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 .1تقییم عام لألداء خالل العام
التزمت الحكومة العراقية الممثلة باالمانة الوطنية لمبادرة الشفافية بالصناعات االستخراجية في العراق بالمعايير الجديدة لمبادرة الشفافية الصادرة
عام  2016والزمت الشركات العالمية العاملة ضمن جوالت التراخيص بذلك حيث تم تعزيز وتفعيل مشروع التعميم واالفصاح المباشر ،
ﻟﻘد ﻋززت اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻣﺟﻠس اﻻﻣﻧﺎء ﻣن ﺟﮭودھﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺧﺎرطﺔ اﻟطرﯾق واﻋداد
دراﺳﺔ اﻟﻧطﺎق ﺑﮭدف إﻟﻐﺎء ﺗﻌﻠﯾق ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻌراق ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟدوﻟﯾﺔ وﺿﻣﺎن ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ
ﻋﻠﯾﮭﺎ.
ان هذا التحدي تطلب جهدا ً كبيرا ً وقد اثمر عن ادراج مادة عقدية في عقود الجولة الخامسة ضمن جوالت التراخيص تضمن التزام الشركات العالمية
بمعايير المبادرة بوزارة النفط وكذلك استحداث اليات منح التراخيص في مجال التعدين واالفصاح عن المدفوعات والعائدات المالية والمنافع
.
وزيادة الوعي المجتمعي من خالل تفاعل منظمات المجتمع المدني في االنشطة المرسومة في خارطة الطريق التي
االجتماعية والعقود والمساهمات
اعدتها االمانة الوطنية لمبادرة الشفافية
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 .2تقییم األداء مقابل األھداف واألنشطة المحددة في خطة العمل
النشاط المتحقق
ت الهدددف وفقددا ً لخطددة النشاط كما في خطة العمل
العمل
 1االجدددددددددددددددددددددددراءات اقامة ورش حول موضدددددددوع ندوة ت حد يات تعليق العضدددددددوية
المؤقتددددة في مجلس االعمددددال
تعليق العضوية المؤقت
التصحيحية
الوطني العراقي في بغداد بتأريخ
2018/1/27
اقامة ورشددة حول االجراءات تمددت اقددامددة ورشددددددددة عمددل بندداء
التصدددددددحيحية وبناء القدرات قدرات مجلس االمناء ومناقشدددددددة
مشددددددروع االفصدددددداح المباشددددددر
واالفصاح المباشر
واالجراءات التصدددددددحيحيددة بين
المبددادرة الدددوليددة والبنددك الدددولي
واالمددددانددددة الوطنيددددة في مبن
االمانة العامة لمجلس الوزراء –
قاعة بغداد للفترة من
2018/10/3 -1
اجددتددمدددداع حددول االجددراءات اجتماع لجنة مناقشدددددددة دراسدددددددة
مالحظددات بددابلو فددالفيرديد حول
التصحيحية
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نسبة اإلنجاز %المالحظات
%100

%100

%100

وقد قدم السددديد بابلو مالحظات مهمة حول
االجراءات التصحيحية الخاصة بالتعليق
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2
أ -بناء القدرات وتدريب
المجتمع المدني عل دعم
ومراقبة مبادرة الشفافية

االجراءات التصحيحية في مكتب
اال ما نة الوطنيدة في مبن وزارة
النفط بتأريخ 2018/10/24
%100
ورشة بناء قدرات وتدريب
المجتمع المدني عل اليات
ومراقبة المبادرة والتي اقيمت
في المركز الثقافي النفطي
بتأريخ 2018/2/28

تميزت الورشة بحضور اعداد كبيرة
لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالنزاهة
واالقتصاد والطاقة وحقوق االنسان
واالعالم وقد ادت المناقشات التي قدمها
اعضاء مجلس االمناء والمشاركين ال
ايضاح الصورة فيما يخص التعامل مع
البيانات .

وضدددددددع المجلس خطددددة لتنفيددددذ %100
النشددددداطات التي تتضدددددمنها خطة
العمل ووزع مسؤولية التنفيذ بين
أعضددددددددائ د وبين كددادر األمددانددة
الوطنية وذلك في اجتماع المرقم
( )53في 2018/5/17

التدريب عل آليات
المسائلة

ضمان مراقبة وتنفيذ خطة عمل المبادرة
ضمن المواعيد المثبتة فيها

ب -تقييم ومراقبددددة تطبيق
خطة عمل األمانة الوطنية
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توضيح وتعزيز
السياسات والقوانين
التي تدعم حوكمة
القطاع
ضمان المشاركة
الفعالة للحكومة
بناءا ً على خطة
الحكومة لتفعيل
معايير المبادرة في
وزاراتهم
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تم عقد الورشة الخاصة ببناء
القدرات لمجلس االمناء في دبي
في فندق غراند حياة في الفترة
 3-1تموز 2018

%100

معرفة افضل لمجلس األمناء بحوكمة
الصناعات االستخراجية

بناء القدرات لمجلس األمناء
فيما يتعلق بآليات حوكمة
وإدارة الصناعات
االستخراجية والمعايير
الجديدة للمبادرة

ورشة للشركات االجنبية
والوطنية العاملة في محافظات
عقد اجتماعات مع الجهات
البصرة وميسان وذي قار عن
الحكومية ذات العالقة
معايير المبادرة وملكية المنفعة
لتعريفها بدورها وفقا ً لمعايير
في المركز الثقافي النفطي في
المبادرة
محافظة البصرة بتأريخ 13اذار
2018
ورشة اليات تسويق النفط في
المشاركة في المنتديات
شركة تسويق النفط بتأريخ
والمؤتمرات الحكومية
2018/3/18
الخاصة بالقطاع
االستخراجي لضمان توصيل
الرسالة الخاصة بالمبادرة
ال الجهات المختصة .
تم االشتراك في منتدى الطاقة
المشاركة في المنتديات
من قبل اعضاء وكادر متكامل
والمؤتمرات الحكومية
من االمانة الوطنية الذي اقيم في
الخاصة بالقطاع
االستخراجي لضمان توصيل

%100

دعم اكبر من قبل الحكومة لتطبيق مبادرة
الشفافية في العراق

%100

زيادة اطالع اعضاء المجلس عل اخر
المستجدات التي تحدث في شركة تسويق
النفط
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الرسالة الخاصة بالمبادرة
ال الجهات المختصة .
دعوة الجهات الحكومية
للمشاركة في االنشطة
الخاصة بالمبادرة .

تزويد المعلومات الخاصة
بسجل التراخيص الذي
سينشر بالمبادرة

نشر الصادرات من
الصناعات االستخراجية من
حيث القيمة وكنسبة مئوية
من اجمالي الصادرات وذلك
تنفيذا ً مساهمة االلقطاع
االستخراجي في االقتصاد.
تثبيت اعداد العمالة في
الصناعات االستخراجية
وكنسبة مئوية من مجموع
العمالة الكلية
نشر نسبة حجم الصناعات
االستخراجية كقيمة ثم كنسبة

فندق الرشيد/بغداد للفترة من
2018/3/30-29
%100
طاولة مستديرة حول ادارة
النفقات والبترو دوالر وتنمية
االقاليم والمنافع االجتماعية مع
الحكومة المحلية لمحافظة
البصرة في بناية مجلس محافظة
البصرة بتأريخ 12اذار 2018
تم تزويد المبادرة بكافة معلومات %100
سجل التراخيص من قبل دائرة
العقود والتراخيص البترولية في
وزارة النفط بتأريخ
2018/8/5

ضمان نشر الوعي بالمبادرة

ضمان تطبيق معيار المبادرة الخاص
بالعقود (2.3ج)

تم استحصال هذه المعلومة من
وزارة التخطيط ونشرها في
تقرير عام 2016

%100

ضمان تطبيق معيار المبادرة (6.3ج)

تم استحصال هذه المعلومة من
وزارة التخطيط والشركات
االستخراجية ووزارة النفط وتم
نشرها في تقرير عام 2016
في تقرير عام 2016

%100

ضمان تطبيق معيار المبادرة (6.3د)

%100

ضمان تطبيق معيار المبادرة (6.3أ)
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العمل عل
اجراءات اعادة
اختيار ممثلي
المجتمع المدني في
مجلس االمناء
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مئوية من الناتج المحلي
االجمالي .
تعديل النظام الداخلي

تم تعديل النظام الداخلي من قبل
مجلس االمناء في محضر
االجتماع ( )54في مبن وزارة
النفط –قاعة االقص بتأريخ
2018/6/4

%100

ليتناسب مع انتخاب ممثلين جدد لمجلس
االمناء من جميع اطراف اصحاب
المصلحة

ورشة خاصة بالنظام الداخلي تم اقامة ورشة عمل عن النظام
الداخلي –وانتخابات ممثلي
وانتخابات ممثلي المجتمع
المجتمع المدني في المركز
المدني
الثقافي النفطي في بغداد بتأريخ
2018/6/23
اصدار التعليمات االنتخابية تم اصدار التعليمات االنتخابية
من قبل مجلس االمناء في
محضر االجتماع ( )54في مبن
وزارة النفط –قاعة االقص
بتأريخ 2018/6/4
تم تشكيل لجنة لالشراف عل
تشكيل لجنة من اصحاب
المصلحة المتعددين من الغير انتخابات ممثلي المجتمع المدني
من قبل مجلس االمناء في
الراغبين بالترشيح الجراء
محضر االجتماع المرقم ()53
االنتخابات .
في مبن وزارة النفط-قاعة
االقص بتأريخ 2018/5/7

%100

وقد كانت الورشة ناجحة كل المقاييس

%100

لضمان حوكمة العملية االنتخابية

%100

لضمان شفافية االنتخابات
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%100
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العمل عل تنفيذ
تقارير دون التنفيذ
المعدل

