الحصــول علــى الطاقــة خــارج الشــبكة فــي
المناطــق الريفيــة والمعزولــة مــن خــال الصناعــات
االســتخراجية العاملــة فــي تلــك المناطــق .وتعــد
الشــبكات الصغيــرة والوقــود االنظــف مثــل تقنيــات
البوتــان والطاقــة المتجــددة مثــل الطاقــة الشمســية
وطاقــة الريــاح ،حلــوال يمكــن ان توفــر طاقــة
موثوقــة وبأســعار معقولــة للتنميــة ،وفــي ذات
الوقــت بإمكانهــا التصــدى للتحديــات المجتمعيــة
الهامــة مثــل تغيــر المنــاخ والفقــر.

اهداف التنمية المستدامة

.١٠الحد من أوجه عدم المساواة

 .١١مــد ن و مجتمعا ت
محليــة مســتد ا مة

أجندة 2063
 -1تحقيق مستوى معيشي
مرتفع وضمان جودة الحياة
والرفاهية لجميع المواطنين

قضايا الصناعات االستخراجية

تعتمــد العديــد مــن الحكومــات بشــكل كبيــر علــى
االيــرادات مــن الصناعــات االســتخراجية ،ويمكــن
لهــذه االيــرادات تمويــل العديــد مــن المشــاريع
 -8توحيد افريقيا ( فيدراليا االســتثمارية طويلــة االجــل ،وهــو مــا يعتبــر امــراً
مهمـًا مــن أجــل النمــو االقتصــادي والحــد مــن عــدم
او كونفيدراليا)
المســاواة .كمــا تعتبــر الشــفافية فــي العمليــات
المتعلقــة بالمدفوعــات والتحويــات ،امــراً بالــغ
 -12وجود مؤسسات قادرة
االهميــة لضمــان ســامة المعلومــات المحاســبية
وقيادة تحويلية
ومســاءلة الحكومــات وكذلــك الصناعــات
 -20تتحمل افريقيا المسؤولية االســتخراجية ،لذلــك البــد مــن دفــع ضريبــة
كاملــة وشــفافة.
الكاملة عن تمويل تنميتها
يمكــن أن تؤثــر أنشــطة التعديــن علــى ثقافــة
وتقاليــد المجتمعــات المحليــة ،الســيما مجتمعــات
 -1تحقيق مستوى معيشي
الســكان االصلييــن ،وذلــك مــن خــال تعطيــل
الحياة
مرتفع وضمان جودة
الممارســات التقليديــة أو اإلضــرار بالمناطق االثرية
والرفاهية لجميع المواطنين أو التاريخيــة أو الفنيــة أو الدينيــة .وبالمثــل،
يمكــن أن تؤثــر الصناعــات علــى التــراث الطبيعــي
وهــو امــر مهــم بنفــس القــدر لســبل عيــش النــاس
ورفاهيتهــم .لــذا يتعيــن وضــع سياســات لحمايــة
وحفــظ التــراث الثقافــي والطبيعــي للعالــم.
ويمكــن ان تــؤدي زيــادة التنميــة الحضريــة إلــى
 -7اقتصادات ومجتمعات
التعــدي الحضــري علــى عمليــات التعديــن .ويتعيــن
مستدامة بيئيا وسريعة
للمتغيرات المناخية بغــرض معالجــة المخاطــر والتكاليــف المتزايــدة
االستجابة
ّ
التــي يمكــن أن ترتبــط بعمليــات التعديــن الموجودة
بالقــرب مــن المراكــز الحضريــة ،ان تكــون الجهات
الفاعلــة فــي الصناعــات االســتخراجية اســتباقية فــي
التخطيــط لكيفيــة معالجــة هــذه المخاطــر فــي
المراحــل األولــى مــن عمليــة التخطيــط اإلنمائــي.
وتجــذب مشــاريع التعديــن التقليديــة فــي المواقــع
االفريقيــة الباحثيــن عــن عمــل ورجــال االعمــال
 -10تشابك البنية التحتية مــن خــارج المنطقــة ،وينتــج عــن ذلــك نمــو
العالمية مع افريقيا
ســكاني مفاجــئ يمكــن أن يجتــاح المجتمعــات
القائمــة ويطغــى علــى الحكومــات المحليــة.
وتتأثــر تبعــًا لذلــك وســائل الراحــة مثــل
الصحــة والميــاه النظيفــة والتعليــم وســبل العيــش
التقليديــة بشــكل ســلبي .ويمكــن للهجــرة الداخليــة
أن تتســبب فــي بعــض المشــكالت االجتماعيــة بمــا
فــي ذلــك الجريمــة ،وانهيــار الشــبكات االجتماعيــة
الراســخة واالثــار الســلبية الغيــر متناســبة علــى
النســاء .وعليــه ،علــى الفاعليــن فــي الصناعــات
 -16نهضة ثقافية افريقية
االســتخراجية وضــع خطــط اســتباقية بشــأن
رائدة
كيفيــة دعــم التحضــر الشــامل والمســتدام فــي
المجتمعــات القريبــة مــن تلــك العمليــات.
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اهداف التنمية المستدامة

