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 خلفية
برميل يوميا  ٧١١,٥٠٠منتج للنفط في إفريقيا من خارج منظمة أوبك، حيث بلغ إنتاجها من النفط الخام بلد مصر هي أكبر 

تريليون قدم مكعب في  ٢,٢ توريداتها من الغازبلغت ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا، حيث  وهي، ٢٠١١في عام 
 هذا القطاع غير أن. من الصادرات% ٣٨من اإليرادات الحكومية و% ١٠صناعة البترول  شكلت، ٢٠١١وفي عام . ٢٠١٠
على تأثير كبير  ٢٠١١لقالقل السياسية في عام ل ولم يكن. في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بالفساد إلى حد كبيرارتبط 

كما أن الثورة في مصر لم تتسبب حتى اآلن في أي تعطيل اإلنتاج،  أو تؤدي إلى االستثمار األجنبي في صناعة البترول
              . تغييرات تنظيمية

 
 "الطبيعية مؤشر حوكمة الموارد"أداء مصر في 

وبينما جاء أداء مصر  .وارد الطبيعيةفي مؤشر حوكمة الم ثمانية وخمسين بلدا بينتحتل مصر المرتبة الثامنة والثالثين 
الالزم التقدم  تحققأنها ال إلى تشير ، ٤٣عموما، وهي " الضعيف"مؤشر، فإن درجة أدائها هذا المماثال في العناصر األربعة ل

   . نحو زيادة الشفافية في هذا القطاع االقتصادي الحيوي إال بالتدريج
 

 )٤٠/١٠٠، الدرجة ٤٨/٥٨المرتبة (البيئة المؤسسية والقانونية 
، عدم استيفاء شروط اإلفصاح رغم وجود إطار قانوني تفصيلي ينظم ٤٠مصر، وهي  حصلت عليهاالتي " راسب"تمثل درجة 

 .عمل قطاع البترول
م برَ وتُ . التنقيبعلى قطاع النفط والغاز، لكن الشركات المملوكة للدولة هي التي تمنح حقوق المصرية وتشرف وزارة البترول 

. اعتمده البرلمان وتم نشره في الجريدة الرسمية كقانونسبق أن نموذجي للمشروعات المشتركة  االتفاقيات على أساس عقد
عالوات إلى إحدى الشركات المملوكة للدولة التي تقوم بتحويل هذه حصة من اإلنتاج وضرائب دخل و  البترول وتدفع شركات

، اتجوالت من المزادعدة الحظ أن عملية منح العقود مصممة لتكون تنافسية وتتضمن وبينما ي. اإليرادات إلى وزارة المالية
 .فإن كيفية اختيار العطاءات الفائزة في النهاية ليست واضحة

حرية تداول  ينص على ٢٠١٢وال يوجد قانون لحرية المعلومات، رغم أن دستور عام . البيئي ألثرت لتقييماويتعين إجراء 
 .مواطنالمعلومات كحق لل

 
 )٤٤/١٠٠، الدرجة ٣٥/٥٨المرتبة (ممارسات اإلبالغ 

، "ضعيف"ترتب عليه حصول مصر على درجة البترول غير مكتملة، األمر الذي البيانات الحكومية في معظم مجاالت قطاع 
تكون قلما و  .فإن العقود النهائية ال تنشر بصيغتها الكاملة االطالع العام على نص العقد النموذجي،ورغم سهولة . ٤٤وهي 

وال . ، مما يتعذر معه االطالع على المراسيم التي تمنح حقوق التنقيب واالستخراجمتوفرة للجمهور الجريدة الرسمية المصرية
 .عملية االستخراجبدء تنشر تقييمات األثر البيئي مما يحد من فرص الفحص الجماهيري قبل 



 

وتنتهج وزارة المالية سياسات قوية إلبالغ المعلومات، لكنها ال تنشر إال قدر ضئيل على وجه التحديد من المعلومات المتعلقة 
وقد تضمنت التقارير السنوية السابقة بيانات عن االستثمار  .الثورة قياممنذ نشر أي تقارير باإليرادات الهيدروكربونية، ولم ت

نتاج، دون نشر أي معلومات تذكر وزارة البترول بيانات عن حجم اإل وتنشر. وتكلفة دعم البترول األجنبي في هذه الصناعة
وتتضمن تقارير البنك المركزي السنوية . ٢٠٠٩-٢٠٠٨وقد شمل تقريرها األخير الفترة من . عن إيرادات الموارد الطبيعية

 .بيانات عن قيمة صادرات البترول واالستثمارات األجنبية
 

    )٤٨/١٠٠، الدرجة ٣٨/٥٨المرتبة (وضوابط الجودة  الضمانات الوقائية
، لضعف المتابعة الحكومية الفعالة وعدم كفاية شروط ٤٨ ، وهي"ضعيف"درجة حصول مصر على يرجع السبب في 

  .التدقيق
ل كما ال توجد آلية للطعن على وبينما يتعين موافقة البرلمان على كل العقود، ال يوجد إشراف تشريعي يذكر على قطاع البترو 

دليل على اضطالعها يوجد لكن ال  االستخراج،بصالحية مراجعة إيرادات  اإلداريةهيئة الرقابة  تضطلعو . قرارات الترخيص
 وينبغي للمسؤولين. فعليا بهذه الصالحية، كما أن مدققي الحسابات ال يرفعون تقاريرهم بانتظام إلى الجهات التشريعية

 .الحكوميين تقديم المعلومات الالزمة عن مصالحهم المالية
 

 )٤٠/١٠٠، الدرجة ٢٥/٥٨المرتبة (البيئة المواتية 
، حيث جاء أداؤها ضعيفا بصفة خاصة في تصنيفات مستوى الديمقراطية ودرجة ٤٠، وهي "راسب"حصلت مصر على درجة 

