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يشجع معهد رصد العائدات على اإلدارة الفعالة والشفافة والمسؤولة للنفط والغاز 
والموارد المعدنية من أجل تحقيق الصالح العام. نحن نساعد الدول، من خالل بناء 

القدرات والمساعدة التقنية واألبحاث والتمويل وجهود التوعية، من أجل تحقيق الفوائد 
المترتبة على تطوير ثروات الموارد الطبيعية لديها.
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يعكس مؤشر إدارة الموارد )RGI( مدى جودة التوجيه في إدارة قطاع النفط والغاز والتعدين في 58 دولة. وتنتج هذه الدول 
%85 من إجمالي البترول في العالم، و%90 من الماس، و%80 من النحاس، وهو ما يدر أرباحاً سنوية تقدر بتريليونات 

الدوالرات. ويعتمد مستقبل هذه الدول على مدى جودة إدارة النفط والغاز والموارد المعدنية الخاصة بها.
 

يقوم مؤشر إدارة الموارد بتقييم وترتيب الدول اعتماداً على استبيان مفصل يقوم بإكماله الباحثون من ذوي الخبرة في مجال 
الصناعات االستخراجية. يقوم المؤشر بتقييم جودة المكونات األربعة الرئيسية لإلدارة: الوضع المؤسسي والقانوني؛ وممارسات 

إعداد التقارير؛ واإلجراءات الوقائية وضوابط مراقبة الجودة؛ والبيئة المحفزة. كما يشتمل على معلومات حول ثالث آليات خاصة 
تُستخدم بشكل شائع إلدارة شركات النفط والغاز والموارد المعدنية المملوكة للدولة، فضالً عن الصناديق المالية للموارد 

الطبيعية والتحويالت المحلية للعائدات.

يشير المؤشر إلى أنه يوجد لدى 11 دولة فقط )أي أقل من %20( معايير قياسية مقبولة للشفافية والمسؤولية. أما في باقي 
الدول، فإن عامة الشعب يفتقرون إلى المعلومات الضرورية عن قطاع النفط والغاز والتعدين. وكذلك فإنه حتى في الدول التي 

لديها معايير قياسية مقبولة بوجه عام، فأنها تعاني من بعض نقاط الضعف في بعض الجوانب. هناك قصور كبير في إدارة 
الموارد الطبيعية حول العالم، ويظهر هذا القصور جلياً بشكل كبير في معظم الدول التي يعتمد اقتصادها على هذه الموارد، 

حيث يعيش قرابة نصف مليار نسمة تحت وطأة الفقر بالرغم من وجود ثروة من هذه الموارد.  ولحسن الحظ فإن بعض الدول، بما 
فيها تلك الدول ذات النظم االقتصادية الناشئة، تدلل على أن األداء المقبول في إدارة الموارد مازال ممكناً.

ومن أجل تحقيق بعض التقدم، فإن معهد رصد العائدات يدعو الحكومات إلى:

اإلفصاح عن التعاقدات التي تم توقيعها مع شركات الصناعات االستخراجية. 	•
•	 التحقق من أن الهيئات الرقابية تقوم بنشر تقارير شاملة وفي حينها بخصوص عملياتها، بما يشمل معلومات تفصيلية عن 

المشروع والعائدات.
تطبيق المعايير القياسية للشفافية والمساءلة على الشركات المملوكة للدولة والصناديق المالية للموارد الطبيعية. 	•
•	 بذل جهود منسقة لمواجهة الفساد، وتحسين تطبيق القانون، وضمان احترام الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك 

حرية الصحافة.
التعجيل بتبني المعايير الدولية إلعداد التقارير والخاصة بالحكومات والشركات. 	•

لالطالع على نسخة أكثر تفصيالً من هذا التقرير، فضالً عن قاعدة بيانات األبحاث، يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
.www.revenuewatch.org/rgi
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مؤشر إدارة الموارد لعام 2013

مقدمة

يقوم مؤشر إدارة الموارد )RGI( بتقييم مدى جودة إدارة قطاع النفط والغاز 

والتعدين في 58 دولة.1 فبدءاً من الدول ذات الترتيب المتقدم، مثل النرويج 

والمملكة المتحدة والبرازيل، ووصوالً إلى الدول ذات الترتيب المتأخر مثل قطر 

وتركمانستان وميانمار، يوضح المؤشر اإلنجازات والتحديات الهامة في مجال إدارة 

الموارد الطبيعية.

معهد رصد العائدات
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تنتج هذه الدول الـ 58، ما يصل إلى %85 من إجمالي البترول في العالم، و90% 
من الماس، و%80 من النحاس. وقد بلغت أرباح قطاع الصناعات االستخراجية في 

هذه الدول أكثر من 2.6 تريليون دوالر في عام 2010. وقد أسهم قطاع الصناعات 
االستخراجية في 41 دولة منها بمعدل الثلث في إجمالي الناتج المحلي، ونصف 

إجمالي الصادرات، في المتوسط. تؤدي عائدات الموارد الطبيعية إلى تقليص 
المساعدات الدولية: ففي عام 2011، كانت عائدات النفط في نيجيريا وحدها أعلى 

بنسبة %60 عن إجمالي المساعدات الدولية لكل الدول الصحراوية األفريقية.2 
ويعتمد مستقبل هذه الدول على درجة انضباط إدارتها لقطاع النفط والغاز والموارد 

المعدنية.

يترتب على سوء اإلدارة والفساد العديد من الدالئل التي قد يكون لها تبعات وخيمة. 
تقوم بعض الدول بالتوصل خالل التفاوض إلى بنود مجحفة مع شركات الصناعات 

االستخراجية، حيث تتخلى عن المزايا المحتملة على المدى البعيد. كما أن العديد 
من الدول ال تقوم بتحصيل عائدات الموارد بصورة فعالة. حتى عندما تصل عائدات 
الموارد إلى خزينة الحكومة، فإنه عادةً ال يتم إنفاقها بأسلوب يفيد عامة الشعب. 

وغالباً ما تخفي الحكومة التفاصيل المتعلقة بالتعاقدات الحكومية وعائدات 
الموارد بعيداً عن المواطنين وقادة المجتمع المدني. ويؤدي هذا التعتيم إلى حرمان 

عامة الشعب من أي صوت أو تمثيل في اتخاذ القرارات الحيوية الخاصة بالموارد 
الطبيعية.

يرتكز مؤشر إدارة الموارد على مبدأ أن اإلدارة الجيدة للموارد الطبيعية هي أمر ضروري 
من أجل التنمية الناجحة للدول التي تتمتع بوفرة من النفط والغاز والمعادن. وهو 

يقدم أداة تشخيصية للمساعدة في التعرف على الممارسات الجيدة وكذلك نقاط 
الضعف في اإلدارة.

يقوم المؤشر بتقييم أربعة مكونات إلدارة الموارد في كل دولة: الوضع المؤسسي 
والقانوني؛ وممارسات إعداد التقارير؛ واإلجراءات الوقائية وضوابط مراقبة الجودة؛ 

والبيئة المحفزة. يحدد المؤشر )راجع الشكل 1( تقييماً رقمياً لكل دولة ويقسم 
الدول إلى أربعة مستويات لألداء، وهي مرٍض )71 إلى 100، باللون األخضر(، وجزئي )51 
إلى 70، باللون األصفر(، وضعيف )41 إلى 50، باللون البرتقالي(، ومقّصر )0 إلى 40، 

باللون األحمر(.

يشتمل هذا التقرير على ملخص لمنهج عمل مؤشر إدارة الموارد، وتحليالً 
لالستنتاجات األساسية، واستخالصات حول اإلسهام المحتمل للمؤشر في األبحاث 
التطبيقية والتشخيصات وعمليات اإلصالح. توجد نسخة تفصيلية من هذا التقرير، 
إلى جانب تحليل للمكونات، والمزيد من التفاصيل المنهجية، فضالً عن قاعدة بيانات 

كاملة وملفات الدول، يمكن االطالع عليها جميعاً على الموقع اإللكتروني 
.www.revenuewatch.org/rgi

تنتج هذه الدول الـ 58 التي تخضع للتقييم في هذا المؤشر، 
%85 من إجمالي البترول في العالم، و%90 من الماس، 

و%80 من النحاس.

www.revenuewatch.org/rgi
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تم تقدير عالمات الدول كمتوسط مرجح ألربعة مكونات تحتوي 

على إجمالي 50 مؤشراً. يتم ترتيب الدول تبعاً للعالمات التي 

حصلت عليها. لالطالع على المزيد وتنزيل البيانات، تفضل بزيارة 

.www.revenuewatch.org/rgi الموقع

مرٍض
جزئي

ضعيف
مقّصر

ملحوظة: يظهر الترتيب أمام أسماء الدول، بينما تظهر العالمات المجمعة أسفل كل عمود.

5 4www.revenuewatch.org/rgi
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مؤشر إدارة الموارد لعام 2013

منهج العمل

لتقييم جودة اإلدارة في قطاع الصناعات االستخراجية، فإن مؤشر إدارة الموارد 
يستخدم استبياناً يتكون من 173 بنداً.3 وقام 46 من الباحثين الخبراء خالل الفترة 

من يناير/كانون ثاني إلى أكتوبر/تشرين أول 2012، بتجميع البيانات األصلية المتعلقة 
بالتشريعات القضائية في الـ 58 دولة مجتمعة، وقدموا إجابات لألسئلة القياسية. 
وتم دراسة النتائج بواسطة 56 مدققاً، كما تم مراجعتها بشكل مستقل بواسطة 

فريق العمل في معهد رصد العائدات.

تم تجميع إجابات الـ 173 سؤاالً في 45 مؤشراً. ثم تلى ذلك ربط المؤشرات بثالثة 
من مكونات مؤشر إدارة الموارد )األربعة(: الوضع المؤسسي والقانوني، وممارسات 
إعداد التقارير، واإلجراءات الوقائية وضوابط مراقبة الجودة. أما المكون الرابع، وهو 

البيئة المحفزة، فيتألف من خمسة مؤشرات إضافية تصف البيئة اإلدارية للدولة 
بشكل أعم، ويستخدم هذا المكون البيانات التي تم تجميعها من أكثر من 30 

 Economist( مصدراً خارجياً بواسطة وحدة المعلومات في مجلة إيكونوميست
 ،International Budget Partnership وهيئات ،)Intelligence Unit

 Worldwide Governanceو ،Transparency Internationalو
Indicators. وبناء على ذلك فإن المؤشر يمثل معياراً هجيناً، حيث يرتكز على ثالثة 

مكونات تعتمد على االستبيان الذي يقوم بتقييم قطاع الصناعات االستخراجية على 
وجه التحديد، كما يرتكز على مكون رابع لتقييم الوضع اإلداري العام في الدولة )راجع 

الشكل 2(.