.١٢االستهالك واالنتاج االمثل
والمسؤول

قضايا الصناعات االستخراجية

أجندة 2063

تنتــج الصناعــات االســتخراجية منتجــات أخــري
 -1تحقيق مستوى معيشي
بخــاف تلــك المســتهدفة بعمليــات التنقيــب.
مرتفع وضمان جودة الحياة
فعلــى ســبيل المثــال ،تنتــج صناعــات النفــط والغــاز
والرفاهية لجميع المواطنين
منتجــات مهمــة مثــل مــواد التشــحيم واالســفلت
وشــمع البرافيــن والمــواد الخــام للقطاعــات االخرى،
مثــل الزراعــة والكيماويــات واالدويــة ،والتــي يؤثــر
اســتهالكها كذلــك علــى البيئــة الطبيعيــة.
 -4اقتصادات متحولة
لذلــك مــن المهــم فهــم تأثيــر االنتــاج واالســتهالك
علــى طــول سلســلة القيمــة ألي منتــج علــى البيئــة
الطبيعيــة .ويعــد تضميــن مفهــوم االشــراف علــى
المنتــج وهــو منهجيــة لفهــم وادارة آثــار المنتجــات
طــوال دورة حياتهــا ،امــراً ضروريــًا لالســتخدام
 -5تحديث الزراعة لزيادة
المســتدام والمســؤول للمــوارد.
االنتاجية واالنتاج
ونظــرا العتمادهــا علــى المدخــات المقدمــة
مــن المورديــن والمقاوليــن ،يجــب علــى شــركات
التعديــن ان تضمــن  -اضافــة لمتطلبــات العمــل -
توافــق المعاييــر االجتماعيــة والبيئيــة ومعاييــر
 -7اقتصادات ومجتمعات
الســامة والجــودة للبائعيــن طــوال سلســلة
مستدامة بيئيا وسريعة
للمتغيرات المناخية التوريــد الخاصــة بهــم مــع تلــك التــي تخــص
االستجابة
ّ
الشــركة ،حيــث يمكــن أن يــؤدي حســن تنســيق
الخدمــات اللوجســتية لسلســلة التوريــد إلــى تقصير
 -12وجود مؤسسات قادرة
هــذه السلســلة ممــا يحســن االســتدامة البيئيــة
وقيادة تحويلية
واالجتماعيــة واالقتصاديــة.

 -7اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا
للمتغيات املناخية
ورسيعة االستجابة
ّ

