
¥
Fax: (+965)22530962 :¢ù```cÉ`````a -  phone:  (+965)  22530960/1:∞```````JÉ````g

.18  ∫õ`````æ```e  ,π`«ë````cƒ`````HCG  ¿É``ª`«∏``°S  »```∏``Y  ´QÉ``````°T  ,1  á`````©£b  ,á`````°VhôdG  ,â````jƒµ```dG

E-mail: info@transparency.org.kw -  www.transparency.org.kw

  www.facebook.com/transparency.kuwait

  www.youtube.com/kuwaittransparency

Transparencyorgkw

  @Kwttransparency



2

اقرتاح قانون رقم )-- / 2014( ب�ضاأن ان�ضمام الكويت 

اإىل مبادرة ال�ضفافية يف ال�ضناعات الإ�ضتخراجية

- بعد اإلطالع على الدستور،

- وعلى املرسوم رقم )3( لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانني املعدلة له،

- وعلى قانون غرفة جتارة وصناعة الكويت لسنة 1959،

- وعلى القانون رقم )30( لسنة 1964 بإنشاء ديوان احملاسبة والقوانني املعدلة له،

- وعلى القانون رقم )37( لسنة 1964 بشأن املناقصات العامة والقوانني املعدلة له،

املصرفية  واملهن  املركزي  الكويت  وبنك  النقد  شأن  في  1968م  لسنة   )32( رقم  القانون  وعلى   -
والقوانني املعدلة له، 

- وعلى القانون رقم )47( لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة لالستثمار،

- وعلى القانون رقم )1( لسنة 1993 بشأن حماية األموال العامة والقوانني املعدلة له،

- وعلى القانون رقم )10( لسنة 2003 بإصدار قانون اجلمارك املوحد لدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية،

- وعلى القانون رقم )47( لسنة 2006 باملوافقة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،

- وعلى القانون رقم )10( لسنة 2007 في شأن حماية املنافسة،

- وعلى القانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية،

- وعلى القانون رقم )37( لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،

- وعلى املرسوم بقانون رقم )24( لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة 
بالكشف عن الذمة املالية،

- وعلى املرسوم بقانون رقم )6( لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية،

- و على املرسوم األميري الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة النفط،
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- وعلى مرسوم بقانون رقم )25( لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات،

- وعلى القانون رقم )106( لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه وقد صدقنا عليه وصدرناه.

مـــادة )1(

وتتولي   ،  )EITI( اإلستخراجية  الصناعات  في  الشفافية  مبادرة  إلى  باالنضمام  الكويت  تلتزم 
مؤسسة البترول الكويتية اتخاذ كافة اإلجراءات التنفيذية لالنضمام للمبادرة خالل ثالثني يومًا من 

تاريخ العمل بهذا القانون.

مـــادة )2(

تقدم مؤسسة البترول الكويتية في نهاية كل سنة مالية مع احلساب اخلتامي للمؤسسة إلى كل من 
مجلس الوزراء وديوان احملاسبة تقريرًا تفصيليًا عن عالقة املؤسسة باملبادرة.

ويبني ديوان احملاسبة مالحظاته في شأن التقرير املشار إليه في الفقرة السابقة مرفقة مع احلساب 
اخلتامي للمؤسسة.

مـــادة )3(

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
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املذكرة الإي�ضاحية

للقانون رقم )--- / 2014( ب�ضاأن ان�ضمام الكويت اإىل

مبادرة ال�ضفافية يف ال�ضناعات الإ�ضتخراجية

 )EITI( من ضمن ما جاء في النشرة التعريفية عن مبادرة الشفافية في الصناعات اإلستخراجية
فإن مبادرة EITI هي ائتالف عاملي من احلكومات، والشركات واملجتمع املدني يعمل معًا لتحسني 

االنفتاح واملساءلة في إدارة اإليرادات من املوارد الطبيعية.

ومعيار مبادرة EITI هو مجموعة من سبعة متطلبات ينبغي على البلدان استيفاؤها لكي ُيعترف 
بها كبلدان مرشحة للمبادرة، وفي نهاية املطاف كبلدان ممتثلة باملبادرة، ويشرف على املعيار مجلس 

إدارة دولي للمبادرة يضم أعضاء من احلكومات والشركات واملجتمع املدني.