تعتبر العالمات المجمعة من المؤشر كمتوسط مرجح للمكونات األربعة. وتستحوذ 
“ممارسات إعداد التقارير” على قدر كبير من الترجيح، وذلك ألن اإلجراءات الواقعية 

إلعداد التقارير تحدد المستوى الفعلي للشفافية في الدولة بشكل أفضل من 
القواعد والقوانين التي قد يتم تجاهلها.4

الشكل 2

المكونات األربعة لمؤشر إدارة الموارد

الوضع المؤسسي 
والقانوني
)20%(

10 مؤشرات
)16 سؤاالً(

ممارسات إعداد التقارير
)40%(

ً 20 مؤشرا
)122 سؤاالً(

اإلجراءات الوقائية 
وضوابط مراقبة الجودة

)20%(

ً 15 مؤشرا
)35 سؤاالً(

البيئة المحفزة
)20%(

5 مؤشرات

درجة تسهيل القوانين واللوائح 
واإلجراءات المؤسسية للشفافية 

والمسائلة والمنافسة الحرة 
والمفتوحة.

الكشف الفعلي عن المعلومات 
بواسطة الهيئات الحكومية. 

نظراً ألن عمليات الكشف الفعلية 
تمثل أفضل مؤشر للشفافية، فإن 
هذ المكون يستحوذ على قدر أكبر 

من الترجيح.

وجود عمليات الفحص وآليات 
المراقبة التي تشجع على النزاهة 

وتحول دون وجود تضاربات في 
المصالح، فضالً عن جودة هذه 

العمليات واآلليات.

البيئة اإلدارية للدولة بشكل أعم، 
باالعتماد على ما يزيد عن 30 

معياراً خارجياً للمساءلة، وفعالية 
أداء الحكومة، وتطبيق القانون، 

والفساد، والديمقراطية.

معهد رصد العائدات
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تشتمل المكونات على 24 مؤشراً تقوم بتقييم إدارة ثالث آليات خاصة تتواجد في 
غالبية الـ 58 دولة: الشركات المملوكة للدولة )10 مؤشرات(، والصناديق المالية 
للموارد الطبيعية )8 مؤشرات(، والتحويل المحلي لعائدات الموارد )6 مؤشرات(. 
وتُستخدم هذه المؤشرات للتوصل إلى عالمات منفصلة لمؤسسات وممارسات 

خاصة.

جميع الدول الـ 58 الواردة في المؤشر، تقوم بإنتاج المواد الهيدروكربونية و/أو 
المعادن.  وبالنسبة للدول التي تنتج كال النوعين من الموارد، فإن المؤشر يقوم 

بتقييم اإلدارة بالنسبة للنوع الذي يدر معظم العائدات. نحن نتناول النفط والغاز في 
40 دولة، بينما نتناول المعادن في الـ 18 دولة الباقية. وفي حالة الدول الفيدرالية 

الثالث التي يوجد بها إدارة غير مركزية للموارد الطبيعية )الواليات المتحدة األمريكية 
وكندا وأستراليا(، فإننا نقوم بتقييم إحدى المناطق التي تنتج الموارد. وبالنسبة 

للهند، فإن المؤشر يركز على قطاع الغاز الذي يُدار بشكل فيدرالي.

تعتبر هوامش الخطأ ذات أهمية قصوى في أي مشروع للبيانات المحلية، سواء في 
 )RGI( اإلدارة أو في أية مجاالت أخرى.  نحن نقدر هوامش الخطأ لمؤشر إدارة الموارد

بناء على مدى االختالف فيما بين المؤشرات والمكونات، والتي تعتبر جميعها دالئل 
ملحوظة لمدى الجودة “الحقيقة” غير الملحوظة لإلدارة. وفي المتوسط، فإن 

الهامش المتضمن للخطأ في تقييم إحدى الدول هو +/- 13 نقطة )مستوى الثقة 
5.)90%

أصدر معهد رصد العائدات )RWI( مؤشراً مبدئياً لشفافية الموارد الطبيعية في عام 
2010. وقد شمل المؤشر 41 دولة وقام بالتركيز على ممارسات إعداد التقارير فقط، 

وبناء على استبيان محدود. وقد اتخذ هذا المؤشر أسلوبياً منهجياً مختلفاً، ولم يضع 
تقييماً لهوامش الخطأ. وبوضع هذه التعديالت وغيرها في االعتبار، فإنه ال يمكن 

المقارنة بين نتائج مؤشر عام 2010 ومؤشر عام 2013.

يُظهر مؤشر إدارة الموارد )RGI( وجود قصور هائل في إدارة الموارد 
الطبيعية حول العالم.

حققت 11 دولة فقط تقييماً يزيد عن 70، أما الغالبية العظمى من الدول فتظهر 
لديها عيوب خطيرة في إدارة الموارد )راجع الشكل 3(. 

وأكثر من نصف عدد الدول، 32 دولة، ال يفي بالمعايير القياسية األساسية إلدارة 
الموارد، حيث أن أداءها ضعيف أو مقّصر. من بين الدول الـ 15 ذات األداء المقّصر، 

7 منها حققت تقييماً أقل من 30: كمبوديا وإيران وقطر وليبيا وغينيا االستوائية 
وتركمانستان وميانمار. منذ عام 2012، حين تم تجميع البيانات، فشلت هذه الدول 

في الكشف عن أية معلومات ذات داللة حول قطاع الصناعات االستخراجية، كما 
افتقرت إلى المعايير القياسية األولية لإلدارة.

هناك فرصة لتحقيق التحسن حتى بين الـ 11 دولة التي تحتل المقدمة بأداء مقبول. 
فمثالً، فشلت البرازيل وشيلي في نشر التعاقدات الخاصة بالصناعات االستخراجية 

لديها. وال تتطلب غرب أستراليا من المسؤولين الحكوميين الكشف عن المعلومات 
الخاصة بأرباحهم المالية من مشروعات التعدين. 

إن دراسة المكونات األربعة لمؤشر إدارة الموارد )RGI( يشكف بوضوح الطبيعة 
المزمنة للقصور في إدارة الموارد.  وتحقق النرويج والمملكة المتحدة والواليات 
المتحدة األمريكية )خليج المكسيك( فقط تقييماً مقبوالً في كافة المكونات 
األربعة، بينما %95 من باقي دول المؤشر ال يوجد لديها معايير قياسية مقبولة 

في مجال واحد أو أكثر. في مكون “ممارسات إعداد التقارير”، فإن الغالبية العظمى 
من الدول )45 من 58 دولة(، لديها معايير قياسية جزئية أو ضعيفة أو مقّصرة 

للشفافية. ويفتقر المواطنون في هذه الدول، إلى إمكانية االطالع على المعلومات 
الضرورية عن قطاع النفط والغاز والتعدين. فمثالً، قد تقدم إحدى الدول قليل من 

المعلومات، أو ال تقدم معلومات على اإلطالق، عن الشركات )المحلية واألجنبية( التي 
تقوم بمزاولة أعمالها في قطاع الصناعات االستخراجية، وعن المبالغ التي تحصل 

عليها الحكومة من عائدات الموارد، وعن قنوات تخصيص هذه األموال.

النتائج األساسية

www.revenuewatch.org/rgi
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مؤشر إدارة الموارد لعام 2013

المورد الخاضع الدولةالترتيب
للتقييم

الوضع المؤسسي العالمة المجمعة
والقانوني

ممارسات إعداد 
التقارير

اإلجراءات الوقائية 
وضوابط مراقبة 

الجودة

البيئة المحفزة

98100979898المواد الهيدروكربونيةالنرويج1

9288978990المواد الهيدروكربونيةالواليات المتحدة األمريكية )خليج المكسيك(2

8879918393المواد الهيدروكربونيةالمملكة المتحدة3

8588876596الموارد المعدنيةأستراليا )غرب أستراليا(4

8081789666المواد الهيدروكربونيةالبرازيل5

7784828153المواد الهيدروكربونيةالمكسيك6

7667727496المواد الهيدروكربونيةكندا )ألبرتا(7

7577746587الموارد المعدنيةشيلي8

7475739158المواد الهيدروكربونيةكولومبيا9

7464838652المواد الهيدروكربونيةترينداد ونوباغو10

7388835655الموارد المعدنيةبيرو11

7060728361المواد الهيدروكربونيةالهند12

6877827028المواد الهيدروكربونيةتيمور الشرقية13

6676667546المواد الهيدروكربونيةإندونيسيا14

6379517359الموارد المعدنيةغانا15

6283627131الموارد المعدنيةليبيريا16

6171627237الموارد المعدنيةزامبيا17

5870646528المواد الهيدروكربونيةاإلكوادور18

5762587632المواد الهيدروكربونيةكازاخستان19

5657696718المواد الهيدروكربونيةفنزويال20

5669317572الموارد المعدنيةجنوب أفريقيا21

5657606239المواد الهيدروكربونيةروسيا22

5463545146الموارد المعدنيةالفلبين23

5380476332المواد الهيدروكربونيةبوليفيا24

5348605642الموارد المعدنيةالمغرب25

5180394948الموارد المعدنيةمنغوليا26

مالحظات: )1( تظهر الدول الغنية بالموارد، وفقاً لتعريف صندوق النقد الدولي، بالحروف المائلة.

العالمات المجمعة وعالمات 
المكونات

الشكل 3

مرٍض ضعيف
جزئي مقّصر 

معهد رصد العائدات
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المورد الخاضع الدولةالترتيب
للتقييم

الوضع المؤسسي العالمة المجمعة
والقانوني

ممارسات إعداد 
التقارير

اإلجراءات الوقائية 
وضوابط مراقبة 

الجودة

البيئة المحفزة

5044486842الموارد المعدنيةتنزانيا27

4857545124المواد الهيدروكربونيةأذربيجان28

475752639المواد الهيدروكربونيةالعراق29

4755285369الموارد المعدنيةبوتسوانا30

4738405958المواد الهيدروكربونيةالبحرين31

4660513928المواد الهيدروكربونيةالغابون32

4686454311الموارد المعدنيةغينيا33

4639453960المواد الهيدروكربونيةماليزيا34

4652475924الموارد المعدنيةسيراليون35

4343464636المواد الهيدروكربونيةالصين36

4357465216المواد الهيدروكربونيةاليمن37

4340444840المواد الهيدروكربونيةمصر38

4359345038الموارد المعدنيةبابوا غينيا الجديدة39

4266385318المواد الهيدروكربونيةنيجيريا40

4258435215المواد الهيدروكربونيةأنغوال41

4128433657المواد الهيدروكربونيةالكويت42

4163393130المواد الهيدروكربونيةفيتنام43

395645426الموارد المعدنيةالكونغو )جمهورية الكونغو  الديموقراطية(44

3857412826المواد الهيدروكربونيةالجزائر45

3758263737المواد الهيدروكربونيةموزمبيق46

3463332517المواد الهيدروكربونيةالكاميرون47

3430353138المواد الهيدروكربونيةالمملكة العربية السعودية48

336329388الموارد المعدنيةأفغانستان49

318017358المواد الهيدروكربونيةجنوب السودان50

314823566الموارد المعدنيةزيمبابوي51

2952134620المواد الهيدروكربونيةكمبوديا52

2826332623المواد الهيدروكربونيةإيران53

2615142066المواد الهيدروكربونيةقطر54

1911291510المواد الهيدروكربونيةليبيا55

13271444المواد الهيدروكربونيةغينيا االستوائية56

513403المواد الهيدروكربونيةتركمانستان57

48522المواد الهيدروكربونيةميانمار58

www.revenuewatch.org/rgi
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مؤشر إدارة الموارد لعام 2013

يكون القصور اإلداري في أقصى درجاته في الدول األكثر اعتماداً على الموارد.