.١٣العمل املناخي

 -12وجود مؤسسات قادرة وقيادة
تحويلية
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ُيعــرف اتفــاق باريــس أو اتفــاق باريــس للمنــاخ ،على
أنــه اتفــاق يشــكل جــزءا مــن اتفاقيــة األمــم المتحدة
اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ .تعمــل اتفاقيــة باريس
للتغيــر المناخــي بشــكل أساســي علي مواجهة مشــكلة
انبعاثــات الغــازات الدفيئــة ،وكيفيــة إيجــاد الحلــول
للتكيــف معهــا ،والتخفيــف مــن حــدة ضررهــا علــي
البيئــة وتمويلهــا .ووفقــا ألهــداف اتفــاق باريــس،
مــن المهــم ان تضــع الحكومــات اســتراتيجيات وطنية
شــاملة للحــد بشــكل كبيــر مــن انبعاثــات الغــازات
الدفيئــة ،اضافــة إلــى خطــط التكيــف للتعامــل
مــع تأثيــرات المنــاخ .لذلــك مــن الضــروري علــى
الصناعــات االســتخراجية تخفيــض انبعاثاتهــا مــن
الغــازات الدفيئــة وكذلــك فهــم مخاطــر وآثــار
تغيــر المنــاخ علــى اعمالهــا ،مثــل علــى ســبيل المثال،
التأثيــرات علــى بنيتهــا التحتيــة وعملياتهــا عبــر
مجموعــة مــن التصــورات المناخيــة المختلفــة بمــا
فــي ذلــك االســتعداد للطــوارئ وادارة الكــوارث.
ويتطلــب التصــدي لتغيــر المنــاخ التعــاون والتكامــل
مــن قبــل جميــع شــرائح المجتمــع ،وهنــاك حاجــة
إلــى إجــراء أبحــاث حــول قضايــا تغيــر المنــاخ
الحاليــة ،ويجــب تطويــر مصــادر الطاقــة المبتكــرة
منخفضــة انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وتقنيــات
لتقليــل االنبعاثــات.

اهداف التنمية المستدامة

قضايا الصناعات االستخراجية

أجندة 2063
 -4اقتصادات متحولة

.١٤الحياة تحت الماء

.١٥الحياة في البر

يتعيــن علــى الصناعــات االســتخراجية إداراج مخاطر
االدارة البيئيــة وخطــط التخفيــف ،فــي خططهــا
التشــغيلية واالداريــة الشــاملة عبــر سلســلة القيمــة
لعملياتهــا .ويمكــن ان يشــمل ذلــك معالجــة ميــاه
الصــرف وتصريفهــا ،وانبعاثــات الهــواء ،وادارة
 -6اقتصاد المحيط االزرق النفايــات ،ومنــع تســرب النفط اثنــاء الحفــر والنقل،
للنمو االقتصادي المتسارع وعمليــات ايقــاف التشــغيل وإعــادة التأهيــل وغيرها.
كمــا تعتبراســتراتيجيات وإجــراءات الوقايــة مــن
الحــوادث والتأهــب واالســتجابة ،مهمــة لمنــع تلــوث
وتدهــور النظــم المائيــة.
وعلــى شــركات التعديــن تحديــد اصحــاب المصحلة
الرئيســيين ،وأن تظــل علــى اطــاع دائــم مــن خالل
التعــاون المســتمر مــع اصحــاب المصلحــة وكذلك
مــن خــال الشــراكة مــع الخبــراء االكاديمييــن،
والعلمــاء المحلييــن والمجتمعــات المحليــة لتطويــر
 -7اقتصادات ومجتمعات
التقنيــات وإجــراء الدراســات لتحســين الحمايــة
مستدامة بيئيا وسريعة
للمتغيرات المناخية والفهــم والمعرفــة بالبيئــة المائيــة.
االستجابة
ّ

علــى الشــركات االســتخراجية إدراج حمايــة البيئــة
والتنــوع البيولوجــي واســتراتيجيات ادارة النظــام
البيئــي ضمــن خطــط ادارة اعمالها .ويجــب ان يكونوا
علــى علــم بسلســلة القيمــة التشــغيلية الخاصــة بهم
واالثــار ذات الصلــة مــن البدايــة للنهايــة علــى البيئة
الطبيعيــة والمجتمــع .ويتعيــن تنفيــذ اســتراتيجات
التخفيــف المناســبة لمعالجــة التلــوث والتدهــور
 -7اقتصادات ومجتمعات
وإعــادة التأهيــل لضمــان حمايــة المــوارد الطبيعيــة
مستدامة بيئيا وسريعة
وإدارتهــا بشــكل مســتدام .وتعتبــر اجراءات الســامة
االستجابة
للمتغيرات المناخية والصحــة الســليمة ،ضروريــة لضمــان بيئــة عمــل
ّ
آمنــة مــع عــدم الحــاق اي ضــرر علــى جميــع
الموظفيــن والمجتمعــات المحيطــة.
وتوفــر الشــراكات المتعــددة ألصحــاب المصلحــة
فــي إطــار الصناعــات االســتخراجية ،فرصـًا للتعــاون
ومشــاركة المعرفــة العلميــة ووضــع اســتراتيجيات
االدارة البيئيــة مــن اجــل حمايــة البيئــة الطبيعيــة.
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اهداف التنمية المستدامة