املدفوعات  من  وغيرها  الضرائب  عن  اإلفصاح  عليها  يتعني  املبادرة،  معيار  بتنفيذ  البلد  بالتزام 
التي قدمتها شركات النفط والغاز والتعدين للحكومة في تقرير سنوي للمبادرة، ويجب أن يتضمن 
وملكية  اإلنتاج،  بيانات  ذلك:  في  مبا  الطبيعية،  املوارد  قطاع  عن  توضيحية  معلومات  أيضًا  التقرير 
للدولة،  اململوكة  والشركات  الترخيص،  ومعلومات  احمللية،  احلكومة  إلى  والتحويالت  الدولة، 
واالستثمارات في التنمية االجتماعية والبنية التحتية، كما يشجع البلد على إدراج معلومات إضافية، 
املبادرة،  تقرير  في  املعلومات  هذه  بجمع  العبور؛  ومدفوعات  العقود  وشفافية  املنفعة،  ملكية  مثل: 

يتسنى للمواطنني أن يطلعوا بأنفسهم على كيفية إدارة حكومتهم لثرواتهم من املوارد الطبيعية.

إن الشفافية ميكن أن تؤدي إلى املساءلة فقط إذا توفر الفهم واالستيعاب ملا تعنيه األرقام، وعليه 
ينبغي إدارة حوار عام حول ثروة البلد من املوارد الطبيعية، لذا يتطلب معيار املبادرة أن تكون تقارير 

املبادرة مفهومة، ويتم نشرها على نطاق واسع، وأن تسهم في إثراء احلوار العام.

: EITI أما فوائد تنفيذ معيار املبادرة  فهي وفقا لنشرة
ومحاربة  باإلصالح  التزامها  يؤكد  للشفافية  دوليًا  به  معترف  معيار  تطبيق  من  احلكومات  - َتستفيد 
القطاع  هذا  في  واالستقرار  الثقة  وتعزيز  الضرائب  حتصيل  عملية  حتسني  إلى  ويؤدي  الفساد، 

االقتصادي املتقلب.
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الشركات من وجود ساحة للممارسة متكافئة الفرص ،يتعني فيها على جميع الشركات  - َتستفيد 
تستطيع  اإلفصاح عن نفس املعلومات ،كما تستفيد أيضا ًمن مناخ استثمار أفضل وأكثر استقرارا ً

من خالله التفاعل بشكل أكبر مع املواطنني ومؤسسات املجتمع املدني.

منبر  وجود  ومن  القطاع،  هذا  عن  موثوقة  معلومات  تلقي  من  املواطنون واملجتمع املدني  - يستفيد 
في  العاملة  والشركات  حكوماتهم  مساءلة  خالله  من  يستطيعون  املتعددين  املصلحة  ألصحاب 

بالدهم بشكل أفضل.

- يتم تعزيز أمن الطاقة من خالل ساحة للممارسة أكثر شفافية وأكثر استواًء.

- ُيشّجع هذا االستقرار املتزايد بدوره على تأمني استثمارات طويلة األجل في مجال اإلنتاج ومن ثم 
حتسني موثوقية مصادر الطاقة.

إن املوارد الطبيعية، مثل النفط والغاز واملعادن، في أي بلد هي ملك ملواطنيه، واستخراجها يؤدي 
إلى النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية، غير أن سوء إدارة تلك املوارد قد أدى في كثير من األحيان 

إلى الفساد وحتى الصراع.

إن املزيد من االنفتاح حول كيفية إدارة البالد لثروتها من املوارد الطبيعية هو أمر ضروري لضمان 
أن تعود تلك املوارد بالفائدة على جميع املواطنني.

وحتى يعمل معيار مبادرة  EITI فينبغي أن يكون لكل بلد من البلدان املنفذة للمبادرة أمانة وطنية 
احلكومة  من  أعضاء  تضم  املتعددين  املصلحة  أصحاب  من  مجموعة  وكذلك  بها،  خاصة  للمبادرة 
لعضوية  للمبادرة  املنفذة  البلدان  عن  ممثلني  اختيار  يتم  ثم  املدني،  املجتمع  ومنظمات  والشركات 
مجلس اإلدارة الدولي للمبادرة، وتوفر األمانة الدولية للمبادرة اخلدمات ملجلس إدارة املبادرة وتدير 

العمل اليومي للمبادرة على مستوى العالم.

علما بأنه مت اعتماد مبادرة EITI من ِقَبل األمم املتحدة، ومجموعة الدول الثماني G8 ، ومجموعة 
الدول العشرين G20 واالحتاد اإلفريقي، واملنظمة الدولية للفرانكوفونية، واالحتاد األوروبي.