شرع السادة اعضاء المجلس
التعريف بالمبادرة للمثلين
بشرح عمل المبادرة لالعضاء
الجدد
الجدد علما ً انهم يمتلكون باع
طويل في مجال عمل المبادرة
حيث كانوا من المتابعين النشطة
المبادرة كافة
%100
تم تشكيل لجنة لزيارة اقليم
تنظيم زيارات واجتماعات
كردستان العراق من قبل مجلس
للقاء المسؤولين واصحاب
المصلحة في اقليم كردستان االمناء في جلست ()51المنعقدة
ومناقشة افضل السبل لتفعيل بتأريخ  2018/1/7وكذلك
ارسال كتاب ال االمانة العامة
االفصاح من الجانب
لمجلس الوزراء –ممثلية اقليم
الحكومي والشركات في
كردستان بخصوص موضوع
االقليم
مشاركة االقليم في المبادرة
بتأريخ 2018/2/26
%100
تمت دعوة االستاذ امانج رحيم
دعوة مسؤولي واصحاب
المصلحة في اقليم كردستان /امين مجلس الوزراء في االقليم
للحضور في ورشة بناء القدرات
لالنشطة الخاصة بالمبادرة
لمجلس االمناء في دبي وكذلك
في بغداد
عدد من المسؤولين واصحاب
المصلحة في االقليم
الشروع بوضع التصاميم االولية %30
اصدار بروشور عن اهمية
تطبيق المبادرة باللغة الكردية ل عل ان يتم توزيع في اول
يستهدف اصحاب المصلحة ورشة تقام في االقليم
وباالخص المجتمع المدني
باالقليم
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لم يرد للمبادرة اي جواب من االقليم
لتفعيل الزيارة .

لم يرد للمبادرة اي جواب من االقليم
بخصوص الدعوات المرسلة اليهم .

سوف يتم تنفيذه في عام  2019الغرض
من زيادة الوعي الجماهيري بالمبادرة
وتكون قوى ساندة لتفعيل المبادرة في
االقليم
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تفعيل موقع المبادرة باللغة
الكردية
7

8

9

تم تفعيل موقع المبادرة باللغة
الكردية

%100

%100

تمت الموافقة عل الدراسة قبل
عمل دراسة لسرد وتفسير
التعريف باالطار
القانوني الذي يحكم القوانين واالنظمة والتعليمات مجلس االمناء في جلست
القطاع االستخراجي التي تحكم قطاع النفط والغاز ال( )59في مبن وزارة النفط –
قاعة الرميلة بتأريخ
والمعادن في العراق
بالعراق
2018/11/5
%100
التشجيع عل العمل العمل عل اضافة مادة عقدية تم اضافة مادة عقدية في جولة
تضمن إلتزام الشركات التي التراخيص الخامسة من قبل
لضمان توثيق اي
دائرة العقود والتراخيص تضمن
اصالحات تقوم بها تفوز بعقود جوالت
التزام الشركات بمعايير المبادرة
التراخيص الجديدة
الحكومة في هذا
االطار
%100
تم تشكيل لجنة العداد الدراسة
التعريف بالموازنة اعداد دراسة مستفيضة عن
من قبل مجلس االمناء في جلست
الموازنة الوطنية وادارة
العامة االتحادية
ال( )57في مبن وزارة النفط –
النفقات
وإدارة النفقات
قاعة الرميلة بتأريخ 2018/9/3
مساهمة القطاع
االستخراجي
باالقتصاد الوطني

اعداد دراسة مستفيضة عن
مساهم القطاع االستخراجي
باالقتصاد الوطني متضمنا ً
جميع البنود الواردة
بالمتطلب رقم ( )6في معيار
المبادرة .

تم مناقشة واقرار دراسة المنافع
االجتماعية واحالتها ال شركة
ايرنست اند يونك المكلفة باعداد
التقرير من قبل مجلس االمناء
في جلست ال( )58في مبن
وزارة النفط –قاعة الرميلة
بتأريخ 8تشرين االول 2018
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%100

من المؤمل تنفيذها في عام 2019

توثيق اي اصالحات تقوم بها الحكومة في
مجال العقود .

فهم اوسع عن االليات المستخدمة في
التنمية المستدامة للمحافظات وبيان ان
ادارة النفقات هي وسيلة لقياس اثر
الموارد المستحصلة من الصناعات
االستخراجية عل حياة المواطنين .
اعطاء فهم اوسع باالضافة ال وسيلة
لقياس تأثير جانب من جوانب القطاع
االستخراجي عل مساهمت باالقتصاد
العراقي,واالثار النتائج المترتبة عل ذلك.
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المبادرة لعام
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تحديث خطة عمل المبادرة

اعداد دراسة النطاق للمبادرة

اعداد الشروط المرجعية
الخاصة بالتقرير

التعاقد مع الشركة المستقلة
العداد التقرير
مؤتمر اطالق التقرير

نشر التقرير

تم مناقشة واقرار خطة عمل
المبادرة من قبل مجلس االمناء
في جلست ال( )53في مبن
وزارة النفط –قاع الرميلة
بتأريخ 2018/5/7
تم اقرار دراسة النطاق من قبل
مجلس االمناء في جلست ()51
في مبن االمانة العامة لمجلس
الوزراء بتأريخ 2018/1/29

%100

%100

%100

تم مناقشة واقرار الشروط
المرجعية لتقرير عام  2016من
قبل مجلس االمناء في جلست
ال( )53في مبن وزارة النفط –
قاعة الرميلة بتأريخ 2018/5/7
تم التعاقد مع شركة ايرنست اند %100
يونك عل اصدار التقرير
بتأريخ 2018/7/16
%100
اقامت االمانة الوطنية مؤتمر
اعالمي برعاية وزير النفط ثامر
الغضبان حيث اعلن عن اطالق
تقرير عام  2016في مبن
وزارة النفط-قاعة االقص
بتأريخ 2018/12/26
%100
تم نشر التقرير االمانة الوطنية
بتأريخ 2018/12/30
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لغرض اختيار الشركة المستقلة العداد
التقرير

اصدار تقرير  2016لضمان تنفيذ
المعايير 4.8و8.2

لضمان تطبيق المعيار (7.1أ)
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اعداد تقرير النشاط السنوي

 11اصدار تقرير
المبادرة لعام
2017

اصدار نسخ باللغة العربية
لكل االصدارات اعاله
تحديث خطة عمل المبادرة

اعداد دراسة النطاق للمبادرة

اعداد الشروط المرجعية
الخاصة بالتقرير

%100

تم تشكيل لجنة كتابة تقرير
النشاط السنوي لعام  2018من
قبل مجلس االمناء في جلست
ال( )61في مبن وزارة النفط –
قاعة الرميلة بتأريخ
2018/12/20
%90
تم اكمال النسخة العربية بشكل
كامل
%100
تم مناقشة واقرار خطة عمل
المبادرة من قبل مجلس االمناء
في جلست ال( )53في مبن
وزارة النفط –قاع الرميلة
بتأريخ 2018/5/7
تم اقرار دراسة النطاق من قبل %100
مجلس االمناء في جلست ()55
في دبي –فندق غراند حياة –
قاعة المنزل بتأريخ
2018/7/2

تم مناقشة واقرار الشروط
المرجعية لتقرير عام  2017من
قبل مجلس االمناء في جلست

11

%100

لضمان تنفيذ المعيار 8.4

من المؤمل اصدارها في بداية عام 2019

لغرض اختيار الشركة المستقلة العداد
التقرير
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التعاقد مع الشركة المستقلة
العداد التقرير
نشر التقرير
اعداد تقرير النشاط السنوي

اصدار نسخ باللغة العربية
لكل االصدارات اعاله
 12المباشرة
باالجراءات االولية
لتنفيذ مشروع
االفصاح المباشر

عقد اجتماعات وورشات
عمل مع الجهات المختصة
في المؤوسسات الحكومية
ذات العالقة لتعريفها
باالفصاح المباشر
عمل اجتماعات مع الحكومة
والوزارات المعنية لتبيان
مدى التزامها باالفصاح
المباشر

ال( )53في مبن وزارة النفط –
قاعة الرميلة بتأريخ 2018/5/7
تم التعاقد مع شركة ايرنست اند
يونك عل اصدار التقرير
بتأريخ 2018/7/16
تم تشكيل لجنة كتابة تقرير
النشاط السنوي لعام  2018من
قبل مجلس االمناء في جلست
ال( )61في مبن وزارة النفط –
قاعة الرميلة بتأريخ
2018/12/20
جاري العمل عليها

%100
%100

%70

تم اقامة ورشة مشروع االفصاح %100
المباشر واليات نشر البيانات في
مبن وزارة النفط-قاعة االقص
بتأريخ 2018/4/1

12

اصدار تقرير  2016لضمان تنفيذ
المعايير 4.8و8.2
لضمان تنفيذ المعيار 8.4

تم وضع هذه النسبة طبقا ً للTORs
الخاصة بالتقرير وسوف يتم اصداره في
عام 2019
التعريف بنظام االفصاح المباشر لكل
الجهات ذات العالقة.وكذلك التهميد لطبيق
الية االفصاح المباشر
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الشروع بعملية وضع الخطوات
الالزمة للبدء بدراسة الجدوى

تقييم البيانات المتوفرة
بالمواقع االلكترونية
الحكومية ومدى مالئمتها
لتقارير المبادرة
مناقشة واقرار دراسة جدوى تقديم الخطة الخاصة باالندماج
بالمبادرة ال الجهات
باالفصاح المباشر
المعنية.لضمان االنتقال ال
المراحل االخرى للشروع
بمشروع االفصاح المباشر .
تم عمل الخطة واكتملت بشكل
مناقشة واعتماد خطة
الحكومة لالندماج بالمبادرة .كامل واستحصلت موافقة الوزير
وتم اصدار اعمام بتنفيذ
مضامينها
تم استحصال موافقة وزير النفط
استحداث شعبة في مقر
الوزارتين تتخصص بتوفير عل استحداث شعبة وبأنتظار
المعلومات المطلوبة للمبادرة تنفيذ الشركات لالمر الوزاري
التزام الشركات االستخراجية تم عمل دورة تدريبية لموظفي
الشركات وبأنتظار استحصال
المملوكة للدولة بمشروع
موافقة الشركات عل المشروع
االفصاح الشهري المباشر
لكي يتم المباشرة بالمشروع
ان الشركات االستخراجية
النفطية والغازية ملتزمة بأرسال

13

-

تقييم وضع العراق فيما يخص االفصاح
ووضع خطة زمنية للتطبيق الفعلي .