 .١٦السالم والعدل
والمؤسساتالقوية

 -١٧الشراكة من اجل
االهداف

قضايا الصناعات االستخراجية
أجندة 2063
 -11ترسيخ القيم والممارسات تعتــرف المبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة بشــأن االعمــال
التجاريــة وحقــوق االنســان بمســؤولية الشــركات عــن احترام
الديمقراطية والمبادئ
حقــوق االنســان .ومــن المهــم للصناعــات االســتخراجية ،ان
العالمية لحقوق االنسان
تــدرج منظــور حقــوق االنســان ضمــن المخاطــر التشــغيلية
والعدالة وسيادة القانون
واالســتراتيجية وتقييمــات االثــر.
ويوجــد تأكيــد متزايــد علــى اهميــة المشــاركة واالنخــراط
الفعــال مــع المجتمعــات المحليــة التــي تمكــن الشــركات مــن
 -12وجود مؤسسات قادرة
فهــم المجتمعــات والتواصل معها بشــكل أكثر فاعليــة ،وتعزيز
وقيادة تحويلية
االحتــرام وتقليل الصــراع.
كمــا يتوجــب إدراج سياســات مكافحة الفســاد وبرامــج االمتثال،
ضمــن اجــراءات الصناعــات االســتخراجية االساســية ،إضافة إلى
تشــجيع اصحاب المصلحــة والمتعاقدين مــن الباطن على تنفيذ
سياســاتهم الخاصة بمكافحة الفســاد.
وغالبــا مــا تدخــل الشــركات المملوكــة للدولة في شــراكة مع
شــركات التعدين المســتقلة ويمكن لهذه الشــراكات ان تساهم في
تعزيــز قدرات المؤسســات المملوكــة للدولة فيما يتعلق بالخبرة
 -13المحافظة على السالم
التشــغيلية ونقل التكنولوجيا وكذلك تشــجيع أفضل ممارســات
واألمن واالستقرار
االدارة وغيرها.
وتعتبــر الشــفافية فيمــا يتعلــق بنشــر المدفوعات التــي تدفعها
الشــركات للحكومــات وااليــرادات التــي تتلقاهــا الحكومــات من
الشــركات ،أمــراً مهمـًا فيمــا يخــص تعزيــز االدارة الخاضعــة
للمســاءلة والحوكمة الرشــيدة وكشــف الفســاد.
 -1تحقيق مستوى معيشي
وتعــد الشــراكة مــع اصحــاب المصلحــة االخريــن مهمــة
الحياة
مرتفع وضمان جودة
لضمــان نتائــج اكثــر فعالية وأعلــى جــودة واســتدامة .لذلك
والرفاهية لجميع المواطنين مــن المهم للصناعــات االســتخراجية تحديد اصحــاب المصلحة
الرئيســيين والشــراكة معهــم ،علــى ســبيل المثــال :يمكــن
 -4اقتصادات متحولة
للحكومــة بنــاء القــدرات بالعمل مــع الصناعات االســتخراجية.
ويمكــن للصناعــات االســتخراجية ان تعمــل مــع حكومــات
 -12وجود مؤسسات قادرة
االقتصــادات النامية لمســاعدتها في بناء القدرات ،واســتراتيجيات
وقيادة تحويلية
وادوات التنميــة المســتدامة لمراقبــة عائداتهــا من ثــروة موارد
 -19افريقيا كشريك رئيسي الدولــة وإدارتهــا بشــكل صحيــح .كمــا يمكــن لجهــود التعاون
في الشؤون العالمية والتعايش والشــراكة هــذه ،اإلســهام فــي الحــد مــن الفقــر ،وتقويــة
السلمي
المؤسســات الحكوميــة وزيــادة الشــفافية وتحســين ســيادة
القانــون.
وتعتبــر المشــاركة فــي الحــوار ،وتعزيــز التنســيق بيــن
المبــادرات ،وإدراج اهــداف التنميــة المســتدامة و اجنــدة 2063
 -20تتحمل افريقيا المسؤولية فــي السياســات وتطبيــق المؤشــرات ،بمثابــة بعــض الفــرص
والمنهجيــات للشــركات للعمــل مــع اصحــاب المصلحــة على
الكاملة عن تمويل تنميتها
المســتويات العالميــة والوطنيــة واالقليميــة والمحلية لتحقيق
اهــداف التنميــة المســتدامه وكذلــك اهــداف اجنــدة .2063