من بين 58 دولة في مؤشر إدارة الموارد، تم تصنيف 41 دولة باعتبارها غنية بالموارد 
وذلك وفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي.6 ويعني هذا أن النفط و/أو الغاز و/أو الموارد 

المعدنية، في كل من هذه الدول، تسيطر على االقتصاد، وتمثل نسبة %25 على 
األقل من إجمالي الناتج المحلي )GDP(، أو الصادرات أو العائدات الحكومية. فقط 5 
دول من الـ 41 دولة )النرويج والمكسيك وشيلي وبيرو وترينداد وتوباغو( حققت معايير 

قياسية مقبولة في إدارة الموارد )تقييم مجمع يصل إلى 70 أو أكثر(.

حصلت الدول الغنية بالموارد على متوسط تقييم مقداره 48 نقطة في مؤشر إدارة 
الموارد، وهو ما يعد أقل بتسعة نقاط عن متوسط التقييم في مثيالتها الدول الـ 

17 األقل اعتماداً على الموارد )راجع الشكل 4(. يظهر تفاوت مماثل لذلك في كافة 

مكونات المؤشر األربعة األخرى. من بين الدول الغنية بالموارد، حققت النرويج وحدها 
معدالت مرضية في كل المكونات. وحققت 37 دولة غنية بالموارد معدالت أقل من 

مرضية في اثنين على األقل من المكونات األربعة.

20

40

60

80

100

الشكل 4

الدول المعتمدة على المواردعالمات المؤشر وفقاً لالعتماد على الموارد

الدول غير المعتمدة على الموارد

100

80

60

40

20

48

الوضع المؤسسي مجمع
والقانوني

ممارسات إعداد 
التقارير

البيئة المحفزة اإلجراءات الوقائية 
وضوابط مراقبة 

الجودة

5758
63

48
54

51

63

35

52

ط المجموعة(
س

شر )متو
عالمات المؤ

معهد رصد العائدات
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تفتقد الشفافية في الدول التي تكون في أمس الحاجة إليها. إن 9 من الدول الـ 15 
التي حصلت على تقييم مقّصر )الجزائر والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية 

وغينيا االستوائية وإيران وليبيا وقطر والمملكة العربية السعودية وتركمانستان(، 
تعد من أكثر الدول اعتماداً على الموارد في العالم. وصل إجمالي أرباح الموارد في هذه 

الدول في عام 2010 إلى ما يزيد عن 530 مليار دوالر، أو ما يقارب 1500 دوالر للفرد، 
وأسهم كل من النفط والغاز والمواد المعدنية بمتوسط %34 من إجمالي الناتج 
المحلي، ونسبة هائلة تصل إلى %60 من إجمالي العائدات الحكومية. وتؤثر هذه 

الدرجة من ثروة الموارد على كل جانب من جوانب االقتصاد والسياسة في هذه الدول. 
إال أن الحكومات تقدم لعامة الشعب معلومات طفيفة، إن وُجدت، عن هذا القطاع 

الذي يعتمد عليه مستقبلهم االقتصادي.

يؤثر القصور اإلداري على قرابة 450 مليون شخص فقير في معظم الدول 
المعتمدة على الموارد.

تزيد نسبة السكان التي تعيش على أقل من دوالرين في اليوم، في النصف األسفل من 
ترتيب مؤشر إدارة الموارد. وفي الـ 26 دولة الغنية بالموارد، والتي حققت أداًء ضعيفاً 
ومقّصراً، يعيش 300 مليون شخص )أو %50 من السكان بهذه الدول( على أقل من 
دوالرين في اليوم.7 وبالمقارنة، فإن الدول التي حققت أداًء جزئياً يوجد بها 149 مليون 

شخص )%32 من السكان( يعيشون على أقل من دوالرين في اليوم، أما في الدول ذات 
األداء المقبول فإن الرقم هو 10 مليون شخص )%7 من السكان(.

يعتبر األداء المقبول ممكناً في العديد من الظروف المختلفة.

6 من بين الـ 11 دولة التي حققت أداًء مرتفعاً، تعد من الدول ذات الدخل المتوسط، 
وهي البرازيل وشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو وترينداد وتوباغو، وهو ما يشير إلى 
أن توافر الثروة ليس شرطاً لتحقيق اإلدارة الجيدة.  وباستثناء البرازيل، فإن كل الدول 

تعد غنية بالموارد، وهو ما يدلل على أن االعتماد على الموارد ال يحول دون تحقيق 
الشفافية والمساءلة. ويوضح المؤشر أنه من الممكن انتهاج معايير قياسية عالية 

إلعداد التقارير، تشمل الكشف عن معلومات تفصيلية عن العمليات والمصادر األولية 
للعائد، في حينها، عندما يكون قطاع الصناعات االستخراجية ذي أهمية سياسية 

واقتصادية قصوى.

حتى الدول التي تواجه تحديات اقتصادية صعبة، فإنها تظهر ممارسات جيدة في 
مكونات محددة. فمثالً، انتهجت تيمور الشرقية نظماً للشفافية والمساءلة إلدارة 
ثروتها النفطية. وبالرغم من أن اإلدارة اإلجمالية للموارد المعدنية في غينيا تعتبر 

ضعيفة، إال أنها بدأت مؤخراً بإصالحات بهدف التحسين، ويظهر ذلك واضحاً في 
التقييم المرتفع للوضع المؤسسي والقانوني لديها. حصلت كل من أفغانستان 

والكونغو الديمقراطية على تقييم مقّصر في اإلدارة الكلية للموارد، وقررتا مؤخراً نشر 
معظم التعاقدات الخاصة بالصناعات االستخراجية لديهما. ويمكن أن تمثل هذه 

التحسينات نقطة االنطالق للمزيد من اإلصالحات الحاسمة في إدارة الموارد.

9 من الـ 15 دولة التي حققت أسوأ أداء وفقاً للمؤشر، 
هي من بين أكثر الدول اعتماداً على الموارد في العالم.

www.revenuewatch.org/rgi
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األداء العالمي وفقاً لمؤشر
)RGI( إدارة الموارد
ترتيب وعالمات الدول

21. جنوب أفريقيا 

14. إندونيسيا 

30. بوتسوانا 

27. تنزانيا

50. جنوب السودان 

12. الهند 

13. تيمور الشرقية 

39. بابوا غينيا اجلديدة 

4.  أستراليا )غرب أستراليا( 

56

66

47

50

31

70

68

43

85

31. البحرين  47

54. قطر  26

42. الكويت 41

37. اليمن 43

48. اململكة العربية السعودية  34

29. العراق  47 22. روسيا  56

26. منغوليا  51

19. كازاخستان 

49. أفغانستان 

57. تركمانستان 

53. إيران 

28. أذربيجان 

57

33

5

28

48

46. موزمبيق  37

23. الفلبني 

43. فيتنام 

52. كمبوديا 

58. ميامنار

34. ماليزيا 

54

41

29

4

46

17. زامبيا  61

51. زميبابوي  31

36. الصني  43

ملحوظة: يظهر الترتيب أمام أسماء الدول، بينما تظهر العالمات المجمعة بعد اسم كل دولة.

الشكل 5

معهد رصد العائدات
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9. كولومبيا

20. فنزويال

10. ترينداد ونوباغو 

24. بوليفيا 

38. مصر 

55. ليبيا 

45. اجلزائر 

25. املغرب

18. اإلكوادور 

8. شيلي

11. بيرو 

15. غانا 

40. نيجيريا 

47. الكاميرون 

56. غينيا االستوائية 

32. الغابونالغابون 

44. الكونغو )جمهورية الكونغو الدميوقراطية( 

41. أنغوال 

16. ليبيريا 

35. سيراليون

6. املكسيك33. غينيا 

5. البرازيل

2.  الواليات املتحدة األمريكية 
)خليج املكسيك( 

7. كندا )ألبرتا(  3. اململكة املتحدة 

1. النرويج 

74

56

74

53

43

19

38

53

58

75

73

63

42

34

13

46

39

42

62

46

4677

80

92

76 88

98

48. اململكة العربية السعودية 

مرٍض
جزئي

ضعيف
مقّصر

www.revenuewatch.org/rgi



15 14

مؤشر إدارة الموارد لعام 2013

يكشف كل مكون عن نقاط ضعف محددة في اإلدارة.

تقوم مكونات مؤشر إدارة الموارد بتقييم تعامل الدول مع التحديات العملية األربعة. 
هل يدعم إطار العمل القانوني والمؤسسي السائد الشفافية والمساءلة؟ ما هي 
المعلومات التي يتم نشرها حول قطاع الموارد المعقد والمربح؟ ما هي اإلجراءات 
الوقائية المتبعة لالرتقاء بالنزاهة في اإلدارة؟ وأخيراً، هل تؤدي البيئة المؤسسية 

األعم إلى إدارة مسؤولة للموارد؟ يمكن للتغيرات في أحد المكونات أن يؤثر على اإلدارة 
بوجه عام. وباعتبارها مجاالت للتحليل وإصالح السياسات، فإنه يمكن دراستها كل 

على حدة أو بشكل إجمالي.

الوضع المؤسسي والقانوني: تفتقر العديد من الدول إلى القوانين والنظم التي 
تشجع على النزاهة واالنفتاح، بما في ذلك اإلرشادات األولية للشفافية. حيث تفتقر 

38 دولة من الدول الواردة في المؤشر إلى قانون لحرية المعلومات. بعض من أكثر 

الدول اعتماداً على الموارد، مثل أنغوال والمملكة العربية السعودية، ليس لديها 
متطلبات لتقديم التقارير تتعلق بقطاع النفط والغاز والمعادن. وفي 20 دولة، تشمل 
الكاميرون وفنزويال، ال توجه العائدات الضخمة للموارد إلى وزارة المالية بالدولة. وعلى 
رغم من أن تجارب بعض الدول، مثل موزمبيق، تشير إلى أن مبادرة الشفافية في مجال 

الصناعات االستخراجية، يمكن أن تمهد السبيل للكشف عن بيانات العائدات، فإن 
30 من الـ 58 دولة الواردة في المؤشر، لم تقم بعد باالشتراك في هذه المبادرة.