-

من المؤمل انجازه في عام 2019

%100

تم اعتماد االولويات الخاصة بوزارة النفط
والصناعة والمعادن في تلك الخطة

%60

من المؤمل تنفيذها في عام 2019

%20

من المؤمل تنفيذها المشروع في عام
2019

%100

زيادة اطالع السادة اعضاء مجلس
اصحاب المصلحة بحجم االنتاج
والتصدير وما هي مقادير االيرادات
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تقارير البيانات الخاصة بأنتاجها
بشكل شهري ودوري
ورشة لتوضيح اليات نشر
الفقرات الخاصة بالمنافع
االجتماعية الواردة بالعقود
مع ملحقاتها
ورشة لتوضيح اليات نشر
اي تعليمات صادرة
بخصوص المنافع االجتماعية

 13تقديم مقترح ال
وزارةالنفط
بأستحداث شعبة
راسية خاصة
بالمنافع االجتماعية
لغرض توثيق كافة
المبالغ الخاصة
بالجوالت وايجاد
اليات واضحة
لصرفها
 14استحداث اليات منح نقل الخبرات من دائرة العقود
والتراخيص البترولية في
التراخيص في
وزارة النفط ال المختصين
مجال التعدين
بالتعاقد التعديني في وزارة
الصناعة والمعادن
عقد ورشة لشرح اهمية
االيرادات المتحققة من منح
التراخيص في االقتصاد
العراقي
وضع برنامج تدريبي
لموظفي الوزارة يوضح
ماهية المبادرة

المتحققة عل ضوء تلك االرقام ومعرفة
نسب الزيادة واالنخفاض في انتاجها
وتصديرها

تم عمل ورشة خاصة بالموازنة
والمنافع الجتماعية في مبن
وزارة النفط-قاعة الرميلة بتأريخ
2018/2/15

%100

تم عمل ورشة عمل بين دائرة
العقود والتراخيص في وزارة
النفط والمختصين بالتعاقد
التعديني في وزارة الصناعة
والمعادن في مبن وزارة النفط-
مكتب المبادرة بتأريخ
2018/5/3

%100

سوف يتم تنفيذها في عام 2019

14
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اصدار كراس تعريفي
يلخص معايير المبادرة
الجديدة
اقامة ورشة عمل لبيان
 15استحداث /تفعيل
الموقع االلكتروني متطلبات المبادرة فيما يخص
المعلومات التي يجب
لوزارة الصناعة
االفصاح عنها
والمعادن ووضع
الخرائط االلكترونية التعريف بتجارب الدول في تم التعاقد مع شركة
الخاصة بتوزيع
انشاء الخرائط التفاعلية
 Quakevisionالنشاء
المعادن
اصدار الخرائط التفاعلية
الخرائط التفاعلية عل الموقع
وتفعيلها عل المواقع
االلكتروني
الخاصة بالوزارة وبهيئة
المسح الجيولوجي
طاوالت مﺴﺘﺪيﺮة لﻤﻨاقﺸة
 16ادخال القضايا
آلﯿات تأسﯿﺲ والﺒﺪء بالعﻤﻞ
الخاصة بمعايير
مبادرة الشفافية في العادة هﯿﻜﯿل الﺸﺮكات
التعديالت الخاصة والﺘﺸاور حﻮل كﯿفﯿة عﻤﻞ
بقانون شركة النفط ادراج القﻀايا الﺨاصة
بالﺸفافﯿة والﻤﺒادﺮة ضﻤﻦ
الوطنية
تعلﯿﻤات الﺼادرة اعﺘﻤادأ
عل القانﻮن
عقﺪ نﺪوة للﺨﺒﺮاء لﻤﻨاقﺸة
االعﺘﺮاضات عل فقﺮات
القانﻮن وتقﺪيﻢ الﺘﻮصﯿات
لﺘعﺪيل .

15

سوف يتم تنفيذها في عام 2019
سوف يتم تنفيذها في عام 2019

%100
%50

من المؤمل اكمال العملية في عام 2019

من المؤمل عقد ورشة كبيرة تخص هذه
المواضيع في بداية عام 2019
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عقﺪ نﺪوة حﻮارية تﻀﻢ
الﺠهات ذات العالقة
والﺨﺒﺮاء لﻤﻨاقﺸة آلﯿات
تأسﯿﺲ الﺼﻨاديق الﺴﯿادية،
أجﯿال ،اسﺘﺜﻤار واحﺘﯿاطي
الﺸﺮكة .

16
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-3تقييم االداء مقابل متطلبات المبادرة
المتطلب  5،3إدارة وإنفاق العائدات

تم تثبيت ذلك في الشروط المرجعية لتقرير عام  2017لغرض استكمال
متطلبات رفع التعليق حيث تم إعداد شروط مرجعية خاصة بالمعيار
الخامس وضمن الفقرة  5-3وإرسالها ال الجهة اإلدارية المستقلة إلنتاج
دراسة متكاملة بخصوصها.
تم تثبيت ذلك في الشروط المرجعية لتقرير عام  2017إستنادا ً ال
دراسة النطاق حيث تم تثبيت إيرادات النقل الخاصة بشركات النفط
الوطنية وشركة الخطوط.

المتطلب  6،1النفقات االجتماعية من قبل الشركات االستخراجية

تم تثبيت ذلك في الشروط المرجعية لتقرير عام  207إستنادا ً ال دراسة
النطاق حيث تم تثبيت المدفوعات االجتماعية اإللزامية والطوعية.

المتطلب  5،2التحويالت من الحكومة المركزية الى الحكومات المحلية

تم تثبيت ذلك في الشروط المرجعية لتقرير عام  2017إستنادا ً ال
دراسة النطاق التي أعدها المجلس حيث تم تثبيت أقيام وأنواع تلك
المدفوعات والتي تشمل (تنمية األقاليم -البترودوالر) وجعلها جوهرية
لغرض المطابقة.

المتطلب  2،5ملكية المنفعة

تم إقرار خارطة الطريق الخاصة بملكية المنفعة وتثبيت تعريف واضح
لكل من مالك المنفعة والسياسي وتحديد النسبة المطلوب إدراجها وهي
 %10فصاعدا ً وصوالً ال .%5

المتطلب  2،4العقود

تم تثبيت ذلك في الشروط المرجعية لتقرير عام  2017والعمل عل
السعي لدمج هذا المعيار ضمن كافة العقود حيث تم إصدار كتابي
الوزير رقم  27و 28بهذه المضامين وهي تطور مهم في شفافية العقود.

المتطلب  4،4مدفوعات النقل

17
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 -4استعراض استجابات مجموعة أصحاب المصلحة المتعددين للتوصیات الناجمة عن عملیة المطابقة
اإلجراء
المصدر
ت الدروس المستقاة
أ-توصيات تقرير عام 2016
 1وفقًا للمتطلبات  ، 1.1يجب عل الحكومة إثبات أنها تقرير 2016
تشارك بشكل كامل وفاعل وفعال في عملية
المبادرة .يجب عل الحكومة أن تثبت التزامها
بالمبادرة من خالل تعيين رئيس حكومي يقود
العملية وعليها ان تضمن تمثيل كبار المسؤولين
الحكوميين ومشاركتهم في مجلس االمناء .يجب
عل الحكومة أيضا التأكد من صناعة الروابط بين
أهداف المبادرة في العراق والعمل المستمر لها
داخل الهيئات ذات العالقة.

استجابة لهذه التوصية  ،بذل مجلس االمناء الجهود
التالية:
 -1تمت الموافقة عل سياسة الحكم الداخلي لمجلس
االمناء من قبل مجلس االمناء في اجتماع رقم 54
بتاريخ  4حزيران  ، 2018وينص عل أن رئيس
مجلس االمناء يفضل أن يكون وزير.
 -2في  13كانون االول  ، 2018حصل مجلس
االمناء عل موافقة مبدئية لتعيين نائب رئيس
سا لمجلس االمناء
وزراء الطاقة  /وزير النفط رئي ً
(سمح مجلس االمناء للمنسق الوطني باالتصال
بنائب رئيس الوزراء في هذا الصدد).
 - 3قدمت الحكومة العراقية ممثلة في األمانة العامة
لمجلس الوزراء لمجلس الدولة مشروع قانون لجنة
الشفافية في الصناعات االستخراجية (الكتاب رقم
 39321بتاريخ  4كانون االول  )2017لمراجعتها.

18

التقييم
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 -4تم تشكيل لجنة لضمان التنفيذ الصحيح
لإلجراءات التصحيحية للمبادرة (المرسوم رقم
 40397بتاريخ  14كانون االول  2017الصادر
عن الحكومة العراقية)
 – 5األمر التنفيذي رقم  135بتاريخ  21كانون
األول  ، 2017صدر عن الحكومة العراقية لتشكيل
لجنة الشفافية في الصناعات االستخراجية.
 -6وافق وزير النفط عل اعتماد خطة العمل
المقدمة من ممثلي الحكومة في مجلس االمناء فيما
يتعلق بمشروع االفصاح المباشر (بناء عل األمر
التنفيذي رقم  52بتاريخ  1شباط .)2018
وباإلضافة إل ذلك  ،أصدر مكتب الشؤون القانونية
التابع لوزارة النفط كتابا لتوزيع الخطة عل
األطراف المعنية  ،العتمادها من جانب شركات
النفط الوطنية.
2

تماشيا مع المتطلب  ، 1.2ينبغي عل مجلس االمناء تقرير 2016
تطوير خطة للمشاركة بشكل أكثر فعالية مع دوائر
الصناعة  ،عل سبيل المثال من خالل منتدى شركة
النفط الوطنية .من أجل تحفيز انتباه الصناعة ،
ينبغي عل مجلس االمناء ضمان إجراء مشاورات

19

 .1رتب مجلس االمناء اجتماعات متعددة لتحفيز
المشاركة النشطة للصناعة .باإلضافة إل ذلك  ،تم
إرسال رسالة من مجلس االمناء توضح مسؤوليات
المشاركين في هذا المجال.
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 - 2تم انتخاب بدالء لممثلي شركات النفط الدولية
المعنية بالمادة لمجلس االمناء عل النحو التالي:

مكثفة مع الصناعة لضمان أن تكون أهداف تنفيذ
المبادرة متفقة مع أولويات دوائر الصناعة.