مالحظــة :مــن المهــم مالحظــة أن المخطــط أعــاه ليــس ســوى إرشــادات يســتعين بهــا المدقق/رئيــس
المشــروع/القارئ ،ويمكــن أن تكــون هنــاك قضايــا وأهــداف أخــرى ذات صلــة قابلــة للتطبيــق علــى
الصناعــات االســتخراجية ربمــا أغفلهــا المخطــط أعــاه.
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 روابط مفيدة:4 الملحق رقم
AFROSAI-E https://afrosai-e.org.za/
Working Group of Extractive Industries http://www.wgei.org
African Tax Administration Forum (ATAF) http:www.ataftax.org
ATAF Model DTA - Transfer Pricing
Toolkit for Transfer Pricing Risk Assessment in the African Mining Industry
Bain & Company http://www.bain.com/publications
Contracts − Open oil https://openoil.net
Contract; oil, gas and mining http://www.resourcecontracts.org
EI Sourcebook http://www.eisourcebook.org/
Extractive Industries Transparency Initiative – EITI https://www.eiti.org/
International Monetary Fund http://www.imf.org/external/index.htm
IMF Primary Commodity Prices http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx
E-mail: publications@imf.org
Request a copy of “Administering Fiscal Regimes for Extractive Industries” A Handbook. Author:
Jack Calder. ISBN: 9780-517-47557-1Intergovernmental forum for mining of minerals http://www.igfmining.org
Natural Resource Governance Institute http://www.resourcegovernance.org/
OECD http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/
Rapaport Diamonds Price List http://www.diamonds.net/Prices/RapaportPriceLists.aspx
World Bank – Value Chain document
http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/ei_for_development_3.pdf
Public energy data:
• www.eia.gov
• www.bp.com
• www.opec.org
• www.ieg.org
Mining data:
• www.ey.com/GL/en/Industries/Mining---Metals/Business-risks-in-mining-and-metals
• www.usgs.gov/
• www.bp.com
Some useful links for further reading on transfer pricing − tools and resources
• OECD Transfer Pricing Guidelines: https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricingguidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page1
• OECD on transfer pricing: http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/
Page 94
• Tax Justice Network on transfer pricing: http://www.taxjustice.net/topics/corporate-tax/transferpricing/
• PwC on international transfer pricing requirements and oil and gas review 2018. https://www.
pwc.com/gx/en/services/tax/publications/international-transfer-pricing.html
• https://www.pwc.co.za/en/assets/pdf/africa-oil-and-gas-review-2018.pdf
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• EU Joint Transfer Pricing Forum: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/
transfer_pricing/forum/index_en.htm
• 201718- EY World Transfer Pricing Reference Guide: http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/
International-Tax/Transfer-Pricing-and-Tax-Effective-Supply-Chain-Management/WorldwideTransfer-Pricing-Reference-Guide---Country-list
• RoyaltyRange database on transfer pricing: http://www.royaltyrange.com/home/royalty-ratedatabase/transfer-pricing?gclid=CN77hvyh3cYCFUTecgodDZAL4A
Macroeconomic management in resource-rich countries: https://www.edx.org/course/
macroeconomic-management-in-resource-rich-countries-2
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