ممارسات إعداد التقارير: تعاني معظم الدول من الفشل في تقديم فرصة 
لالطالع على معلومات كاملة عن العمليات والمدفوعات الخاصة بقطاع الصناعات 

االستخراجية. ال تقوم 21 دولة بنشر معلومات عن المصادر األولية للعائدات مثل 
العوائد والضرائب ومشاركة األرباح.  وتنشر 30 دولة إما معلومات شحيحة، أو ال 
تنشر معلومات على اإلطالق، حول إجراءات منح التراخيص. 10 دول فقط من الـ 

58 دولة الواردة في المؤشر، تنشر معظم تعاقدات وتراخيص النفط والغاز والموارد 

المعدنية لديها، إال أن هذه المجموعة قيد التزايد في ظل عمليات الكشف التي تمت 
مؤخراً في أفغانستان وغانا وغينيا.

اإلجراءات الوقائية وضوابط مراقبة الجودة: تفتقر معظم الدول إلى آليات للحد من 
تضاربات المصالح، ومواجهة السلطات التقديرية، والتحقق من جودة المعلومات التي 

تم الكشف عنها. ال تقوم 38 دولة، تشمل بيرو والمملكة العربية السعودية، بنشر 
عمليات التدقيق للسجالت المالية الحكومية، أو قد تقوم بنشرها بعد مرور أكثر من 
سنة عليها. في 31 دولة، مثل بوتسوانا وتيمور الشرقية، تقوم السلطات التشريعية 

بإشراف متواضع على التعاقدات وعمليات الترخيص، وفي 29 دولة، تشمل شيلي 
وسيراليون، تقوم السلطات التشريعية بإشراف محدود للغاية على عائدات الموارد.

البيئة المحفزة: حققت 34 دولة عالمات تقل عن 40 نقطة في هذا المكون. حيث 
يوجد لديها مستويات مرتفعة من الفساد، أو فعالية حكومية محدودة، أو ميزانيات 
غامضة، أو نقص في المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون. تحقق بعض الدول، 

التي تشمل أذربيجان وروسيا وفنزويال، عالمات منخفضة نسبياً في هذا المكون نظراً 
للسجالت الرديئة في مجاالت اإلدارة المحلية األعم، مثل الفساد والحريات المدنية 

والسياسية والمساءلة الديمقراطية. وفي مثل هذه الحاالت، تكون شفافية الموارد 
الطبيعية أقل قدرة على تحسين قدرة المواطنين على مساءلة الحكومات. وعلى 

الجانب اآلخر، حققت بوتسوانا وماليزيا وقطر وجنوب أفريقيا عالمات جيدة في فعالية 
األداء الحكومي، والتحكم في الفساد، ولكنها تعجز في مكونات المؤشر األخرى. 

وفي هذه الحاالت، تعاني مجاالت إدارة الموارد والشفافية من المشكالت، والتي تؤدي 
لتعويق البيئة اإلدارية بشكل أكبر.

تمتد ثغرة اإلدارة لتشمل الشركات المملوكة للدولة والصناديق المالية 
للموارد الطبيعية وعمليات التحويل المحلية للعائدات.

تلعب كل من الشركات المملوكة للدولة )SOC(، والصناديق المالية للموارد 
الطبيعية )NRF(، والتحويالت المحلية لعائدات الموارد أدواراً حيوية في إدارة الموارد 

الطبيعية. وفي الدول التي تتواجد فيها هذه اآلليات )توجد الشركات المملوكة 
للدولة في 45 دولة، والصناديق المالية للموارد الطبيعية في 23 دولة، والتحويالت 

المحلية في 30 دولة(، فإن هذه الهيئات واآلليات المتخصصة تلعب وظائف حيوية 
في تكوين وإدارة وتخصيص العائدات، مما يؤثر على القيمة التي تحصل عليها الدولة 

من ثروتها بالموارد. يولي المؤشر اهتماماً كبيراً إلدارة هذه المؤسسات.

تعريف القصور اإلداري

معهد رصد العائدات



15 14

الشركات المملوكة للدولة: تحقق الشركات المملوكة للدولة ما يزيد عن الثلثين 
من إجمالي عائدات الحكومة في دول مثل أذربيجان والعراق واليمن. ففي قطاع 

التعدين، تمثل شركة Codelco في شيلي أكبر شركة منتجة للنحاس في العالم، 
بينما تعد شركة Debswana المملوكة جزئياً للحكومة في بوتسوانا، الشركة 
األولى في إنتاج الماس. في دول مثل أنغوال ونيجيريا، تمتد وظائف ونفوذ الشركات 

المملوكة للحكومة في أرجاء القطاع، بدءاً من إجراءات الترخيص واإلنتاج إلى 
تحصيل العائدات وحتى النفقات المباشرة. ومع وضع الحالة المؤسسية الفريدة 
والمستويات المرتفعة للسلطة للشركات المملوكة للدولة، فإنه يمكنها مزاولة 

أعمالها في ظل مراقبة ومسائلة محدودة.

إن التنوع في تقييم الشركات المملوكة للدولة )راجع الشكل 6(، يشير إلى أن 
الشفافية قابلة للتحقيق من الناحية التجارية، إال أنه مازال يجب االلتزام بها بشكل 

كامل بواسطة العديد من الشركات.  تقوم الدول ذات األداء القوي بتنفيذ مجموعة 
من الممارسات التي تعزز مساءلة الشركات المملوكة للدولة:  المتطلبات القانونية 

لنشر التقارير؛ والكشف على عمليات التدقيق والبيانات الخاصة باإلنتاج والعائدات؛ 
والشفافية في مجاالت إنفاق الميزانيات اإلضافية والمحفوفة بالمخاطر؛ وااللتزام 

بالمعايير القياسية الدولية للمحاسبة؛ وتضمين المعلومات المالية الخاصة 
بالشركات المملوكة للحكومة في الميزانية الوطنية. لم تحقق العديد من الدول 

أداًء مقبوالً، حيث أن 18 من 45 شركة مملوكة للحكومة، ال تخضع ألي التزام قانوني 
إلعداد تقارير بالمعلومات حول عملياتها، كما فشلت 28 شركة في تقديم تقارير 

تفصيلية حول أنشطتها وشؤونها المالية، كما فشلت 19 شركة في الكشف 
عن معلومات حول أنشطتها المالية، مثل اإلنفاق على الخدمات االجتماعية أو 

الوقود المدعوم.

الصناديق المالية للموارد الطبيعية: إن اإلجمالي التقديري لألصول في الـ 23 
صندوقاً مالياً للموارد الطبيعية التي يتناولها هذا المؤشر، يتعدى أكثر من 2 تريليون 

دوالر في عام 2012. وتمثل هذه الصناديق أدوات حاسمة في جهود الدولة إلدارة 
تقلبات العائدات، وموازنة النفقات أثناء فترة التعاقد مع المدخرات طويلة األمد، 

وتوظيف عائدات الموارد لتحقيق مكاسب اقتصادية مستدامة.  إال أن مخاطر 
اإلدارة تعتبر مرتفعة نظراً ألن التدفقات المالية لصناديق الموارد الطبيعية، يمكنها 

أن تتفادى مسار الميزانية المعتاد، وتصبح بمثابة ذريعة للمحاباة والتخصيصات 
المالية التقديرية.

يتنوع أداء الصناديق المالية للموارد الطبيعية. تأتي الصناديق المالية الخمسة ذات 
األداء األفضل )راجع الشكل 6(، من مجموعة شديدة التنوع من الدول، وهي تقدم 

تقارير تفصيلية وفي حينها حول أصولها وصفقاتها، وتتبع القواعد اإلجبارية الخاصة 
باإليداع والنفقات، وتقوم بتنفيذ عمليات التدقيق المالية، كما أنها تخضع للرقابة 
القانونية. إال أن الكشف المحدود عن المعلومات يميز معظم الصناديق المالية. 
ففي الكويت مثالً، يعد الكشف عن المعلومات الخاصة بالهيئة االستثمارية أمراً 

مخالفاً للقانون. 8 من أصل 23 صندوق مالي للموارد الطبيعية التي تم مراجعتها، 
ال تقوم بنشر أية معلومات مهما كانت عن أصولها )والتي تقدر مصادر خارجية بأنها 

تصل في اإلجمال لما يزيد عن 400 مليار دوالر( أو صفقاتها أو استثماراتها. وفي 
15 دولة، تشمل أذربيجان وروسيا، فإن اإلنفاق من هذه الصناديق ال يتطلب الموافقة 

التشريعية.

التحويالت المالية المحلية: تقوم 30 دولة بتحويل نسبة من عائدات الموارد 
إلى حكومات إقليمية أو محلية. غالباً ما تكون هذه التحويالت ضخمة، خاضعة 
لمطالبات المنافسة، ويتم إدارتها بواسطة الحكومات المحلية والتي قد تفتقر 

للمساءلة وكفاءة اإلدارة الجديدة.

تقوم 10 دول، تتقدمها دول أمريكا الالتينية، بنشر تفاصيل التحويالت، وتتبع القواعد 
التي تنشرها الهيئات القانونية )راجع الشكل 6(. من أمثلة الممارسات الجيدة، 

نظام إعداد التقارير عن التحويالت للحكومات المحلية عبر اإلنترنت في بيرو، والذي 
يتم تحديثه بشكل دوري. ولكن هناك 20 دولة يوجد بها ممارسات ضعيفة إلعداد 
التقارير، ويتم تحويل مبالغ في العديد من الحاالت بشكل تقديري. ال تنشر ليبيريا 

والفلبين ومنغوليا أية بيانات عن التحويالت، كما أن التقارير في الدول األخرى غير 
واضحة أو ناقصة أو غير محدثة.  في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تتعارض 

القواعد الخاصة بالتحويالت في الدستور مع مثيالتها في قانون التعدين، مما يضفي 
مزيداً من الغموض على األدوار والمسؤوليات.