• السيد مصطف محمد رضا  ،بديل للسيد زيد
الياسري (ممثل شركة بريتش بتروليوم) ،
لحضور اجتماعات مجلس االمناء عندما يتعذر
عل السيد زيد الحضور.
• السيد غسان الصيداوي  ،وهو بديل للسيد جاتي
الجبوري (ممثل شركة لوك أويل الشرق
األوسط) ،لحضور اجتماعات مجموعة مجلس
االمناء عندما يتعذر عل السيد جاتي الحضور.
• السيد نجم الطائي  ،وهو بديل للسيد عبد مالك
جعفر (ممثل بتروناس)  ،لحضور اجتماعات
مجلس االمناء عندما ال يتمكن السيد عبد مالك من
الحضور.
3

تماشيا ً مع المتطلب  ، 1.3لتعزيز التنفيذ  ،قد يرغب تقرير 2016
أعضاء المجتمع المدني في مجلس االمناء في النظر
في تقوية وإضفاء الطابع الرسمي عل آلياتهم من
أجل احتواء الدوائراألوسع نطاقا ً حول وثائق
الرئيسية للمبادرة ،وذلك من أجل توسيع الرقابة
العامة عل إعداد تقارير المبادرة وتنفيذها .يجب أن
تشجع التحسينات األساسية في حوكمة مجلس االمناء

20

 .1تم انتخاب ممثلي المجتمع المدني في مجلس
االمناء في  15ايلول .2018
 .2اعتمد مجلس االمناء استخدام اللغة العربية كلغة
عمل مجلس االمناء (االجتماع رقم  44في 17
ايار .)2017
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مثل استخدام اللغة العربية كلغة عمل لمشاركة
المجتمع المدني بنشاط أكبر.
4

تماشيا مع المتطلب  ، 1.4لتعزيز التنفيذ  ،ينبغي
عل مجلس االمناء تحديث قواعد اإلدارة الداخلية
الخاصة بها لتغطية جميع أحكام المتطلب ، 1.4
ووضع سياسة لغوية تفضي إل تحقيق أهداف التنفيذ
في العراق ونشر إجراءات ترشيح وتغيير ممثلي
مجلس االمناء  ،بما في ذلك مدة العضوية .يﺠﺐ
عل مجلس االمناء إعادة الﻨﻈﺮ في إجﺮاءات اتﺨاذ
القﺮار الﺪاخلي لﻀﻤان أن القﻮاعﺪ القانﻮنﯿة لمجلس
االمناء تﺘﻤاش مع الﻤﻤارسة الﺤالﯿة وتتعامل مع كل
مﻦ الﺪوائﺮ االنﺘﺨابﯿة عل قﺪم الﻤﺴاواة .كما يجب
عل مجلس االمناء توضيح ما إذا كان هناك
ممارسة لالجور اليومية لحضور اجتماعات المبادرة
أو دفعات أخرى ألعضاء مجلس االمناء  ،والنظر
في االحتفاظ بسجالت الحضور العام والنظر في
نشر محاضر مجلس االمناء عبر اإلنترنت.

تقرير 2016
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 .1تمت إعادة هيكلة ممثلي مجموعة مجلس االمناء
بموجب األمر التنفيذي رقم  135بتاريخ 21
كانون االول .2017
 .2تم نشر إجراءات الترشيح  /االنتخاب لممثلي
مجلس االمناء عل موقع المبادرة العراقية
والصحف الرسمية (باللغتين العربية والكردية) ،
باإلضافة إل الموقع الرسمي لألمانة العامة
لمجلس الوزراء وتابع في حكومة إقليم
كردستان.
 .3قام مجلس االمناء بصياغة قانون لجنة الشفافية
في الصناعات االستخراجية  ،والذي تمت
المصادقة علي .
 .4أصدر مجلس االمناء سياسة الحوكمة الداخلية
تماشيا مع متطلبات المبادرة.
 .5ان مدة والية اعضاء مجلس االمناء منصوص
عليها في سياسة الحوكمة الداخلية المعتمدة من
قبل مجلس االمناء.
 .6وفي اجتماع رقم  35بتاريخ  12تشرين األول
 ، 2015قام مجلس االمناء بتكليف األمانة
الدولية للمبادرة بدفع مبلغ قدره 500،000
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دينار عراقي  ،إل أعضاء ممثلي المجتمع
المدني لكل اجتماع رسمي يعقده مجلس االمناء،
بشرط جعل هذا الدفعة مرة واحدة فقط في الشهر
إذا كان هناك اجتماعات متعددة لمجلس االمناء
عقدت في شهر واحد.
 .7يتم نشر محضر اجتماع مجلس االمناء عل
موقع المبادرة العراقية.
تقرير 2016

5

تماشيا مع المتطلب  ، 1.5ينبغي ألعضاء مجلس
االمناء التشاور في المستقبل مع االمناء من جميع
الدوائر االنتخابية وضمان أن تكون األولويات
الوطنية موضحة بشكل كاف في خطة العمل من
أجل مواصلة البناء عل الجهود األخيرة لجعل خطة
العمل تتماش مع متطلبات المبادرة.

6

يجب أن يضمن مجلس االمناء أن التقارير المستقبلية تقرير 2016
للمبادرة العراقية تقدم أوصافًا للقوانين األساسية
والشروط المالية المتعلقة بقطاع التعدين والنفط
والغاز واإلصالحات األخيرة أو الجارية.

22

أصدر مجلس االمناء خطة عمل تعكس األولويات
إطارا
الوطنية للصناعات االستخراجية  ،وحددت
ً
زمنيًا لتنفيذها (ايار  - 2018نيسان .)2019

 .1حدد مجلس االمناء جميع القوانين السارية التي
تحكم القطاعات االستخراجية في العراق (بما في
ذلك حكومة إقليم كردستان) .باإلضافة إل ذلك ،
أعدت المبادرة العراقية ونشرت عل موقعها
اإللكتروني  ،دراسة عن اإلطار القانوني
الساري عل القطاع االستخراجي في العراق.
 .2حدد مجلس االمناء أدوار ومسؤوليات الكيانات
المكلفة باإلشراف عل القطاعات االستخراجية
في العراق .تم تقديم هذه المعلومات في تقرير
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المبادرة للعام  .2016باإلضافة إل ذلك  ،تم
تحديد وصف لإلصالحات القانونية األخيرة
والمستمرة من قبل مجلس االمناء وتم وصفها
في التقرير.
7

تماشيا مع المتطلب  ،2،2يجب أن يضمن مجلس
االمناء أن التقارير المستقبلية للمبادرة العراقية تحدد
بوضوح عدد التراخيص (بما في ذلك عقود
الخدمات الفنية) التي تم منحها ونقلها في السنة
(السنوات) قيد المراجعة في كل من التعدين والنفط
والغاز  ،ووصف العملية الفعلية و تسليط الضوء
عل أي انحرافات غير بسيطة في الممارسة .يجب
أن يوضح مجلس االمناء المعايير الفنية والمالية
(وأوزانها) المستخدمة لتقييم المخصصات
والتحويالت الخاصة بالتراخيص والحقوق في
اتحادات عقود الخدمات الفنية ،لﮐل من عقود النفط
والغاز التقديرية (بما في ذلك في حﮐومة إقليم
كردستان) وعلﯽ إحاالت وتحويالت رخصة
التعدين .وقد يرغب مجلس االمناء في التعليق عل
كفاءة نظام التخصيص والتحويل الحالي للعقود
كوسيلة لتوضيح اإلجراءات والحد من االنحرافات
غير البسيطة.