 .المساءلة الحكومية
 

   )٣١/١٠٠، الدرجة ٣٤/٤٥المرتبة (الشركات المملوكة للدولة 
وأكبر هذه الشركات هي  .هناك ثالث شركات رئيسية، جميعها مملوكة للحكومة، تعمل في مجال استخراج الهيدروكربونات

وتتباين ممارسات  ".شركة جنوب الوادي للبترول"و" الشركة القابضة للغازات الطبيعية"وتليها " الهيئة المصرية العامة للبترول"
تقارير سنوية تتضمن " جنوب الوادي للبترول"و" القابضة للغازات الطبيعية"اإلبالغ بالبيانات بين هذه الشركات، حيث تنشر 
وال تنشر أي من الشركات بيانات . مثل هذه التقارير" المصرية العامة للبترول"بعض المعلومات عن توليد اإليرادات؛ وال تنشر 

معلومات عن جوالت المناقصات، بما في ذلك " المصرية العامة للبترول"وتنشر . ائب التي تدفعها للدولةمفصلة للضر 
 .التشريعات ذات الصلة والشروط التجارية للمزادات

ال وليس من الواضح ما إذا كانت تقارير الشركات تتضمن بيانات من جميع شركاتها التابعة، كما أن إجراءاتها المحاسبية 
  .ي على ما يبدو المعايير الدوليةتستوف

  
 
 
 
 



 

  ٤٣         المجمعة                                الدرجة   ٣٨
  ٤٠  البيئة المؤسسية والقانونية    ٤٨  

 صفر قانون حرية المعلومات
 ١٠٠ تشريعات قطاعية شاملة

 صفر االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة في المشاركة
 ٥٠ استقاللية عملية إصدار التراخيص

 ٥٠ التقييمات الالزمة لألثر البيئي واالجتماعي 

 ٦٧ الوضوح في تحصيل اإليرادات
 ٥٠ ميزان كلي شامل للقطاع العام

 صفر التقارير المالية المطلوبة من الشركات المملوكة للدولة
ال ينطبق قواعد تنظيم الصناديق الخاصة التي يحددها القانون

 ال ينطبققواعد تنظيم التحويالت على المستوى دون القومي التي يحددها القانون 

 ٤٤ ممارسات اإلبالغ    ٣٥
 ٨٣ عملية إصدار التراخيص

 صفر العقود
 صفر تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

 ٥٠ بيانات التنقيب
 ٥٠ حجم اإلنتاج
 ٣٣ قيمة اإلنتاج

 ٥٦ المصادر الرئيسية لإليرادات
 ٣٣ المصادر الثانوية لإليرادات

 ١٠٠ الدعم
 ٦٧ أسماء الشركات العاملة

 ٥٠ التقارير الشاملة للشركات المملوكة للدولة
 ٣٣ بيانات إنتاج الشركات المملوكة للدولة

 ١١ بيانات إيرادات الشركات المملوكة للدولة
ينطبقال  األنشطة شبه المالية العامة للشركات المملوكة للدولة

 ٥٠ مجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة
ال ينطبق قواعد تنظيم الصناديق الخاصة
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 ال ينطبق التقارير الشاملة للصناديق الخاصة

 ال ينطبق قواعد التحويالت على المستوى دون الوطني

 ال ينطبق التقارير الشاملة للتحويالت على المستوى دون الوطني

 ال ينطبق التحويالت على المستوى دون الوطنياإلبالغ ببيانات 

 ٤٨ الضمانات الوقائية وضوابط الجودة     ٣٨
 ٥٦ التحقق من سالمة عملية إصدار التراخيص

 ٣٣ التحقق من سالمة عملية الموازنة
 ٦١ جودة التقارير الحكومية

 ١٠٠ إفصاح الحكومة عن تضارب المصالح
 ٣٣ للدولةجودة تقارير الشركات المملوكة 

 صفر تدقيق تقارير الشركات المملوكة للدولة
 صفر استخدام الشركات المملوكة للدولة للمعايير المحاسبية الدولية

 ١٠٠ إفصاح الشركات المملوكة للدولة عن تضارب المصالح
 ال ينطبق جودة تقارير الصناديق الخاصة

 ال ينطبق تدقيق تقارير الصناديق الخاصة

 ال ينطبق الحكومة بقواعد تنظيم الصناديق الخاصةالتزام 

 ال ينطبق التحقق من سالمة إنفاق الصناديق الخاصة

 ال ينطبق إفصاح الصناديق الخاصة عن تضارب المصالح

 ال ينطبق جودة تقارير التحويالت على المستوى دون الوطني

 ال ينطبق الوطنيالتزام الحكومة بقواعد تنظيم التحويالت على المستوى دون 

 ٤٠ بيئة مواتية    ٢٥
مؤشر تصورات الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية، (الفساد 

 ٣٧ ")مؤشر الحوكمة العالمي"والسيطرة على الفساد في 

 ٥٤ )مؤشر منظمة الشراكة الدولية للموازنات(الموازنة المفتوحة 
وحدة االستخبارات "مؤشر الديمقراطية الذي تعده (المساءلة والديمقراطية 

 ١٦ ")مؤشر الحوكمة العالمي"، وٕابداء الرأي والمساءلة في "االقتصادية

 ٤٠ )مؤشر الحوكمة العالمي(فعالية الحكومة 
 ٥٢ )مؤشر الحوكمة العالمي( سيادة القانون 

  
 ضعيف    ُمرضٍ  
 راسب    جزئي 