8 من أصل الـ 23 صندوق مالي للموارد الطبيعية التي 
تم مراجعتها ال تقوم بنشر أية معلومات مهما كانت عن 

أصولها أو صفقاتها أو استثماراتها.

www.revenuewatch.org/rgi
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مؤشر إدارة الموارد لعام 2013

الترتيب
)من 45(

الشركة المملوكة الدولة
للدولة

تقييم الشركة 
المملوكة 

للدولة
)من 100(

Statoil99النرويج1

Pemex98المكسيك2

Petrobras92البرازيل3

ONGC92الهند4

Rosneft92روسيا5

Ecopetrol88كولومبيا6

PDVSA87فنزويال7

KazMunaiGaz87كازاخستان8

Pertamina86إندونيسيا9

CODELCO84شيلي10

CNPC82الصين11

OCP75المغرب12

Sonangol70أنغوال13

Petromin69بابوا غينيا الجديدة14

ZCCM-IH68زامبيا15

SOCAR67أذربيجان16

Petrotrin66ترينداد ونوباغو17

KPC63الكويت18

Petroecuador62اإلكوادور19

Petronas61ماليزيا20

YPFB53بوليفيا21

Sonatrach49الجزائر22

NNPC47نيجيريا23

الترتيب
)من 45(

الشركة المملوكة الدولة
للدولة

تقييم الشركة 
المملوكة 

للدولة
)من 100(

YOGC44 اليمن24

PMDC44الفلبين25

ARAMCO41المملكة العربية السعودية26

41وزارة النفطالعراق27

Petrovietnam40فيتنام28

SNH38الكاميرون29

37قطر للبترولقطر30

STAMICO33تنزانيا31

Debswana32بوتسوانا32

31شركة النيل للبترولجنوب السودان33

EGPC31مصر34

الكونغو )جمهورية الكونغو 35
الديموقراطية(

Gecamines29

ENH28موزمبيق36

ZMDC22زيمبابوي37

Erdenes MGL20منغوليا38

المؤسسة الوطنية ليبيا39
للنفط بليبيا

19

NIOC15إيران40

BAPCO14البحرين41

GEPetrol10غينيا االستوائية42

Northern Coal أفغانستان43
Enterprise

3

MOGE2ميانمار44

Turkmengas0تركمانستان45

الشكل 6

إدارة الشركات المملوكة للدولة

معهد رصد العائدات
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الترتيب

)من 23(

تقييم الصندوق الصندوق الماليالدولة
المالي

)من 100(
100صندوق التقاعد الحكوميالنرويج1

98صندوق الميراث واالستقرارترينداد وتوباغو2

صندوق االحتياطي لألجيال البحرين3
المستقبلية

96

88صندوق استقرار النحاسشيلي4

83صندوق النفطتيمور الشرقية5

79صندوق استقرار دخل النفطالمكسيك6

صندوق ائتماني لمدخرات الميراث كندا )ألبرتا(7
في ألبرتا

73

67الصندوق الوطنيكازاخستان8

صندوق التنمية الوطنية فنزويال9
)FONDEN(

58

52صندوق بوالبوتسوانا10

50صندوق استقرار النفطإيران11

46صندوق االئتمان الوطنيماليزيا12

صندوق االحتياطيروسيا13
صندوق الرخاء الوطني

46

SOFAZ44أذربيجان14

 Fond pour les الغابون15
Générations Futures

35

Fundo de Reserva do أنغوال16
Tesouro Nacional

25

المملكة العربية 17
السعودية

19صندوق االستثمارات العامة

صندوق الثروة السياديةنيجيريا18
حساب فائض النفط الخام

17

15هيئة االستثمار الكويتيةالكويت19

 Fonds de Régulation الجزائر20
des Recettes

6

2هيئة االستثمار القطريةقطر21

0صندوق األجيال المستقبليةغينيا االستوائية22

0هيئة االستثمار الليبيةليبيا23

الترتيب

)من 30(

تقييم التحويالت الدولة
المالية المحلية

)من 100(
100البرازيل1

97بيرو2

94بوليفيا3

94الواليات المتحدة األمريكية )خليج المكسيك(4

92اإلكوادور5

86أستراليا )غرب أستراليا(6

83نيجيريا7

81المكسيك8

79العراق9

78كولومبيا10

69غانا11

69فنزويال12

64إندونيسيا13

64الجزائر14

64روسيا15

61ليبيريا16

58كازاخستان17

56منغوليا18

50بوتسوانا19

50جنوب السودان20

44الكونغو )جمهورية الكونغو الديموقراطية(21

44الفلبين22

40سيراليون23

33أنغوال24

33الصين25

22ماليزيا26

17إيران27

17بابوا غينيا الجديدة28

11اليمن29

0غينيا االستوائية30

إدارة التحويالت المالية المحلية إدارة الصناديق المالية للموارد الطبيعية

www.revenuewatch.org/rgi
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مؤشر إدارة الموارد لعام 2013

يهدف مؤشر إدارة الموارد إلى تحسين كيفية قيام مجموعة كبيرة ومتنوعة من الدول 
بإدارة النفط والغاز والمعادن. وفي ظل األسعار المرتفعة للموارد وظهور دول منتجة 

رئيسية جديدة، فإنه من الضروري وجود إدارة للموارد تتمتع بالفعالية والمساءلة. 
يقدم المؤشر معلومات تفصيلية ومحددة ومقارنة لكل دولة، ويمكن استخدامها 

كدليل لإلصالح.

يمكن أن تساعد البيانات في األبحاث التطبيقية وتحليل سياسات القصور اإلداري 
للموارد الطبيعية، بما يشمل االستقصاء حول أسباب إعالن الدول لما تحققه من 
إنجازات أو تتسبب فيه من قصور. يمكن أن يوفر هذا البحث دليالً مطوراً لتدخالت 

السياسة المستقبلية على الصعيد العالمي وعلى مستوى الدولة.

يمكن أيضاً لبيانات الدول أن تُستخدم كأساس لحوار وطني يعتمد على األدلة يدور 
حول كيفية تحسين إدارة القطاع. إن البيانات التفصيلية والمقسمة التي تتوافر في 

ملفات الدول على الموقع اإللكتروني لمؤشر إدارة الموارد )RGI(، تساعد مخططي 
السياسات والمؤيدين في اإلجابة على األسئلة: ما هي المجاالت التي نعاني فيها من 
القصور؟ ما هي أفضل الممارسات لدى الدول ذات األداء المرتفع، حتى يتم االستعانة 
بها وتحسين سياساتنا وممارساتنا؟ ما هي الدول األخرى التي يمكننا التعلم منها؟

لتسهيل األبحاث وعمليات االستقصاء حول أداء دول محددة، يقدم الموقع اإللكتروني 
لمؤشر إدارة الموارد )RGI( ملفات للدول وأدوات تفاعلية من أجل االطالع على قاعدة 

 )RGI( كاملة للبيانات وتحليلها. تشتمل ملفات الدول على استبيانات مؤشر
المكتملة، وروابط للمصادر األولية، وكذلك عالمات المكونات والمؤشرات، فضالً 

عن إحصائيات اقتصادية ذات صلة. يوجد في نهاية هذا التقرير أمثلة لملفات الدول 
الموجودة على الموقع اإللكتروني لمؤشر )RGI(. لالطالع على المزيد من المعلومات، 

.www.revenuewatch.org/rgi تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني

أداة لألبحاث والحوار واإلصالح

معهد رصد العائدات
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التوصيات

يساعد تحليل نتائج مؤشر إدارة الموارد في الكشف عن أولويات اإلصالح لدى دول 
محددة، كما أنه يوضح عدد من التوصيات. تكشف البيانات مجاالت القصور لدى 

العديد من الدول، كذلك تذكر أمثلة للحاالت التي يمكن فيها اعتبار الدول ذات األداء 
المرتفع كدليل للممارسات التي يمكن انتهاجها على نطاق أكبر. تمثل توصيات 

اإلصالح الخمس التالية كيفية تعامل السياسة الرشيدة مع القصور الملح 
والمتفشي في إدارة النفط والغاز والمعادن: 

الكشف عن التعاقدات التي تم توقيعها مع شركات الصناعات االستخراجية.  .1
  10 دول فقط من الـ 58 دولة التي قام المؤشر بدراستها، تقوم بنشر كل أو 
معظم التعاقدات التي تتحكم في عمليات التنقيب واإلنتاج. يساعد نشر 

التعاقدات المواطنين في تقييم المزايا والحصانات التي تحصل عليها دولتهم 
في مقابل منح التعامل مع الموارد الطبيعية المملوكة للشعب، كما يساعد 
النشر في متابعة الشركات والحكومات التي تلتزم ببنود هذه التعاقدات. يجب 
أن تنتهج الدول قواعد واضحة لنشر كافة التراخيص والتعاقدات، كما يجب أن 

تعهد إلى مؤسسات حكومية محددة بمسؤولية الحفاظ على حصيلة البيانات.

2.  التحقق من أن الهيئات الرقابية تقوم بنشر تقارير شاملة وفي حينها بخصوص 
عملياتها في قطاع النفط والغاز والمعادن، بما يشمل معلومات تفصيلية عن 

المشروع والعائدات.

  تقوم 13 دولة فقط من الدول التي تناولها المؤشر بنشر معلومات شاملة وفي 
حينها عن عمليات وعائدات الموارد الطبيعية. وكجزء من وظائفها األساسية، 

ولتشجيع بيئة منفتحة ومستقرة لالستثمار، يجب أن تقوم الجهات الرقابية في 
هذا المجال باالضطالع بمسؤوليتها في نشر المعلومات المتعلقة بعملية منح 

التراخيص، والعائدات المتحصلة من كل مشروع، وتقييمات التأثيرات البيئية 
واالجتماعية.

3.  تطبيق المعايير القياسية للشفافية والمساءلة على الشركات المملوكة 
للدولة والصناديق المالية للموارد الطبيعية.

  فقط 12 شركة من إجمالي 45 شركة مملوكة للدولة، و7 صناديق من إجمالي 
23 صندوق مالي للموارد الطبيعية، يوجد لديها معايير قياسية مقبولة لإلدارة 

والشفافية. وتلعب هذه اآلليات المتخصصة دوراً حاسماً في تحقيق وإدارة 
وتخصيص عائدات الموارد، إال أنها غالباً ما يتم تشغيلها بدون توافر المسائلة. 

يمثل تأسيس عمليات فعالة إلعداد التقرير والمراقبة والتدقيق، ضرورة قصوى 
للدولة للتحرك على مستوى الدولة وعلى الصعيد العالمي.

 
4.  بذل جهود منسقة لمواجهة الفساد، ودعم سيادة القانون، وضمان احترام 

الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حرية الصحافة.

  حقق ما يزيد عن ثلثي الـ 58 دولة التي خضعت للدراسة، عالمات منخفضة 
)أقل من المتوسط العالمي( فيما يتعلق باإلجراءات المحلية المتبعة لمواجهة 

الفساد، وتطبيق القانون، وحرية الصحافة.  وفي حالة االفتقار إلى البيئة 
المحفزة، فإن الشفافية فيما يتعلق بالموارد، لن تؤدي بمفردها إلى تحقيق 

مكاسب المساءلة المستديمة. يجب أن يتمتع المواطنون والصحفيون وقادة 
المجتمع المدني على وجه الخصوص بالحرية في التعبير عن آرائهم، كما يجب 

تشجيع مراقبة المجتمع المدني، ووضع نظم فعالة لمواجهة الفساد ، كما 
يجب تعزيز سيادة القانون. يجب أال تكون الشفافية في إدارة الموارد قيد التطبيق 

المحدود أو حبيسة لألوراق الرسمية فقط.

5.  التعجيل بانتهاج المعايير الدولية إلعداد التقارير والخاصة بالحكومات 
والشركات.