تقرير 2016

23

 .1قدمت دائرة العقود والتراخيص البترولية
للمبادرة العراقية المعايير الفنية والمالية
المستخدمة في منح التراخيص بموجب جميع
جوالت التراخيص الخمسة التي تمت حت عام
 .2018وقد تم شرح هذه العملية وفقًا لذلك في
التقرير.
 .2عل الرغم من الجهود العديدة التي بذلها مجلس
االمناء  ،فإن المبادرة العراقية واالداري
المستقل وحكومة اقليم كردستان والشركات
العاملة في إقليم كردستان لم تبلغ عن
نظرا لعدم تعاون حكومة
المعلومات المطلوبةً .
إقليم كردستان في عملية إعداد تقرير المبادرة
العراقية لعام  ،2016فإن جميع المعلومات
الواردة في التقرير تستند إل المعلومات
المتاحة عموميا ً .من حيث صلتها بحكومة إقليم
كردستان  ،توفرت معلومات محدودة في وزارة
الموارد الطبيعية وموقع حكومة إقليم كردستان
عل شبكة اإلنترنت فيما يتعلق بعملية
الترخيص المطبقة عند الدخول في شركات
القطاع الخاص مع شركات النفط العالمية ،أو
عند تخصيص حصة ملكية في الشركات
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تقرير 2016

يجب أن يضمن مجلس االمناء أن تقارير المبادرة
العراقية المستقبلية توفر جميع المعلومات التي
يغطيها المتطلب  2.3لجميع التراخيص التي تحتفظ
بها الشركات المادية (بما في ذلك النفط والغاز
والتعدين) أو توفر راب ً
طا إل مكان توفر معلومات
الترخيص هذه للعموم .قد يرغب مجلس االمناء
أيضا في العمل مع وزارة النفط ووزارة الصناعة
والمعادن لإلفصاح عن معلومات الترخيص لجميع
الشركات المادية من خالل نظام مساحة متاح للعموم
وتوفير الدخول المجاني إل هذا السجل عبر
اإلنترنت.
تقرير 2016
وتماشيا مع المتطلب  ،2،4ينبغي أن يعمل مجلس
االمناء مع ممثلي الحكومات لتوضيح سياسة
الحكومة االتحادية بشأن الكشف عن العقود وتوثيق
أي حاالت للكشف عن العقود إما من خالل تقارير
مبادرة االستثمار الدولية في المستقبل أو من خالل
قنوات أخرى مثل موقع المبادرة العراقية .كما يتم
تشجيع مجلس االمناء عل إجراء مراجعة تفصيلية

24

القطاع الخاص .تم وصف المعلومات المتاحة
للعموم في التقرير .ومع ذلك  ،تم تضمين
المعلومات ذات الصلة المحددة عل اإلنترنت
في التقرير.
 .3لم تقدم وزارة الصناعة والكعادن إل االداري
المستقل وصفًا للمعايير المستخدمة عند التعاقد
مع شركات القطاع الخاص والعام  ،أو عند نقل
المصلحة الملكية في العقد.
 .1يعد موقع المبادرة العراقية في الوقت الحالي
عا للقوانين واللوائح المعمول بها ،
مستود ً
ونماذج عقد جولة التراخيص  ،وسجل
تراخيص دائرة العقود والتراخيص البترولية.
 .2عمل مجلس االمناء عل التأكد من أن تقرير
المبادرة العراقية الحالي يوفر جميع المعلومات
التي يغطيها المتطلب .2.3

عمل مجلس االمناء مع الحكومة والهيئات الحكومية
المختلفة مثل وزارة النفط لتوضيح سياسة الحكومة
الفيدرالية بشأن اإلفصاحات عن العقود .وبناء علي ،
فقد تم اإلفصاح عن سياسة الدولة المحددة بشأن
اإلفصاحات عن العقود في تقرير المبادرة لعام
.2016
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لشركات القطاع الخاص التي تم نشرها من قبل
حكومة إقليم كردستان  ،بهدف توضيح ممارسة
االفصاح عن العقود في حكومة إقليم كردستان.
 10تماشيا مع المتطلب  ، 2.5يجب عل مجلس االمناء تقرير 2016
توضيح سياسة الحكومة بشأن اإلفصاح عن ملكية
المنفعة في تقارير المبادرة العراقية المستقبلية
وتوفير الملكية القانونية لجميع الشركات المادية .قد
يرغب مجلس االمناء في النظر في كيفية ان اإلبالغ
عن نقل حقوق الملكية في اتحادات تراخيص عقود
الخدمات الفنية ورخص التعدين بموجب المتطلب
 2.2قد تساعد في دعم العمل عل اإلفصاح عن
ملكية المنفعة.
 11يجب أن تضمن مجموعة أطباء بال حدود أن جميع
جوانب المتطلب  2.6تتم معالجتها بشكل كاف أثناء
تحديد نطاق لتقارير  IEITIالمستقبلية .يجب أن تحدد
بوضوح تعريفها للمؤسسات المملوكة للدولة لتحديد
الشركات المملوكة للدولة في نطاق تقارير المبادرة.
يجب أن تتضمن مجلس االمناء قائمة شاملة من
الشركات المملوكة للدولة والشركات التابعة لها في
تقرير  IEITIالقادم  ،مع توضيح العالقات المالية في
الواقع بين الشركات المملوكة للدولة والحكومة
وكذلك أي قروض وضمانات قروض من الحكومة
أو الشركات المملوكة للدولة لدخول شركات التعدين
والنفط والغاز .قد تود مجلس االمناء العمل بشكل

تقرير 2016

25

نشرمجلس االمناء خارطة طريق لإلفصاح عن
معلومات ملكية المنفعة في العراق  ،عل موقع
المبادرة العراقية .لغرض تقرير المبادرة العراقية
لعام  ،2016تم مطالبة الشركات الوطنية للنفط
والغاز باإلفصاح عن جميع العقود الثانوية التي تزيد
قيمتها عن  100مليون دوالر أمريكي  ،مع توضيح
اسم الشركة  ،قيمة العقد  ،وتاريخ توقيع العقد .وبنا ًء
عل ذلك  ،سوف تطلب المبادرة العراقية من وزارة
التجارة (مسجل الشركات) معلومات ملكية المنفعة
لألفراد  /الكيانات التي تملك حصة  ٪10أو أكثر
في الشركة المتعاقدة.
 .1حدد مجلس االمناء الشركات المملوكة للدولة
وفقا ً للقانون رقم  22لعام ( 1997المعدل) .وفقا
للقانون  ،ال تعتبر شركات القطاع المختلط
كيانات مملوكة للدولة  ،ويحكمها قانون مختلف
(القانون رقم  21لعام .)1997
 .2حدد مجلس االمناء جميع الشركات المملوكة
للدولة العاملة في الصناعات االستخراجية ،
ووصف العالقات المالية بين الكيانات المملوكة
للدولة والحكومة.
 .3قدم مجلس االمناء وصفا لكل من العالقات
المالية القانونية والفعلية بين الحكومة والشركات
المملوكة للدولة.
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.4

وثيق مع  MoOو  NOCsلتشكيل هيكل
اإلفصاحات الروتينية كوسيلة لنشر المعلومات
المطلوبة بموجب معيار  EITIعل أساس زمني.

.5

 12تماشيا ً مع المتطلب  ، 3.2يجب عل مجلس االمناء
التأكد من أن تقارير المبادرة العراقية المستقبلية
تكشف عن حجم اإلنتاج والقيم لكل السلع المنتجة في
كل المستخرجات  ،بما في ذلك النفط الخام والغاز
الطبيعي وكل المعادن المنتجة .لمواصلة التحسن
بموجب المتطلبا  ، 3.1قد يرغب مجلس االمناء في
توسيع نطاق تغطيت لقطاع التعدين من خالل
تضمين تحديثات أكثر تحديدًا في اإلنتاج الحالي ،
بشكل أساسي في المحاجر.
تقرير 2016
 13تماشيا مع المتطلب  ، 4،1ينبغي أن ينظر مجلس
االمناء في إجراء دراسة شاملة لتحديد نطاق
الخيارات لتحديد عتبات األهمية النسبية قبل الموافقة
عل الشروط المرجعية لتقرير المبادرة المقبل.
تقرير 2016

26

.1

.2

كما قدم مجلس االمناء توضي ًحا وصفيًا للعالقات
المالية بين الكيانات الحكومية والشركات
المملوكة للدولة والشركات الدولية العاملة في
القطاع االستخراجي في العراق (مشترو النفط
والشركات العاملة في العراق بموجب عقود
الخدمات)  ،في كل من التعدين والنفط وقطاعات
الغاز.
وقد أوضح مجلس االمناء أن في حين أن
القانون (القانون رقم  22لعام  1997المعدل)
يسمح للشركات العامة بالحصول ومنح التمويل
لطرف ثالث .من الناحية العملية  ،ال تحصل
الشركات المملوكة للدولة عل تمويل مباشر من
طرف ثالث.
يفصح تقرير المبادرة العراقية لعام  2016عن
حجم اإلنتاج في القطاع االستخراجي للنفط
والغاز والمعادن  ،ويقدم وصفا ً للطرق التي
تتبناها كل شركة من شركات النفط الوطنية في
حساب كميات وتكاليف إنتاج النفط والغاز.
يميز تقرير المبادرة العراقية للعام 2016
بوضوح بين الحقول الخاضعة لسيطرة الحكومة
الفيدرالية واإلقليمية.

 .1اعتبر مجلس االمناء عتبة اهمية نسبية كمية
لتحديد أي من مصادر اإليرادات تعتبر مادية
لغرض تقرير المبادرة العراقية لعام .2016
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ينبغي أن يضمن مجلس االمناء ادراج جميع تدفقات
اإليرادات المادية (في كل من النفط والتعدين)
المذكورة بموجب فقرة المتطلب  .4.1ب قد تم
تضمينها في نطاق المطابقة وأن عتبة األهمية
النسبية بالنسبة للشركات المنتقاة تضمن أن جميع
المدفوعات التي يمكن أن تؤثر عل شمولية تقارير
المبادرة تكون مدرجة في نطاق المطابقة .كما يجب
تحديد قائمة الشركات المادية بوضوح .إن مجلس
االمناء مدعو إل النظر فيما إذا كان تحديد عتبة
االهمية النسبية الكمية الختيار الشركات سيضمن
تلبية هذه األهداف .يجب أن يضمن مجلس االمناء
العام أن تقرير المبادرة القادم للعراق يتضمن تقييم
االداري المستقل لمقدار الحذوف  ،وبيانها حول
شمولية تقرير المبادرة وأن اإلفصاح الكامل من
جانب واحد للحكومة عن اإليرادات المادية من
الشركات غير المادية مدرج .ووفقا ً للمتطلب
 ،8.3.c.iيطلب من مجلس االمناء االفصاح ووضع
خطة عمل للتصدي ألوج الضعف في شمولية
البيانات الموثقة في التقييم األولي وتقرير المدقق في
غضون ثالثة أشهر من قرار المجلس  ،أي بحلول
 26كانون الثاني .2018
تقرير 2016
 14في حين أن ال يوجد دليل عل وجود اتفاقيات
ألرباط أو بنية تحتية في حكومة إقليم كردستان  ،إال
أن يتم تشجيع مجلس االمناء عل فحص جميع
شركات الخدمات األمنية المنشورة التابعة لحكومة
إقليم كردستان من أجل تقييم إمكانات بنود البنية