وعلى الرغم من قرار مجلس الوزراء بانضمام الكويت ملبادرة )EITI( منذ مايو 2011 م إال أنه 
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لم تتخذ أي خطوة لتنفيذ ذلك القرار، وعليه فإنه من أجل البدء في االنضمام إلى مبادرة الشفافية 
في الصناعات اإلستخراجية أعد هذا االقتراح بقانون ناصًا في املادة )1( منه على أن تلتزم الكويت 
باالنضمام ملبادرة )EITI( ، وتتولى مؤسسة البترول الكويتية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك خالل 

ثالثني يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون. 

كل  إلى  اخلتامي  احلساب  مع  مالية  سنة  كل  نهاية  في  املؤسسة  تقدم  ان  على  الثانية  املادة  ونصت 
من مجلس الوزراء وديوان احملاسبة تقريرًا تفصيليًا عن عالقة املؤسسة مببادرة )EITI( ، ويبني ديوان 

احملاسبة مالحظاته في شأن هذا التقرير مرفقا مع احلساب اخلتامي للمؤسسة.



7

  

ماهي مبادرة EITI ؟
مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية )EITI ( هي ائتالف عاملي من احلكومات، والشركات 

واملجتمع املدني يعمل معًا لتحسني االنفتاح واملساءلة في إدارة اإليرادات من املوارد الطبيعية.

ملاذا نحتاج إلى املبادرة؟
أن  بلد هي ملك ملواطنيه. ميكن  النفط والغاز والفلزات واملعادن، في أي  الطبيعية، مثل  املوارد 
يؤدي استخراج هذه املوارد إلى النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية. غير أن سوء إدارة تلك املوارد 

قد أدى في كثير من األحيان إلى الفساد وحتى الصراع.

إن املزيد من االنفتاح حول كيفية إدارة البالد لثروتها من املوارد الطبيعية هو أمر ضروري لضمان 
أن تعود تلك املوارد بالفائدة على جميع املواطنني.

ماهو معيار مبادرة EITI ؟
معيار مبادرة EITI هو مجموعة من سبعة متطلبات ينبغي على البلدان استيفاؤها لكي ُيعترف بها 
كبلدان مرشحة للمبادرة، وفي نهاية املطاف كبلدان ممتثلة باملبادرة. ويشرف على املعيار مجلس إدارة 

دولي للمبادرة يضم أعضاء من احلكومات والشركات واملجتمع املدني.

من  ثرواتها  إدارة  بكيفية  يتعلق  فيما  الكامل  االنفتاح  لضمان  املبادرة  معيار  البلدان  تنفذ 
املوارد الطبيعية.

بالتزام البلد بتنفيذ معيار املبادرة، يتعني عليه اإلفصاح عن الضرائب وغيرها من املدفوعات التي 
يتضمن  أن  ويجب  للمبادرة.  سنوي  تقرير  في  للحكومة  والتعدين  والغاز  النفط  شركات  قدمتها 

التقرير أيضًا معلومات
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توضيحية عن قطاع املوارد الطبيعية، مبا في ذلك: بيانات اإلنتاج، وملكية الدولة، والتحويالت 
إلى احلكومة احمللية، ومعلومات الترخيص، والشركات اململوكة للدولة، واالستثمارات في التنمية 
املنفعة،  ملكية  مثل:  إضافية،  معلومات  إدراج  على  البلد  يشجع  كما  التحتية.  والبنية  االجتماعية 

وشفافية العقود ومدفوعات العبور.
بجمع هذه املعلومات في تقرير املبادرة، يتسنى للمواطنني أن يطلعوا بأنفسهم على كيفية إدارة 

حكومتهم لثرواتهم من املوارد الطبيعية.
إن الشفافية ميكن أن تؤدي إلى املساءلة فقط إذا توفر الفهم واالستيعاب ملا تعنيه األرقام، وعليه 
ينبغي إدارة حوار عام حول ثروة البلد من املوارد الطبيعية. لذا يتطلب معيار املبادرة أن تكون تقارير 

املبادرة مفهومة، ويتم نشرها على نطاق واسع، وأن تسهم في إثراء احلوار العام.
EITIماهي فوائد تنفيذ معيار مبادرة ؟

َتستفيد احلكومات من تطبيق معيار معترف به دوليًا للشفافية يؤكد التزامها باإلصالح ومحاربة 
القطاع  هذا  في  واالستقرار  الثقة  وتعزيز  الضرائب  حتصيل  عملية  حتسني  إلى  ويؤدي  الفساد، 

االقتصادي املتقلب.
َتستفيد الشركات من وجود ساحة للممارسة متكافئة الفرص، يتعني فيها على جميع الشركات 
اإلفصاح عن نفس املعلومات. كما تستفيد أيضًا من مناخ استثمار أفضل وأكثر استقرارًا تستطيع من 