  تشترك الشركات التي تقوم باستخراج الموارد الطبيعية، والدول التي تمارس 
فيها هذه الشركات أعمالها، في مسؤولية االرتقاء بالشفافية. يجب أن تقوم 
الدول المضيفة بإقرار التشريعات التي تتطلبها الشركات لتقديم تقارير عن 
مدفوعاتها للحكومات لكل مشروع على حدة. بعض الدول التي تعد مراكز 
لعمليات االستخراج، مثل أستراليا وكندا والصين وجنوب أفريقيا وسويسرا، 

يجب أن تتبع االتجاه الرائد في الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي في 
السعي لتحقيق هذا الهدف. يجب أن تقوم الحكومات والمنظمات الدولية 

والهيئات المانحة والشركات بالترويج لمعايير قياسية عالمية ُمحكمة 
إلعداد التقارير عن التعاقدات وعمليات منح التراخيص، سواء من خالل وضع 

البروتوكوالت أو عن طريق التنفيذ الفعلي.

www.revenuewatch.org/rgi
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مؤشر إدارة الموارد لعام 2013

ممارسات إعداد التقارير
)الترتيب: 38 من 58 التقييم: 41/100(

إن التقييم “الضعيف” للجزائر بالدرجة 41، إنما نتج عن عمليات الكشف المحدودة 
عن التراخيص والتعاقدات والعالمات البيئية وعائدات الموارد.

تنشر وزارة المالية معلومات محدودة عن أسعار النفط وقيمة صادرات الموارد.   
ونشرت وزارة الطاقة والتعدين بيانات منذ عام 2005 عن االحتياطي من المواد 

الهيدروكربونية، وأحجام اإلنتاج، والصادرات، والشركات التي تمارس أعمالها في 
الدولة، فضالً عن بيانات اإلنتاج وفقاً للشركة والمنطقة. ولكنها ال تنشر أية 

معلومات عن التدفقات التفصيلية للعائدات.

اإلجراءات الوقائية وضوابط مراقبة الجودة
)الترتيب: 51 من 58 التقييم: 28/100(

يعد تقييم “مقّصر” لألداء النيجيري نتيجة للمستويات المرتفعة من المحاباة التي 
تمتعت بها شركة Sonatrach المملوكة للدولة، في منح التراخيص، وفي غياب 
عملية مناسبة التخاذ قرارات مقبولة لمنح التراخيص. تقوم هيئة وطنية للتدقيق 

بمراجعة عائدات النفط وتقدم تقاريرها للهيئات القانونية، إال أن هذه التقارير ال تتوافر 
إال بناء على الطلب. وال يتم تدقيق تقارير وزارة الطاقة والتعدين إال بشكل داخلي. أما 
المسؤولون الحكوميون المكلفون بأدوار للمراقبة، فليس مطلوباً منهم الكشف عن 

مصالحهم المالية في أعمال الصناعات االستخراجية.

البيئة المحفزة
)الترتيب: 39 من 58 التقييم: 26/100(

تكشف الجزائر عن معلومات طفيفة عن عمليات الميزانية الوطنية، كما أنها تواجه 
تحديات متعلقة بجودة سيادة القانون. كما أن مستويات المساءلة الديمقراطية 

منخفضة على وجه التحديد.

الشركات المملوكة للدولة
)الترتيب: 22 من 45 التقييم: 49/100(

تعود ملكية شركة Sonatrach إلى الحكومة، وهي تستحوذ على غالبية األسهم 
في الصفقات مع كل شركات الطاقة األخرى. وال تترك أنظمة الشفافية واإلدارة 
بالشركة أية فرصة للتحسين. تقدم الشركة تقارير سنوية ولكنها تحتوي على 

ثغرات، مثل آليات التقارير الضعيفة حول األنشطة المالية. وال تتبع البيانات المالية 
المدققة لشركة Sonatrach المعايير القياسية العالمية للمحاسبة، وال تتوفر إال 

بناء على الطلب.

تمهيد

أنتجت الجزائر 2 مليون برميل من النفط يومياً خالل عام 2011، وهي سادس أكبر 
مصدر للغاز الطبيعي على مستوى العالم. مثلت المواد الهيدروكربونية لفترة طويلة 

العمود الفقري لالقتصاد الجزائري، وكانت تدر %67 من عائدات الدولة، و%25 من 
إجمالي الناتج المحلي، و%98 من إجمالي الصادرات في عام 2011.

أداء الجزائر وفقاً لمؤشر إدارة الموارد

حققت الجزائر التقييم »مقّصر« بتسجيل 38 نقطة، وجاءت في المرتبة 45 
من إجمالي 58 دولة. ويرجع السبب في هذه النتيجة إلى الحصول على عالمات 

منخفضة للغاية في اإلجراءات الوقائية، وضوابط مراقبة الجودة، والبيئة المحفزة، 
وتقييم “ضعيف” في ممارسات تقديم التقارير.

الوضع المؤسسي والقانوني
)الترتيب: 37 من 58 التقييم: 57/100(

حققت الجزائر التقييم “جزئي” بالدرجة 57، وهو أقوى أداء لها في أي مكون.
تتفادى عائدات ضخمة للموارد المرور بخزانة الدولة، وال يتم إخطار الهيئات   

التشر يعية بها. تمنح وزارة الطاقة والتعدين )MEM( التراخيص بعد المفاوضات 
المباشرة، وليس بناء على إجراءات تنافسية. هناك حاجة إلجراء عالمات للتأثير البيئي، 
كما تتوافر معلومات حول إطار العمل القانوني لقطاع الصناعات االستخراجية، على 

اإلنترنت، إال أن الجزائر ليس لديها قانون لحرية المعلومات، كما أنها ال تشارك في 
مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية.

الجزائر

200020052011الجزائر

30.532.936.0السكان )بالمليون نسمة(
 الناتج المحلي اإلجمالي )بالمليار دوالر 

ثابت عام 2011(
69.9115.9188.7

 PPP ،إجمالي الناتج المحلي للفرد
)بالدوالر ثابت عام 2005(

6,0817,1697,643

عائدات النفط والغاز )النسبة المئوية 
من إجمالي العائد الحكومي(

...76%67%

صادرات الصناعات االستخراجية 
)النسبة المئوية للصادرات(

97%99%98%

المصادر: عائدات النفط والغاز كحصة من إجمالي العائدات الحكومية من وحدة المعلومات في مجلة 
إيكونوميست )Economist Intelligence Unit(، وصندوق النقد الدولي. كافة البيانات األخرى 

مستقاة من البنك الدولي.

.www.revenuewatch.org/rgi هو واحد من 58 ملفاً للدول تتوفر على الموقع

التقييم المجمع

38
100

0

معهد رصد العائدات
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الصناديق المالية للموارد الطبيعية
)الترتيب: 20 من 23 التقييم: 6/100(

تأسس صندوق مراقبة العائدات )Revenue Regulation Fund( في عام 
2000، ويخضع إلدارة وزارة المالية والبنك المركزي، ووفقاً لمؤشر إدارة الموارد 

فإن هذا الصندوق يقدم أداًء ضعيفاً. يتم نشر تقارير مفصلة حول أصول الصندوق 
واالستثمارات والصفقات؛ كما أن إجراءات عمليات السحب ليست واضحة؛ وقرارات 

اإلنفاق ال تتقيد بالقواعد.

التحويالت المالية المحلية
)الترتيب: 14 من 30 التقييم: 64/100(

تقوم الحكومة المركزية بتحويل عائدات الموارد للسلطات المحلية، ولكن ال يتم 
ذلك إال بعد دمجها مع عائدات أخرى في صندوق مالي مشترك للسلطات المحلية. 

يتم نشر معلومات عن عمليات توزيع األموال من الصندوق المالي المشترك 
في الميزانيات الحكومية المحلية، وتتوافر هذه المعلومات حسب الطلب من 

الحكومات المحلية أو وزارة الداخلية. إال أنه ليست هناك أية قواعد تتحكم في 
عمليات التخصيص.

الترتيب
)من 58(

العالمة
)من 100(

التقييم المجمع  45 38

الوضع المؤسسي والقانوني  37  57

قانون حرية المعلومات   0

تشريعات شاملة للقطاع   100

   المشاركة في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية 
)EITI(

0

عملية مستقلة لمنح التراخيص   83

هناك حاجة إلجراء عمليات تقييم للتأثير البيئي واالجتماعي   100

الوضوح في تحصيل العائد   50

توازن شامل في القطاع العام   33

هناك حاجة للتقارير المالية من الشركات المملوكة للدولة   100

قواعد الصندوق المالي محددة في القانون   0

قواعد عمليات التحويل المحلية محددة في القانون   100

ممارسات إعداد التقارير   38  41

عملية منح التراخيص   67

التعاقدات   0

عمليات تقييم للتأثير البيئي واالجتماعي   33

بيانات االستكشاف   50

أحجام اإلنتاج   67

قيمة اإلنتاج   67

المصادر األولية للعائد   0

المصادر الثانوية للعائد   0

المساعدات المالية   0

أسماء الشركات القائمة بالتشغيل   100

تقارير شاملة للشركة المملوكة للدولة   33

بيانات إنتاج الشركة المملوكة للدولة   71

بيانات عائدات الشركة المملوكة للدولة   44

األنشطة المالية للشركة المملوكة للدولة   17

مجلس اإلدارة بالشركة المملوكة للدولة   100

قواعد الصندوق المالي   0

الترتيب
)من 58(

العالمة
)من 100(

تقارير شاملة للصندوق المالي   0

قواعد التحويالت المالية المحلية   0

تقارير شاملة عن عمليات التحويل المحلية   67

إعداد تقارير عن عمليات التحويل المحلية   100

اإلجراءات الوقائية وضوابط مراقبة الجودة   51  28

الفحوصات وعملية منح التراخيص   11

فحوصات إلجراءات الميزانية   67

جودة التقارير الحكومية   50

كشف الحكومة للتعارضات في المصالح   0

جودة تقارير الشركة المملوكة للدولة   50

تدقيق تقارير الشركة المملوكة للدولة   78

استخدام الشركة المملوكة للدولة للمعايير المحاسبية الدولية   0

كشف الشركة المملوكة للدولة للتعارض في المصالح   0

جودة تقارير الصندوق المالي   0

تدقيق تقارير الصندوق المالي   50

الحكومة تتبع قواعد الصناديق المالية   0

فحوصات عملية اإلنفاق من الصندوق المالي   0

كشف الصندوق المالي للتعارض في المصالح   0

جودة تقارير التحويالت المالية المحلية   50

الحكومة تتبع قواعد التحويالت المالية المحلية   67

البيئة المحفزة   39  26

   الفساد )مؤشر اكتشاف الفساد في إجمالي الدخل )TI( ومؤشر 
اإلدارة العالمي )WGI( لمواجهة الفساد(

39

)IBP الميزانية المفتوحة )مؤشر   6

   المساءلة والديمقراطية )مؤشر الديمقراطية في وحدة المعلومات 
))WGI( ومؤشر اإلدارة العالمي للرأي والمسالة ،)EIU( االقتصادية

22

)WGI( الفعالية الحكومية   34

)WGI( سيادة القانون   27

التقييم المجمع للجزائر وعالمات المكونات والمؤشرات

مرٍض ضعيف
جزئي مقّصر

www.revenuewatch.org/rgi
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مؤشر إدارة الموارد لعام 2013

ممارسات إعداد التقارير
)الترتيب: 10 من 58 التقييم: 74/100(

حققت شيلي تقييم “مرٍض” عن طريق منح حرية االطالع على المعلومات الكاملة 
عن العمليات والعائدات الخاصة بقطاع الصناعات االستخراجية. تنشر وزارة المالية 

بشكل دوري معلومات عن أحجام اإلنتاج، واألسعار، وقيم الصادرات المعدنية، والعوائد 
والضرائب الخاصة. تنشر وزارة التعدين معلومات حول االحتياطي من المعادن، 

وأحجام اإلنتاج، واألسعار، وقيم الصادرات المعدنية، ولكنها ال تقدم أية معلومات عن 
العائدات. تقوم اللجنة التشيلية للنحاس بنشر معلومات عن االحتياطي، وأحجام 

اإلنتاج، واألسعار، وقيمة الصادرات المعدنية، وتكاليف اإلنتاج، والشركات التي تمارس 
أعمالها في الدولة، وبيانات اإلنتاج لكل شركة، وقيم تدفق اإلنتاج، والضرائب وتوزيعات 

األرباح الخاصة.
بينما يتم نشر طلبات منح الترخيص، وتقييمات التأثير البيئي، إال أنه ال يتم نشر   

التعاقدات مع شركات التعدين.