27

.2

.3
.4

.5

كانت العتبة الكمية المطبقة عل تعريف االهمية
النسبية هي جميع تدفقات اإليرادات والدفعات
التي من المعروف أنها تساهم بنسبة  2في المائة
أو أكثر من اإليرادات التي تتلقاها الحكومة من
قطاعي التعدين والنفط والغاز.
اعتبر مجلس االمناء عتبة اهمية نسبية صفرية
بالنسبة للشركات المساهمة في تدفقات اإليرادات
المادية في العراق.
يتضمن تقرير المبادرة العراقية لعام  2016تقييم
االداري المستقل لالهمية النسبية للحذوفات،
بالنسبة للشركات التي لم تقم باإلبالغ عن
البيانات المتعلقة باإليرادات المطلوبة.
عندما ال تقوم الشركات المادية باإلبالغ عن
بياناتها المتعلقة باإليرادات  ،قدم تقرير المبادرة
العراقية اإليرادات التي تفصح عنها الحكومة من
جانب واحد.س

وقد استعرضت  IEITIعينة من العقود المنشورة
عل موقع حكومة إقليم كردستان  ،ولم تحدد أي
شروط مقايضة أو مقايضات ضمن شروط .PSC
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التحتية أو مكونات المقايضة الخاصة بهذه الشركات
وفقًا لمتطلبات 4.3
تقرير 2016
 15في حين أن ال يوجد دليل عل وجود اتفاقيات
ألرباط أو بنية تحتية في حكومة إقليم كردستان  ،إال
أن يتم تشجيع مجلس االمناء عل فحص جميع
شركات الخدمات األمنية المنشورة التابعة لحكومة
إقليم كردستان من أجل تقييم إمكانات بنود البنية
التحتية أو مكونات المقايضة الخاصة بهذه الشركات
وفقًا لمتطلبات 4.3
 16تماشيا ً مع المتطلب  ، 4.4يتم تشجيع مجلس االمناء تقرير 2016
بشدة عل مراجعة البيانات المالية للشركات الست
المملوكة للدولة العاملة في مجال نقل وتوزيع
وتسويق النفط والغاز لتقييم مدى أهمية أي إيرادات
محتملة للحكومة  ،من خالل التحويالت إل وزارة
المالية.
 17تماشيا مع المتطلب  ، 4،5ينبغي عل مجلس االمناء تقرير 2016
توضيح نطاق المعامالت بين الشركات المملوكة
للدولة والوكاالت الحكومية األخرى وكذلك بين
الشركات المملوكة للدولة والشركات في قطاع
التعدين والنفط والغاز .باالعتماد عل تعريف مجلس
االمناء من الشركات المملوكة للدولة بموجب الشرط
 ، 2.6ينبغي عل مجلس االمناء التأكد من أن
تقارير  IEITIالمستقبلية تكشف عن القيمة التفصيلية
لهذه المعامالت المالية للسنة قيد االستعراض .نظرا
لعدم وضوح العالقات المالية بين الشركات المملوكة
للدولة من النفط والغاز والحكومة  ،يتم تشجيع
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استعرضت  IEITIعينة من العقود المنشورة عل
موقع حكومة إقليم كردستان  ،ولم تحدد أي شروط
مقايضة أو مقايضات ضمن شروط PSC

وقد أوضح مجلس االمناء أن الحكومة تحصل عل
حصتها من العائدات التي تحققها ست كيانات
مملوكة للدولة للنقل والتسويق والتوزيع من خالل
حواالت الخزينة بنسبة  ، ٪45والتي تنطبق عل
جميع الشركات المملوكة للدولة العاملة في العراق.
 .1لقد أوضح مجلس اصحاب المصلحة العالقات
المالية بين الشركات المملوكة للدولة والحكومة ،
وقام بتقييم مدى الجوهرية لهذه المعامالت.
 .2حدد مجلس االمناء أن مدفوعات الخدمة الداخلية
 ،التي تقدمها وزارة المالية (عل الرغم من
 )SOMOلشركات النفط الوطنية لتغطية تكلفة
اإلنتاج التي يتم تصديرها  ،يجب أن يتم تسويتها في
تقرير  ، IEITI 2016بسبب أهميتها  ،بغض النظر
عن المادية  .quantitateباإلضافة إل ذلك ،
أوضح مجلس االمناء أن شركة التنقيب عن النفط
بدأت في تلقي خدمة اإلنترنت من  SOMOخالل
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مجلس االمناء عل النظر فيما إذا كان التوفيق بين
هذه المعامالت المالية (سواء كان قانونيا أو
مخصصا) سيعزز الهدف األشمل للشفافية في
المعامالت بين الشركات المملوكة للدولة والحكومة
تقرير 2016
 18يجب أن تضمن مجموعة اصحاب المصلحة
المتعددين المشارﮐة الفعالة لحﮐومة إقليم كردستان
في اختبار وتصوير إفصاحات  EITIالعراقية
للمدفوعات دون الوطنية المباشرة في إطار الشرط
 .4.6يتم تشجيع مجلس االمناء عل النظر فيما إذا
كان العمل مع وزارة الطاقة وحكومة إقليم كردستان
إلنشاء هيكلها الخاص عل المستوى اإلقليمي لتنفيذ
المبادرة يمكن أن يضمن تغطية أكثر فعالية
للمدفوعات المباشرة عل المستوى دون الوطني.
يمكن لمبادرة  EIGI MSGفي حكومة إقليم كردستان
أن تنشر تقاريرها الخاصة  ،والتي يمكن بعد ذلك
إدراجها في تقارير  IEITIالوطنية
تقرير 2016
 19يجب أن تضمن مجموعة  MSGأن جميع البيانات
المالية التي تم التوفيق لها مصنفة حسب الشركة
وتيار اإليرادات والكيان الحكومي.
 20تماشيا مع المتطلب  ، 4.9يجب أن يضمن مجلس
االمناء أن مراجعة الممارسات الفعلية للمراجعة من
قبل الشركات المبلغة والهيئات الحكومية يجب أن
تتم قبل الموافقة عل اإلجراءات لضمان موثوقية
معلومات المبادرة .كما يجب عل مجلس االمناء
التأكد من أن الشروط المرجعية للوكالة الدولية

تقرير 2016
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عام  ، 2016وذلك بسبب مشاركتها غير المباشرة
في عملية التصدير (من خالل أعمال االستكشاف).
وتكرارا تحقيق
مرارا
حاول مجلس االمناء و IA
ً
ً
مشاركة حكومة إقليم كردستان في تقرير  IEITIللعام
 2016؛ ومع ذلك  ،لم تبلغ حﮐومة إقليم كردستان
أو الشرﮐات العاملة تحت إقليم ﮐردستان عن أي
بيانات .ونتيجة لذلك  ،قدم المعهد الدولي للتنبؤ
بالعلوم والتكنولوجيا ( )IEITIممثالً بالمنسق الوطني
طلبا ً تنفيذيا ً متكيفا ً إل مبادرة  EITIفي  27نوفمبر
 ، 2018فيما يتعلق بتغطية إقليم كردستان في تقرير
.IEITI 2016

جميع البيانات المالية التي تم التوفيق لها مصنفة
حسب تدفق اإليرادات والكيان الحكومي  ،وحيثما
أمكن  ،من قبل الشركة (في بعض الحاالت يتم تقديم
بيانات التوفيق بحسب الحقل).
تم وصف ممارسات التدقيق الخاصة بالشركات
المبلغة والهيئات الحكومية في الدراسة االستطالعية
لـ  ، IEITIوبنا ًء عل ذلك تم تحديد تدابير ضمان
جودة البيانات  ،بشكل مشترك بواسطة مجلس
االمناء و  IAلضمان موثوقية المعلومات ال ُمبلغ
عنها في تقرير .IEITI 2016
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للهجرة تتماش مع المعايير القياسية المعتمدة من
قبل مجلس مبادرة  EITIوأن اتفاقيتها عل أي
انحرافات عن الشروط المرجعية في تقارير EITI
النهائية سيتم توثيقها بشكل صحيح .يجب عل
ضا أن تضمن أن تتضمن التدقيق
مجلس االمناء أي ً
الداخلي تقييما ً لمعرفة ما إذا كانت المدفوعات
واإليرادات التي تم اإلفصاح عنها في تقارير مبادرة
 EITIتخضع لمراجعة موثوقة ومستقلة  ،وتطبيق
معايير التدقيق الدولية باإلضافة إل وصف لمتابعة
توصيات مبادرة  EITIالسابقة.
 21تماشيا ً مع المتطلب  ، 5.1يجب أن تعمل  MSGمع تقرير 2016
 IAفي إعداد تقرير  IEITIالقادم لتتبع أي عائدات
تعدين أو نفط وغاز ال يتم تسجيلها في الميزانية
الوطنية بوضوح وتوضيح تخصيص أي من
اإليرادات خارج الميزانية .لزيادة تعزيز التنفيذ
بموجب المتطلب  ، 5.3يمكن لمجلس االمناء أن
يفكر بشكل أشمل في متابعة إنفاق عائدات الصناعة
االستخراجية المخصصة ألغراض محددة .وسيكون
لهذا الشكل من أشكال التشخيص السنوي إلدارة
المالية العامة أهمية خاصة التفاق صندوق النقد
الدولي االحتياطي مع العراق.
 22تمشيا مع المتطلب  ، 5.2ينبغي عل مجلس االمناء تقرير 2016
تقييم مدى أهمية التحويالت عل المستوى دون
الوطني وضمان أن تقدم تقارير  IEITIالمستقبلية
الصيغة المحددة لحساب التحويالت دون الوطنية
المرتبطة بإيرادات المستخلصات إل المحافظات
30

قامت المجموعة بتقييم جميع تدفقات اإليرادات
وتحدد أن جميع اإليرادات يتم تسجيلها في الموازنة
الفيدرالية باستثناء إيرادات حﮐومة إقليم كردستان.