خالله التفاعل بشكل أكبر مع املواطنني ومؤسسات املجتمع املدني.
يستفيد املواطنون واملجتمع املدني من تلقي معلومات موثوقة عن هذا القطاع، ومن وجود منبر 
ألصحاب املصلحة املتعددين يستطيعون من خالله مساءلة حكوماتهم والشركات العاملة في بالدهم 

بشكل أفضل.
يتم تعزيز أمن الطاقة من خالل ساحة للممارسة أكثر شفافية وأكثر استواًء. ُيشّجع هذا االستقرار 
موثوقية  حتسني  ثم  ومن   – اإلنتاِج  مجال  في  األجل  طويلة  استثمارات  تأمني  على  بدوره  املتزايد 

مصادر الطاقة.
كيف يعمل معيار مبادرة EITI ؟

يكون لكل بلد من البلدان املنفذة للمبادرة أمانة وطنية للمبادرة خاصة به، وكذلك مجموعة من 
يتم  املدني.  املجتمع  ومنظمات  والشركات  احلكومة  من  أعضاء  تضم  املتعددين  املصلحة  أصحاب 

اختيار ممثلني عن البلدان املنفذة للمبادرة لعضوية مجلس اإلدارة الدولي للمبادرة.
توفر األمانة الدولية للمبادرة اخلدمات ملجلس إدارة املبادرة وتدير العمل اليومي للمبادرة على 

مستوى العالم.
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مجلس  إلى  التقدم  قبل  معينة  خطوات  اتخاذ  املبادرة  معيار  تنفيذ  تعتزم  التي  احلكومة  على  ينبغي 
اإلدارة الدولي للمبادرة للحصول على صفة البلد املرشح للمبادرة. تتضمن تلك اخلطوات: إصدار بيان 
صريح عن التزام احلكومة، ووضع خطة عمل حتدد األهداف التي يريد البلد حتقيقها من املبادرة وكيف 
يعتزم الوصول إلى وضع االمتثال باملبادرة، وإنشاء مجموعة أصحاب املصلحة املتعددين ) MSG ( مع 

الشركات واملجتمع املدني.
EITI: لتحقيق وضع االمتثال باملبادرة، يتعني على البلدان استيفاء املتطلبات التالية ملعيار

املتطلب رقم 1
يتطلب معيار املبادرة إشرافًا فّعااًل من ِقَبل مجموعة أصحاب املصلحة املتعددين.

املتطلب رقم 2
يتطلب معيار املبادرة نشر تقارير املبادرة في الوقت احملدد.

املتطلب رقم 3
بالصناعات  املتعلقة  السياقية  املعلومات  تتضمن  التي  املبادرة  تقارير  نشر  املبادرة  معيار  يتطلب 

االستخراجية.
املتطلب رقم 4

يتطلب معيار املبادرة نشر تقارير شاملة للمبادرة تتضمن اإلفصاح الكامل من ِقَبل احلكومة عن 
النفط والغاز  ِقَبل شركات  إيراداتها من الصناعات االستخراجية وكذلك اإلفصاح الكامل من 

والتعدين عن كافة مدفوعاتها اجلوهرية إلى احلكومة.
املتطلب رقم 5

يتطلب معيار املبادرة عملية ضمان ذات مصداقية تطّبق املعايير الدولية.
املتطلب رقم 6

اجلمهور،  متناول  وفي  بنشاط،  وتفّعل  مفهومة،  املبادرة  تقارير  تكون  أن  املبادرة  معيار  يتطلب 
وتسهم في إثراء احلوار العام في املجتمع.

املتطلب رقم 7
الالزمة بشأن  املتعددين اإلجراءات  املبادرة أن تتخذ مجموعة أصحاب املصلحة  يتطلب معيار 

الدروس املستفادة ومراجعة نتائج وأثر تنفيذ املبادرة.

EITI  متطلبات مبــــادرة 

1

2

3

4

5

6

7
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EITI EITI 

بلدان ممتثالن

39

200 مليار دوالر أمريكي 

20092 (ديسمبر)

إجمالي قيمة اإليرادات التي مت اإلفصاح عنها

فترة مالية غطتها تقارير املبادرة

2011 (ديسمبر)
ً ً ممتثال بلدا

97

570 مليار دوالر أمريكي 

12

إجمالي قيمة اإليرادات التي مت اإلفصاح عنها

فترة مالية غطتها تقارير املبادرة

2013 (أكتوبر)
ً ً ممتثال بلدا

180

1 تريليون دوالر أمريكي 

25

إجمالي قيمة اإليرادات التي مت اإلفصاح عنها

فترة مالية غطتها تقارير املبادرة

 

   :  .