اإلجراءات الوقائية وضوابط مراقبة الجودة
)الترتيب: 21 من 58 التقييم: 65/100(

يمكن تفسير التقييم “الجزئي” بدرجة 65 الذي حققته شيلي بواسطة ثالثة 
عوامل. أوالً، تقوم اللجنة التشريعية بتقديم تعليقات حول قوانين التعدين، ولكنها 

ال تراجع التعاقدات أو تراقب عملية منح التراخيص. ثانياً، يتم تدقيق بيانات وزارة 
المالية بواسطة مراقب الحسابات العام، والذي يقدم تقاريره للهيئة التشريعية، إال 
أن مشرعي القوانين ال يقومون بمعمليات المراجعة الشاملة لعائدات الموارد. ثالثاً، 

المسؤولون الحكوميون المكلفون بدور في مراقبة قطاع التعدين، ليس مطلوباً 
منهم الكشف عن مصالحهم المالية في أنشطة الصناعات االستخراجية.

البيئة المحفزة
)الترتيب: 6 من 58 التقييم: 87/100(

تحقق شيلي معدالً مرتفعاً في مواجهة الفساد، وشفافية الميزانية، والفعالية 
الحكومية، وحرية الرأي والمساءلة الديمقراطية، وتطبيق القانون. كما توجد 

اإلجراءات التكميلية األساسية لتحقيق إدارة جيدة للموارد.

تمهيد
شيلي هي أكبر دولة منتجة للنحاس في العالم، حيث أنتجت 5.5 مليون طن في عام 
2010. ومثلت صادرات المعادن قرابة الثلثين من إجمالي الصادرات، و%40 من الناتج 

المحلي اإلجمالي في عام 2011.

أداء شيلي وفقاً لمؤشر إدارة الموارد

تأتي شيلي في المركز الثامن من بين 58 دولة، وحققت 75 نقطة ومستوى “مرٍض” 
في اإلدارة. تكامل األداء القوي للغاية في مكون البيئة المحفزة، مع العالمات المرضية 

في مكونات الوضع المؤسسي والقانوني، وممارسات إعداد التقارير، مما أدي لتعديل 
التقييم األضعف نسبياً لإلجراءات الوقائية، وضوابط مراقبة الجودة في شيلي.

الوضع المؤسسي والقانوني
)المرتبة: 14 من 58 التقييم:77/100(

تشجع القوانين والنظم في شيلي بشكل عام على النزاهة واالنفتاح، مما أدي 
لتحقيق تقييم “مرٍض” بالحصول على 77 نقطة. كما أن عملية منح التراخيص 

محددة بشكل واضح في قانون التعدين، ويتم منح االمتيازات وفقاً لقرار المحكمة 
بمبدأ “أول المتقدمين، يستحق الخدمة أوالً”. تقوم وزارة التعدين بتنظيم القطاع، 

بينما تقوم وزارة المالية بتحصيل المدفوعات من الشركات، وتودع كافة العائدات في 
الخزانة الحكومية.

هناك حاجة إلجراء عمليات تقييم للتأثير البيئي.  طبقت شيلي في عام 2008   
قانون الشفافية واالطالع على المعلومات للعامة، على كافة الهيئات العامة. إال أن 

القانون ال يشمل شركات التعدين.

شيلي

200020052011شيلي

15.416.317.3السكان )بالمليون نسمة(
الناتج المحلي اإلجمالي )بالمليار دوالر 

ثابت عام 2011(
101.3140.9248.6

 PPP ،إجمالي الناتج المحلي للفرد
)بالدوالر ثابت عام 2005(

11,01512,80215,251

صادرات الصناعات االستخراجية 
)النسبة المئوية للصادرات(

46%60%65%

المصدر: البنك الدولي

التقييم المجمع

75
يتوافر ملف واحد من 58 ملف للدول على الموقع 
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الترتيب
)من 58(

العالمة
)من 100(

التقييم المجمع  8 75

الوضع المؤسسي والقانوني  14  77

قانون حرية المعلومات   67

تشريعات شاملة للقطاع   100

   المشاركة في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية 
)EITI(

0

عملية مستقلة لمنح التراخيص   100

هناك حاجة إلجراء عمليات تقييم للتأثير البيئي واالجتماعي   50

الوضوح في تحصيل العائد   100

توازن شامل في القطاع العام   78

هناك حاجة للتقارير المالية من الشركات المملوكة للدولة   100

قواعد الصندوق المالي محددة في القانون   100

قواعد عمليات التحويل المحلية محددة في القانون   ...

ممارسات إعداد التقارير  10  74

عملية منح التراخيص   67

التعاقدات   0

عمليات تقييم للتأثير البيئي واالجتماعي   50

بيانات االستكشاف   50

أحجام اإلنتاج   100

قيمة اإلنتاج   100

المصادر األولية للعائد   67

المصادر الثانوية للعائد   25

المساعدات المالية   0

أسماء الشركات القائمة بالتشغيل   100

تقارير شاملة للشركة المملوكة للدولة   100

بيانات إنتاج الشركة المملوكة للدولة   100

بيانات عائدات الشركة المملوكة للدولة   93

األنشطة المالية للشركة المملوكة للدولة   100

مجلس اإلدارة بالشركة المملوكة للدولة   100

قواعد الصندوق المالي   100

الترتيب
)من 58(

العالمة
)من 100(

تقارير شاملة للصندوق المالي   100

قواعد التحويالت المالية المحلية   ...
تقارير شاملة عن عمليات التحويل المحلية   ...

إعداد تقارير عن عمليات التحويل المحلية   ...

اإلجراءات الوقائية وضوابط مراقبة الجودة  21  65

الفحوصات وعملية منح التراخيص   67

فحوصات إلجراءات الميزانية   56

جودة التقارير الحكومية   67

كشف الحكومة للتعارضات في المصالح   0

جودة تقارير الشركة المملوكة للدولة   50

تدقيق تقارير الشركة المملوكة للدولة   100

استخدام الشركة المملوكة للدولة للمعايير المحاسبية الدولية   100

كشف الشركة المملوكة للدولة للتعارض في المصالح   0

جودة تقارير الصندوق المالي   100

تدقيق تقارير الصندوق المالي   100

الحكومة تتبع قواعد الصناديق المالية   100

فحوصات عملية اإلنفاق من الصندوق المالي   100

كشف الصندوق المالي للتعارض في المصالح   0

جودة تقارير التحويالت المالية المحلية   ...
الحكومة تتبع قواعد التحويالت المالية المحلية   ...

البيئة المحفزة  6  87

   الفساد )مؤشر اكتشاف الفساد في إجمالي الدخل )TI( ومؤشر 
اإلدارة العالمي )WGI( لمواجهة الفساد(

90

)IBP الميزانية المفتوحة )مؤشر   93

   المساءلة والديمقراطية )مؤشر الديمقراطية في وحدة المعلومات 
))WGI( ومؤشر اإلدارة العالمي للرأي والمسالة ،)EIU( االقتصادية

81

)WGI( الفعالية الحكومية   84

)WGI( سيادة القانون   88

الشركات المملوكة للدولة
)الترتيب: 10 من 45 التقييم: 84/100(

تعود ملكية شركة النحاس الوطنية CODELCO للحكومة، حيث أنها تنتج 
كميات من النحاس تزيد عن أية شركة أخرى في العالم. تنشر الشركة بيانات مالية 

مدققة، وتقارير سنوية بها معلومات عن االحتياطي، وأحجام اإلنتاج، واألسعار، وقيمة 
الصادرات، واالستثمارات في عمليات التنقيب، وتكاليف اإلنتاج، وأسماء الشركات 

التي تمارس أعمالها في الدولة، وبيانات اإلنتاج لكل شركة، واألنشطة المالية، وقيم 
تدفق اإلنتاج، والضرائب وحصص المساهمة الخاصة، والمكافآت، ورسوم المساحة، 

ومجلس إدارتها.

الصناديق المالية للموارد الطبيعية
)الترتيب: 4 من 23 التقييم:88/100(

قامت الحكومة في عام 2007 باستبدال الصندوق المالي الستقرار النحاس بصندوق 
مالي لالستقرار االقتصادي واالجتماعي، بهدف عزل االقتصاد الوطني عن تقلبات 
السوق العالمية، عن طريق تراكم فائض العائدات أثناء فترات األسعار المرتفعة 

للنحاس. تقوم وزارة المالية بإدارة الصندوق وتنشر بصفة دورية المعلومات عن أصوله 
وصفقاته واستثماراته. كما تقوم الوزارة بنشر القواعد الحاكمة لعمليات اإليداع 

والسحب، إلى جانب البيانات المالية المدققة.

التقييم المجمع لشيلي وعالمات المكونات والمؤشرات

مرٍض ضعيف
جزئي مقّصر

www.revenuewatch.org/rgi
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مؤشر إدارة الموارد لعام 2013

1.  يقوم مؤشر إدارة الموارد )RGI( بتقييم 55 دولة وثالثة مناطق في دول فيدرالية كبيرة )ألبرتا بكندا 
وخليج المكسيك بالواليات المتحدة األمريكية وغرب أستراليا باستراليا(.

2.  وصل حجم مساعدة التنمية الرسمية، الموجه إلى إفريقيا جنوب الصحراء، إلى 42 مليار دوالر في 
عام 2011 )منظمة التنمية والتعاون االقتصادي(، بينما وصل إجمالي عائدات النفط النيجيري 68 

مليار دوالر )مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية بنيجيريا(. 