حدد مجلس االمناء أنواع التحويالت دون الوطنية
المطبقة في العراق  ،وتأكدت من أن تقرير IEITI
يوفر:
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الفردية  ،والكشف عن أي عمليات نقل دون وطنية
للمواد وأي فروق بين مبلغ التحويل المحسوب وفقا
لصيغة تقاسم اإليرادات ذات الصلة والمبلغ الفعلي
الذي تم نقل بين الحكومة المركزية وكل كيان دون
وطني ذي صلة.

 23تماشيا ً مع المتطلب  ، 5.3يمكن أن تنظر المجموعة تقرير 2016
في العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في
ذلك البرلمانيين لضمان تقديم تقارير مبادرة EITI
في المستقبل معلومات إضافية عن سعر النفط في
الميزانية وافتراضات اإلنتاج باإلضافة إل توقعات
اإليرادات.
 24تماشيا مع المتطلب  ، 6.1ينبغي أن يوضح مجلس تقرير 2016
االمناء التأكد من أن اإلبالغ عن النفقات االجتماعية
اإللزامية يتم تفصيلها حسب نوع الدفع والمستفيد ،
مع توضيح اسم ووظيفة أي مستفيد غير حكومي
(طرف ثالث) المستفيد من النفقات االجتماعية
اإلجبارية .وقد ترغب مجلس االمناء في النظر في
جدوى التوفيق بين النفقات االجتماعية اإللزامية.
 25يجب أن يضمن مجموعة مجلس االمناء أن تقارير تقرير 2016
 IEITIالمستقبلية توفر الصناعات االستخراجية  ،في
مجال النفط والغاز وكذلك التعدين في العراق (بما
في ذلك كردستان)  ،وحصة الناتج المحلي اإلجمالي
 ،واإليرادات الحكومية  ،والصادرات والعمالة
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المعادلة المحددة لحساب التحويالت دون الوطنية
المرتبطة بإيرادات المستخلصات إل كل محافظة
عل حدة ،
الكشف عن أي تحويالت دون وطنية مادية وأي
تناقضات بين مبلغ التحويل المحسوب وفقا ً لصيغة
تقاسم اإليرادات ذات الصلة والمبلغ الفعلي الذي تم
نقل بين الحكومة المركزية وكل كيان دون وطني
ذي صلة
يتم تضمين سعر النفط في الميزانية وافتراضات
اإلنتاج في قانون الميزانية الفيدرالية السنوي في
العراق.

 -1قام المعهد الدولي للملكية الصناعية ()IEITI
بإجراء دراسة عن النفقات االجتماعية لتحديد جميع
النفقات االجتماعية اإللزامية والطوعية.
 2.قامت مجموعة البلدان العربية المتحدة بتقييم
المدى الجوهري للنفقات االجتماعية اإللزامية
يوفر تقرير  IEITالحالي حصة الصناعات
االستخراجية من إجمالي الناتج المحلي واإليرادات
الحكومية والصادرات والعمالة بشكل مطلق ونسبي.
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بشكل مطلق ونسبي .كما ينبغي أن يضمن تحديد
موقع كل اإلنتاج الكبير بوضوح.
 26تماشيا ً مع المتطلب  ، 7.1ينبغي عل  IEITIضمان تقرير 2016
أن تكون التقارير المستقبلية مفهومة  ،وأن يتم
الترويج لها بنشاط  ،وأن تكون متاحة للجمهور وأن
تساهم في النقاش العام .ينبغي عل  IETIأن ينظر
في وضع إستراتيجية اتصاالت تتعدى مجرد بناء
االعتراف بالعالمة التجارية لمعالجة األولويات
الوطنية المحددة في خطة العمل .يجب أن توافق
ضا عل سياسة واضحة بشأن الوصول إل
 IEITIأي ً
بيانات مبادرة  EITIوإصدارها وإعادة استخدامها
وإتاحة تقارير  EITIبتنسيق بيانات مفتوح عبر
اإلنترنت.
 27تماشيا ً مع المتطلب  ، 7.3ينبغي عل مجلس االمناء تقرير 2016
النظر في كيفية التعامل مع الدروس المستفادة فيما
يتعلق بحكومة إقليم كردستان وتحديد الفرص لزيادة
المشاركة مع أصحاب المصلحة هناك .كما يمكن لل
 MSGأن تقوم بدور استباقي في صياغة توصياتها
الخاصة.
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. 1نشر تقارير  IEITIعل موقع  IEITIوإتاحتها في
شكل بيانات مفتوح عل اإلنترنت .باإلضافة إل
ذلك  ،تتوفر التقارير عل محركات أقراص USB
المحمولة من أجل تشجيع األطراف المختلفة عل
مشاركة المعلومات بسهولة
 .2تم نشر الشروط المرجعية لتقارير  IEITIللسنتين
 2016و  2017عل موقع IEITI

 .1قام مجلس االمناء ببذل العديد من الجهود
المكثفة لتحقيق مشاركة حكومة إقليم كردستان في
المبادرة  ،عل النحو التالي:
 .أصدرمجلس االمناء طلبًا بإنشاء فريق من
أعضاء مجلس االمناء لاللتقاء بممثلي حكومة إقليم
كردستان (قرار مجلس االمناء رقم  51بتاريخ 7
كانون الثاني  2018واألمر التنفيذي رقم  53بتاريخ
 1شباط  .)2018لم تستجب حكومة إقليم كردستان
لطلب اجتماع مجلس االمناء
 .تم توجي رسالة رقم  293في تاريخ  8أغسطس
 2018من قبل  IEITIإلﯽ حﮐومة إقليم ﮐردستان -
وزارة الموارد الطبيعية  ،لتسهيل مهمة  IAفي
الحصول علﯽ البيانات المتعلقة بحﮐومة إقليم
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 28تمشيا مع المتطلب  ، 7،4ينبغي أن تضمن مجلس
االمناء أن التقارير المرحلية السنوية تعكس األنشطة
في السنة قيد االستعراض بوضوح وأن التقدم
المحرز في خطة العمل واضح .كما يجب أن تضمن
مجلس االمناء حصول جميع أصحاب المصلحة عل
فرصة لتقديم مدخالت للتقرير المرحلي السنوي وأن
تعكس وجهات نظرهم بشكل مناسب .وبما أن
موظفي األمانة المشاركين في االجتماعات يشكلون
جزءا ً كبيرا ً من األنشطة المدرجة في التقرير
المرحلي السنوي  ،فقد ترغب المجموعة في النظر
في نوع األنشطة التي ينبغي أن يتضمنها التقرير.
كما ينبغي عل مجلس االمناء النظر في صياغة
ونشر التقارير المرحلية السنوية باللغة العربية
لتحسين الحوار بين أصحاب المصلحة وضمان
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كردستان  ،لﮐن لم يﮐن هناك أي رد من حﮐومة إقليم
كردستان.
 .حاولﺖ وزارة الﺨارجﯿة والﺼلﯿﺐ األلﻤاني
الﺘﺮتﯿﺐ لعقﺪ اجﺘﻤاع بﯿﻦ الﺴﯿﺪ خالﺪ نقاشﺒﻨﺪي (مﻤﺜﻞ
الﻤﺠﺘﻤع الﻤﺪني الﺴابق في إقلﯿﻢ آﺮدسﺘان في مﺠلﺲ
اإلدارة) والﺴﯿﺪ أمانج  ،أمﯿﻦ الﺤﻜﻮمة في حﻜﻮمة
إقلﯿﻢ آﺮدسﺘان  ،ولﻜﻦ دون نﺠاح.
 .2حاولت مجموعة  MSGتشجيع المجتمع المدني
عل انتخاب ممثلهم من إقليم كردستان وتحديد موعد
االنتخابات في  22ايلول  ، 2018لكن االنتخابات لم
تتم بسبب بعض االحتجاجات في موقع االنتخابات
في كردستان.
 .1يتم نشر التقارير المرحلية السنوية عل موقع
.IEITI
 .2يستخدم مجلس االمناء تقارير مرحلية سنوية
لمراقبة تنفيذ نقاط العمل لمعالجة التوصية ،
وتحسين خطط العمل بكفاءة.
 - 3تعكس التقارير المرحلية السنوية األنشطة
السنوية التي تقوم بها مجلس االمناء .
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وجود فهم مشترك لألنشطة التي يقوم بها مجلس
االمناء في السنة قيد االستعراض.
-5اي نقاط للقوة او الضغط تم رصدها من خالل عملية المبادرة .
نقاط القوة :
 -1إعداد دراسة النطاق لتقرير عام  2017والتي تسهم في تحديد النسبة الجوهرية للمدفوعات التي يتم شمولها باإلفصاح في تقرير المبادرة.
 -2ادراج مادة عقدية تضمن التزام الشركات العالمية بمعايير المبادرة في عقود الجولة الخامسة ضمن جوالت التراخيص.
 -3حضور الممثلين عن الحكومة والشركات النفطية الوطنية والعالمية بشكل دوري وفعال لجميع االجتماعات وورشات العمل والمؤتمرات
الخاصة بالمبادرة بشكل شخصي او من ينوب عنهم.
 -4اجراء انتخابات المجتمع المدني في بغداد واالقليم .
 -5تغيير النظام الداخلي بمايتناسب والمعايير الجديدة .
 -6اعداد خطة عمل المبادرة .
 -7اعداد دراسة تحليل الموازنة .
 -8استحداث اليات منح التراخيص في مجال التعدين ونقل الخبرات من دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط ال المختصين
بالتعاقد التعديني في وزارة الصناعة والمعادن
 -9اجراء الخطوات االول بمشروع االفصاح المباشر.
ً
 -10اعداد دراسة مستفيضة عن مساهمة القطاع االستخراجي باالقتصاد الوطني متضمنا جميع البنود الواردة بالمتطلب رقم ( )6في معيار
المبادرة .
 -11اعداد دراسة مستفيضة عن المنافع االجتماعية
 -12عمل دراسة لسرد وتفسير القوانين واالنظمة والتعليمات التي تحكم قطاع النفط والغاز والمعادن في العراق
 -13اقامة ورشة حول االجراءات التصحيحية وبناء القدرات واالفصاح المباشر
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التحديات :
-1
-2
-3
-4

تأخر اجراءات البنك الدولي .
عدم التعاون من قبل اقليم كردستان فيما يخص البيانات الخاصة بالتقارير .
تل كأ بعض شركات النفط العالمية في ارسال بيانات التقرير والتعاون مع االداري المستقل مما سبب تأخر في اصدار التقريرين.
تلكأ االداري المستقل وعدم التزام بالمدد المحددة في العقد مما سبب ارباك وتأخر في عملية اصدار التقريرين .