   

.  (MSG) 

:EITI   

EITI  التقدم الذي اأحرزته مبــــادرة 
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25 بلدًا ممتثلة باملبادرة:
ديفوار،  الوسطى، وكوت  أفريقيا  فاسو، والكاميرون، وجمهورية  ألبانيا، وأذربيجان، وبوركينا 
ومنغوليا،  وموريتانيا،  ومالي،  وليبيريا،  قيرغيزستان،  وجمهورية  وكازاخستان،  والعراق،  وغانا، 
الشرقية،  وتنزانيا، وتيمور  الكونغو،  وبيرو، وجمهورية  والنرويج،  والنيجر، ونيجيريا،  وموزمبيق، 

وتوغو، واليمن، وزامبيا.

16 بلدًا مرشحة للمبادرة:
وهندوراس،  وغينيا،  وجواتيماال،  الدميقراطية،  الكونغو  وجمهورية  وتشاد،  أفغانستان، 
وأندونيسيا، ومدغشقر، والفليبني، وسيراليون، وساو تومي وبرينسيبي، والسنغال، وجزر سليمان، 
كولومبيا،  بينها  من  أخرى،  بلدان  عدة  أعربت  كما  وأوكرانيا.  وتوباغو،  وترينيداد  وطاجيكستان، 
املتحدة  والواليات  املتحدة،  واملمكة  اجلديدة،  غينيا  وبابوا  وإيطاليا،  وأملانيا،  وفرنسا،  وإثيوبيا، 
األمريكية، عن نيتها في تنفيذ املبادرة، وتعمل حاليًا من أجل استيفاء متطلبات االشتراك في املبادرة.

35 بلدًا
أعدت تقارير مبادرة.

181 فترة مالية
مت تغطيتها في تقارير املبادرة.

أكثر من تريليون دوالر أمريكي
من اإليرادات مت اإلفصاح عنها في تقارير املبادرة

يدعم أكثر من 80 شركة من أكبر شركات النفط والغاز والتعدين في العالم مبادرة EITI وتشارك 
في عملية املبادرة بنشاط من خالل األعمال التي تقوم بها تلك الشركات في البلدان املنفذة للمبادرة، 
ومن خالل التزاماتها على املستوى الدولي، وعبر الروابط الصناعية. حصلت املبادرة أيضا على دعم 
أكثر من 90 مؤسسة استثمار عاملية تدير مجتمعًة أعمااًل تزيد قيمتها على 19 تريليون دوالر أمريكي.

EITI  41 بلداً تنفذ مبــــادرة 

 اأكرث من 80 �ضركة داعمة للمبادرة
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تشارك منظمات املجتمع املدني في مبادرة EITI مباشرة ومن خالل حملة “انشر ماتدفعه” التي 
يدعمها أكثر من 400 منظمة غير حكومية في مختلف أنحاء العالم.

تضم املنظمات الدولية التي تدعم مبادرة EITI : البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنوك 
املنفذة للمبادرة، وتدعم جهود  للبلدان  الفني واملالي  الدعم  املنظمات  التنمية اإلقليمية. تقدم تلك 

نشر فكرة املبادرة.

وفنلندا،  والدمنارك،  وكندا،  وبلجيكا،  استراليا،  تضم  احلكومات  من  عدد   EITI مبادرة  يدعم 
واململكة  وسويسرا،  والسويد،  وأسبانيا،  والنرويج،  وهولندا،  واليابان،  وإيطاليا،  وأملانيا،  وفرنسا، 
املتحدة، والواليات املتحدة األمريكية. توفر تلك احلكومات دعمًا سياسيًا وفنيًا وماليًا للمبادرة، على 
املستوى الدولي وعلى مستوى البلدان. كما توفر دعمًا ماليًا عبر دعم ثنائي مباشر للبلدان التي تنفذ 

املبادرة أو من خالل صندوق ائتماني تساهم فيه عدة جهات مانحة ويديره البنك الدولي.

مت اعتماد مبادرة EITI كذلك من ِقَبل األمم املتحدة، ومجموعة الدول الثماني ،G8 ومجموعة 
الدول العشرين G20 ، واالحتاد اإلفريقي، واملنظمة الدولية للفرانكوفونية، واالحتاد األوروبي.

 حتالف عري�ض من احلكومات ومنظمات املجتمع  

 املدين واملنظمات الدولية يدعم املبادرة
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� تقوم استراليا حاليًا بإجراء ممارسة جتريبية للمبادرة 
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