3.  يوجد باستبيان المؤشر 191 سؤاالً، منها 16 سؤاالً سياقياً وغير مشمول في حساب عالمات 
المؤشر. تم إلغاء سؤالين إضافيين من الحساب: أحدهما خاص بالكشف عن الملكية النفعية، 

نتيجة لعدم اكتمال البيانات، واآلخر خاص بالكشف عن أسماء الشركات التي تمارس أعمالها في 
الدولة، نتيجة لتكرار األسماء. 

4.  يمكن لمستخدمي الموقع اإللكتروني للمؤشر تجربة تحديد تقديرات مختلفة للمكونات األربعة 
.www.revenuewatch.org/rgi :وحساب العالمات المجمعة الخاصة بهم. راجع

 )SD( 5.  لالطالع على هوامش الخطأ، قمنا بحساب معدل متوسط لالنحراف المعياري لكل دولة
ضمن وخالل المكونات. كان المعدل المتوسط لالنحراف المعياري 8، وبذلك فإن الهامش المتضمن 
للخطأ في تقدير النقاط لكل دولة هو +/- 13 )فترة الثقة %90(. نحن ندرك أن القرارات التقديرية 

تمثل قدراً إضافياً من الغموض، وذلك ألن األهمية النسبية للمؤشرات والمكونات المختلفة غير 
معلومة. وجدير بالمالحظة أن هناك تنوع في معدالت االنحراف المعياري في كل الدول.  المدى 

هو 6.5 إلى 9.5، وتشير هذه النطاقات إلى فترات ثقة مختلفة نوعاً. والواقع أن الدول ذات األداء 
المرتفع أو المنخفض تميل إلى تحقيق معدالت لالنحراف المعياري أقل من المعدل المتوسط 

)4 إلى 7 بوجه عام(، بينما الدول ذات األداء المتوسط تحقق معدالت لالنحراف المعياري أعلى من 
 .)+9(

6.  قام صندوق النقد الدولي بتعديل قائمة الدول الغنية بالموارد خالل عدة أعوام. وفي آخر قائمة تم 
نشرها )2012( أصبحت 37 دولة في المؤشر من الدول الغنية بالموارد، مع إمكانية أن تضاف أربع 

دول أخرى للقائمة )أفغانستان وليبيريا وموزمبيق وسيراليون(.

7.  تعتمد أرقام الفقر على أحدث التقديرات المتاحة من البنك الدولي، والتي يعود تاريخها إلى عام 
.2008

ملحق مالحظات التوثيق

معهد رصد العائدات
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اعتمد مؤشر إدارة الموارد لعام 2013 على جهود فريق يشمل العديد من 
األفراد في المنظمة وخارجها. قام المؤلفان الرئيسيان للتقرير، خوان كارلوس 
كويروز وماري لينتزر، بقيادة عمليات األبحاث، وتنسيق تحليل البيانات، وتوجيه 

إنتاج التقرير ونشره على اإلنترنت.
 

قام كل من أليكساندر جيليز وأنطوان هيوتي من معهد رصد العائدات، 
وفيرونيكا بينسياكوفا من معهد بروكينغز، بتقديم إسهامات هامة، وكذلك 

قام أعضاء آخرون من معهد رصد العائدات، وخاصة أندرو باور وباتريك هيلر 
وفارشا فينوجوبول، ، بتقديم معلومات حيوية ألقسام من هذا التقرير. ساعد 
كل من ماثيو جيناستشي وكاترينا كواي وريبيكا مورس وسيالس أوالنج وأمير 

شافعي وإيما تارانت تايو وإيريكا ويستنبرج، في تقصي الحقائق أثناء األبحاث.  
قدم مايكل روس إسهامات خاصة بالمنهجية. تم تحضير التقرير بموجب 

توجيهات دانييل كاوفمان، كما أنه شارك أيضاً في كتابته.

تم اإلجابة على استبيان الدول بواسطة المشاركين والمنظمات التالية 
أسماؤهم والذين وافقوا على اإلشارة إليهم: بايان الطاي )منغوليا(، وونج 

أونج )ميانمار - حركة Shwe Gas(، سارة بيكمان )تنزانيا وزامبيا(، 
إليزابيث كازينس )جمهورية الكونغو الديمقراطية – مركز كارتر(، كابينت 
سيس )غينيا - CECIDE(، وين تاي كوميت سونغ )الصين(، باولو كونها 

)أنغوال وغينيا االستوائية(، إيجور دانشينكو )كازاخستان وروسيا(، أروا دي ال 
 ،)ZELA - (، ميوتوسو دليوايو )زيمبابويFundar - فيونتى )المكسيك

عبد اللطيف األطروز )المغرب(، إيريك فيشر )الجزائر(، باتريشيا جالفاو 
)البرازيل(، أنا كارولينا جونزاليز إسبينوزا )كولومبيا(، فان هاج نجوين 

)فيتنام – Pan Nature(، باولو هيدريتش )كندا، ألبرتا، معهد الشمال 
والجنوب(، جوباد إيبادوجلو )أذربيجان – مركز األبحاث االقتصادية(، ستاماتيس 

كاتوزاس )الواليات المتحدة األمريكية، خليج المكسيك(، جاسون المشيك 
)الفلبين(، ردايا لودينجكو )إندونيسيا وتيمور الشرقية(، إيمانويل ليتوز )ليبيريا 
وسيراليون(، ستار ليفيسك )المملكة المتحدة(، خوليو لوبيز وأندرية أوردونيز 
)اإلكوادور – Grupo Faro(، باشا كهداوي )إيران(، جيمي مانديل )الكويت 

 Bridges - والمملكة العربية السعودية واليمن(، جوسلين ميدالو )كمبوديا
Across Borders Cambodia(، ديونيزيو نومبورا )موزمبيق – مركز 

النزاهة العامة(، جافيد نوراني )أفغانستان – مراقبة النزاهة بأفغانستان(، 
ليوك باتي )جنوب السودان(، تورون رايتي )النرويج(، بيدرو ردوريجيز )فنزويال 

- IESA(، ناتالي رودريجيز سالزار )شيلي وبيرو(، جوناثان شولتز )بابو غينيا 

الجديدة وغرب أستراليا(، بريندون شفارتز )الكاميرون - RELUFA(، أنوباما 
سين )الهند(، جيمس ستوكر )مصر(، لورينزو تريفزيول )الغابون وغانا(، فانيسا 
أوشو )نيجيريا – مركز الدراسات االقتصادية األفريقية(، إيشا ويفر )بوتسوانا 

وجنوب أفريقيا(، جوني ويست )ليبيا(، تريشا يوه )ماليزيا(.

تمت مراجعة استبيانات الدول بواسطة أشرف الجيالني )اليمن – مجلس 
المسح الجيولوجي والموارد المعدنية باليمن(، سيون أسيدون )المغرب – 

معهد الشفافية الدولية(، فيتوس أدابو أزيم )غانا – مبادرة النزاهة في غانا(، 
سابيت باجيروف )أذربيجان – مركز األبحاث االقتصادية والسياسية(، محمد 
زين بركة )الجزائر(، كارلوس بيتنكورت )البرازيل - IBASE(، نعمة اهلل بيزان 

)أفغانستان(، بوال بوغاال )الواليات المتحدة األمريكية(، أندريا كامبوس )أنغوال(، 
بيتروس د يكوك )جنوب السودان – معهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية(، 

توماس فريتاس )تيمور الشرقية – لوتا هاماتوك(، رودريجو فيونيس )شيلي(، 
تاتيانا جينوزيو )بوليفيا – Rios Genuzio & Asociados SRL(، هانا 

هيندستروم )ميانمار – صوت بورما(، جانار جاندوسوفا )كازاخستان – مركز 
سانج لألبحاث(، كري سجانيك )الصين(، دانييال غاراميلو )اإلكوادور(، جاب 

كابوياكجوزي )بوتسوانا – معهد بوتسوانا لتحليل سياسة التنمية(، ماك 
جاتز )الهند(، سيمكاي كيلونزو )تنزانيا – منتدى تنزانيا للسياسة(، تريستان 

كنوليز ورودريك كامبيل )غرب أٍستراليا – أيكونوميست آت الرج(، توماس الزورد 
)غينيا(، هينريك ليندجيم )النرويج – المعهد النرويجي ألبحاث الطبيعة(، 
مايلز ليتفينوف )المملكة المتحدة(، شيروين لونج )ترينداد ونوباغو(، سيلو 

ماجنو )الفلبين - Action for Economic Reform(، فاراي ماجيويو 
)زيمبابوي – مركز زيمبابوي لألبحاث والتنمية(، أندريه إس ماكاريشيف 

)روسيا(، دافيد مانلي )زامبيا – ميثاق الموارد الطبيعية(، فاليري مارسيل 
)المملكة العربية السعودية – شاثمان هاوس(، مايكل ماك والتر )بابوا 

غينيا الجديدة – معهد الشفافية الدولية(، كارلو ميرال )غينيا االستوائية(، 
روبين ميلز )العراق(، جوسيه موراليز أريال )فنزويال(، إيرنست مبارار )جمهورية 

الكونغو الديمقراطية - LICOCO(، دورداني ناماخاجانستان )منغوليا – 
OSF(، مارك أونا إسانجوي )الغابون – برين فوريست، PWYP(، بن بوتر 

)موزمبيق – جينيسيس أناليتيكس(، بن روتليدج )كمبوديا – مركز الحقوق 
واإلقصاء(، آرون ساين )نيجيريا - FOSTER(، يين سين )ماليزيا – مركز 
دراسات السياسية العامة(، عصام سليم )مصر وقطر - Ibis(، فرانكي 
سيمانجونتاك )إندونيسيا – معهد الشفافية الدولية(، كاثرين ساترمان 
)جنوب أفريقيا – معهد جنوب أقريقيا للشؤون الدولية(، نيدال سويهلي 

)ليبيا(، مصطفى توماس )سيراليون(، فابيو فيالسكيز وجوليا بينا نينو 
)كولومبيا - Foro Nacional por Colombia(، كالوديا فيالي ليفيا 

.)PWYP - بيرو(، كلير وودسايد )كندا، ألبرتا(

ساعد كل من روبرت روبي، كارولين بيلفلدت، جيد ميلر وسوزان إيتو، في تطوير 
وتحرير كل محتوى الموقع اإللكتروني والنشرات.

قدم ناثانيل هيلر ومونيكا شيبرد من معهد النزاهة العالمي مساعدات قيمة 
وقاما بتسهيل استخدام معهد رصد العائدات لـ Indaba  للبحث الميداني.

قدمت مؤسسة فورد دعماً هائالً إلصدار مؤشر إدارة الموارد.

شكر وعرفان

التصميم: مؤسسة Designlounge، نيويورك
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