-6الكلفة الكلية للتنفيذ
المبلغ المخصص = 1.235.000دوالر
المصروف الفعلي

= 415.944دوالر

حصة وزارة النفط من المصروف الفعلي بنسبة  166.924 =%40دوالر
حصة البنك الدولي من المصروف الفعلي بنسبة  249.020 = %60دوالر
عدد موظفي الحكومة المنسبين في مبادرة الشفافية = 6
عدد المتعاقدين = 8
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 .7ھل نوقش ھذا التقرير للنشاط في دوائر أخرى غیر مجموعة أصحاب المصلحة المتعددين؟ كال
 .8تفاصيل عضوية مجموعة أصحاب المصلحة المتعددين خالل الفترة (بما في ذلك تفاصيل عن عدد االجتماعات التي عقدت وسجل الحضور)
يتكون مجلس االمناء من الجهات التالية :
اوالً :رئيس مجلس االمناء :وزير النفط
ثانياً :نائب رئيس مجلس األمناء :المدير التنفيذي للمبادرة
ثالثأً :األعضاء ،وهم ممثلون عن الجهات التالية:
-1
-2
-3
-4

الحكومة :ممثل وزراة المالية ،ممثل ديوان الرقابة المالية ،ممثل وزارة النفط ،ممثل وزارة الصناعة والمعادن.
شركات النفط الوطنية :شركة نفط الشمال ،شركة نفط الوسط ،شركة نفط البصرة ،شركة تسويق النفط.
شركات النفط العالمية :شركة لوك اويل ،شركة بي بي ،شركة بيتروناس.
المنظمات غير الحكومية 3 :ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ،ممثل عن القطاع الخاص ،ممثل عن جمعية المحاسبين والمدققين
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إجتماعات مجلس األمناء لسنة :2018
االجتماع  51بتأريخ 2018/1/29
عدد الحظور ()16
محاور االجتماع :
-1مناقشة انجازات فريق خارطة الطريق والتحديات القادمة.
-2مناقشة واقرار دراسة النطاق والتحديات
-3مناقشة التزام حكومة االقليم بمبادرة الشفافية
-4مناقشة تشكيل لجنة كتابة المرجعية لتقريري عام 2016وعام  2017ولجنة تشجيع الشركات االستخراجية عل كتابة خططها لتفعيل معيار
المبادرة،ولجنة مشابهة فيما يخص الجهات الحكومية كتابة تقرير االنجاز السنوي.
االجتماع  52بتأريخ 2018/3/7
عدد الحظور ()16
محاور االجتماع :
1مناقشة واقرار مشروع التعميم واالفصاح الشهري المباشر .
-2التحضير النتخابات المجتمع المدني بعد تعديل النظام الداخلي .
-3تحديد زمان ومكان ورشتي بناء القدرات العضاء المجلس وكادر االمانة الوطنية .
-4مناقشة واقرار الشروط المرجعية لدراسة الموازنة االتحادية والمنافع االجتماعية .
-5مناقشة طلب الشركات بخصوص مواعيد اجتماعات المجلس .
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-6اللجان المعطلة تعديل النظام الداخلي ،كتابة تقرير التقدم السنوي وخطة الحكومة والشركات .
-7تعديل خطة العمل بناءا ً عل اولويات وزارتي النفط والصناعة والمعادن.
-8رسالة المجلس المقترحة ال الشركات االستخراجية العالمية.
االجتماع  53بتأريخ 2018/5/7
عدد الحضور ()15
محاور االجتماع :
-1مناقشة واقرار النظام الداخلي .
-2تشكيل لجنة االشراف عل انتخابات المجتمع المدني .
-3مناقشة واقرار خطة العمل .
-4مناقشة واقرار الشروط المرجعية لتقرير عا .2016
-5مناقشة محضر تقييم الشركات الصدار تقرير عام .2016
-6مناقشة واقرار خطة الحكومة العتماد معايير الشفافية في عملها .
-7االطالع عل الرسالة الواردة من السفارة االمريكية في بغداد .
-8تأخر اجراءات البنك الدولي .
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اجتماع  54بتأريخ 2018/6/4
عدد الحضور ()16

محاور االجتماع :
-1مناقشة مالحظات االمانة الدولية بخصوص النظام الداخلي لمجلس االمناء .
-2مناقشة تقرير النشاط السنوي لعام . 2017
االجتماع رقم ( )55بتأريخ 2018/7/2
عدد الحظور ()16
محاور االجتماع :
-1مناقشة منهاج ورشة عمل بناء وقدرات اعضاء مجلس االمناء .
-2مناقشة نتائج االجتماع مع شركات النفط العالمية في العراق يوم 2018/7/1
-3مناقشة دراسة النطاق لعام . 2017
-4مناقشة تعديل احدى فقرات النظام الداخلي لمجلس االمناء وتحديد موعد ألنتخابات ممثلي المجتمع المدني في المجلس .
االجتماع رقم (2018/8/7 )56
عدد الحضور ()16
محاور االجتماع :
-1ترشيح البدالء عن ممثلي شركات النفط العالمية في المجلس .
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-2استعراض التقرير االبتدائي وجداول االفصاح لتقريري عام 2017-2016
-3مناقشة بيان االهمية النسبية والية احتسابها .
-4اخر مستجدات االنتخابات لممثلي المجتمع المدني في مجلس االمناء .
-5اعداد رسالة التنفيذ المعدل فيما يخص اقليم كردستان .
-6اخر مستجدات التواصل مع حكومة اقليم كردستان .
االجتماع رقم ( )57بتأريخ 2018/9/3
عدد الحضور ()15
محاور االجتماع :
-1رسالة التننفيذ المعدل فيما يخص اقليم كردستان
-2انتخابات ممثلي المجتمع المدني في مجلس االمناء .
-3دراسة االطر القانونية والمالية وفقا ً للمتطلب . 2.1
-4دراسة ادارة النفقات والموازنة وفقا ً للمتطلب الخامس .
-5دراسة المنافع االجتماعية وفقا ً للمتطلب السادس .
االجتماع رقم ( )58بتأريخ 2018/10/8
عدد الحضور ()17
محاور االجتماع :
-1المصادقة عل نتائج انتخابات ممثلي المجتمع المدني في مجلس االمناء  /بغداد وبقية المحافظات عدا اقليم كردستان .
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-2مناقشة انتخابات ممثلي المجتمع المدني في مجلس االمناء  /اقليم كردستان .
-3مناقشة دراسة المنافع االجتماعية وفقا ً للمتطلب السادس .
-4مناقشة رسالة التنفيذ المعدل .
-5مناقشة طلب شركة ايرنست اند يونك بتمديد فترة تحصيل البيانات والمطابقة االولية لتقرير المبادرة .
-6تشكيل لجنة الجابة مالحظات بابلو فالفيردي حول االجراءات التصحيحة والتي قدمها في ورشة عمل مجلس االمناء .
االجتماع رقم ( )59بتأريخ 2018/11/15
عدد الحضور )17(:
محاور االجتماع :
-1مناقشة مالحظات االمانة الدولية بخصوص اختيار البديل المناسب لرئاسة مجلس االمناء .
-2مناقشة لدراسة التحليلية لـــ(النظام المالي والعالقة المالية بين الشركات) االصالحات الحكومية واالجراءات التدقيقية .
-3مناقشة دراسة االطر القانونية بعد مالحظات شركة ايرنست اند يونك.
-4مناقشة طلب السكرتارية الدولية للمبادرة للمشاركة الدورية للمبادرة العراقية بتمويل جزء من عملية التحقق .
-5ترشيح السيد علي صبيح الساعدي /رئيس اتحاد الصناعات العراقية لتمثيل القطاع الخاص بدالً عن د.ماجد الصوري .
-6مالحظات اللجنة المكلفة بمراجعة مالحظات السيد بابلو حول االجراءات التصحيحة لعملية التحقق .
-7االداء السلبي لشركة ايرنست اند يونك (الشركات المتلكئة) .
االجتماع رقم ( )60بتأريخ 2018/12/11
عدد الحضور ()18
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محاور االجتماع :
-1مناقشة واقرار مقررات اللجنة الخاصة بمالحظات السيد بابلو والمشكلة بموجب االمر االداري رقم 359في 2018/10/15
-2التحديات امام استكمال البيانات لتقرير 2017-2016
-3مناقشة ورسالة المجلس ال االمين العام لمجلس الوزراء لبيان السند القانوني الستمرار ارتباط الهيأة باالمانة العامة لمجلس الوزراء .
االجتماع رقم ( )61بتأريخ 2018/12/20
عدد الحظور 16
محاور االجتماع :
-1اقرار ومناقشة مسودة النسخة النهائية لتقرير  2016المقدم من قبل شركة ايرنست اند يونك من خالل العرض التوضيحي المقدم من قبل ممثل
الشركة .
-2ناقش المجلس تشكيل عددا من اللجان .
-3اطالع اعضاء المجلس عل نتائج لقاء السيد المدير التنفيذي مع السيد وزير النفط .
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