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مو%ض)ع &%$ صلة

., /عد%,:   .. %لنفط  عقو,  فى  %لتطب)ق  %لو%جب  %لقانو= 
Cحمد %لمفتى %لمحامى 

/عد%,: بقلم:   .. %لنفط  عقو,  فى  %لتطب)ق  %لو%جب  %لقانو= 
,. Cحمد %لمفتى %لمحامى 

Cحمد  ., /عد%,:   .. %لنفط  عقو,  حالة  ,G%سة  %لتحك)م: 
%لمفتى %لمحامى 

على %لI)كل)ة   JGثاLM %لسو,%=  فى  %لنفط   O%ستخر/
%لمستوي)ن %القتصا,M V%لس)اسي .. بقلم: Tانئ Gسال=

,G%سة M%قع)ة للبتر\ Mبعض %لحلو\ 

نشر في سو%$ن"ل (و) 08 - 01 - 2013سو%$ن"ل

مرحبا! يبد. <نك .صلت 2لى )نا عن Fريق Google. )ل تعلمـ(ين) <= سو;:89 ل,س جريد3 2لكتر.ن,ة* بل )و محر$ بحث
عن :ألخبا9؟ تفاص,ل <كثر عن سو;:89 موجو;3 )نا.

أنواع عقود النفط (البترول) .. إعداد: د. أحمد املفتى املحامى 

بسم هللا $لرحمن $لرح"م
?عد$%: %. =حمد $لمفتى $لمحامى

(KICHR) @إلنسا$ Bلى لحقوDو) $لدEئ"س مركز $لخرK
(تكو@ $لنظا) $لقانونى $لمباشر لعقو% $لنفط في $لسو%$@ من $آلتى:

(i) 33 – 137 من قانو@ $لمعامالV $لمدن"ة لسنة 1984 .
2005 Kلمو$% 190 – 192 من %ستو$ (ii)

(iii) قانو@ $لبترZD لسنة 1931 ($لغى) – تخز(ن فقط
لسنة $لبترDل"ة   [Dلثر$ تنم"ة  قانو@  $لغى  قد  Dكا@  ($لغى)   1972 لسنة  $لبترDل"ة   [Dلثر$ قانو@   (iv)

1958
(v) قانو@ $لمؤسسة $لعامة للبترZD لسنة 1976 ($لغى)

(vi) قانو@ $لثرD] $لنفط"ة لسنة 1998 (تشر(ع مر@ / تشر(ع جامد)
Zة $لمفعو)Kسا bتر$خ"ص $الستكشا (vii)

Zة $لمفعو)Kلنفط سا$ Vتفاق"ا$ (viii)
$لسو%$ن"ة للمؤسسة  $لمملوكة   Vللشركا $الساس"ة  D$لنظم  $لتأس"س  Dعقو%  $لمؤسس"ن   Vتفاق"ا$  (ix)

للنفط بموجب $لما%] 19(1)(%) من قانو@ $لثرD] $لنفط"ة لسنة 1998 .
$لسو%$ن"ة $لمؤسسة  تمتلك  $لتى   Vللشركا $الساس"ة  D$لنظم  $لتأس"س  Dعقو%  $لمؤسس"ن   Vتفاق"ا$  (x)

ً ف"iا بموجب $لما%] 19(1)(b) من قانو@ $لثرD] $لنفط"ة لسنة 1998 . للنفط $سiما
Dف"ما (لى $ستعر$ضا ألنو$k عقو% $لنفط:

(1) $المت"اV$n $لتقل"د(ة:
$المر(ك"ة  ZDلبتر$  Vشركا تنافس  oو  كا@   ZDلبتر$  Zحو $لتاK(خى  $لدDلي   k$لصر$  qسبا= =حد   @=
D$ألKDب"ة حوZ مصا%K $لبترZD $لموجو%] في $لدZD $ألجنب"ة Dعلي Dجt $لخصوZD% s $لعالم $لثالث

ً Dقابالً للتأث"ر $ألجنبى . (1) $لتى كا@ معظمiا $ما تحت $الستعماK $لمباشر $D مستقال Dلكن ضع"فا
D$لذi) yمنا من xلك $لتنافس oو $نt لم تترتب عل"t $لنت"جة $لمتوقعة للتنافس oDى تقد(م شرED تعاقد

مجز(ة لدZD $لعالم $لثالث $لمالكة للمصا%K $لبترDل"ة xDلك لالسباq $لتال"ة :
- عقد $تفاق"اV ب"ن حكوماV $لدZD $لتى تتبع لiا شركاV $لبترZD $المر(ك"ة D$ألKDب"ة. (2)

لتحق"ق $لمناسبة  $لقانون"ة  $أل%$]  oى  $لتقل"د(ة   nالمت"ا$  Vتفاق"ا$  @= علي   Vلشركا$ ب"ن  $لتنس"ق   -
$غر$ضiا .

Dلعل xلك oو $لسبب $ألساسى فى =@ كافة $تفاق"اV $لبترZD $لتى =برمت ب"ن شركاV $لبترZD%D ZD $لعالم
@D% } حتى مطلع $لقر@ $لعشر(ن كانتD ا(ة $لقر@ $لتاسع عشرiل"ة منذ نDلبتر$ K%لثالث $لمالكة للمصا$

$ستثناء { عباK] عن $تفاق"اV $مت"اn تقل"د(ة.
Dعلي Dجt $لتحد(د iÄرV $تفاق"اV $المت"اZD= n $ألمر في $ندDن"س"ا Dبعض $القطاK $ألخرy في نiا(ة
$لقر@ $لتاسع عشر . $ما $مت"اV$n $لشرB $ألDسط فانiا بد=V باالمت"اn $لبر(طانى ($مت"اK$% nسى) سنة

1901 $لذy $بر) في $(ر$@.
tEDلشر نسبة  $لعالم  $نحاء  معظم  في  $ندثر  قد   ZDلبتر$  Vتفاق"ا$ من   kلنو$ xلك   @$ من  $لرغم  Dعلي 
D "Kلنام"ة . كما $@ كث"ر$ من "عقو% $إل(جا$ ZDمستخدما في عد% محد% من $لد Z$nما tلمجحفة ?ال $ن$

jMير Gj%عة %لخرsوr يشكو من تعدV %ألTالي على %ألG%ضي %لزG%ع)ة %الستثماGية    (ستر%تفوG) : %لحرd باسم هللا.. ك)ف يكو= %لدين مبرGً% ألفعا\ (ش)طان)ة) ؟    jيت %لزيتو= Cفضل من M,Cية %لكول)سترM\ لمرضى %لقلب    Mفاa شاC dثناء صالته ألM\ مرa في ح)اته
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. $لتقل"د(ة   V$nالمت"ا$ مالمح  بعض  تحمل   ZDلد$ من  كث"ر  في   ً حال"ا بiا   Zلمعمو$  "ZDلبتر$ "تر$خ"ص 
Dتتخلص $لخصائص $لرئ"س"ة لالمت"اV$n $لتقل"د(ة في $آلتى :

( =) كبر مساحة $المت"اn بح"ث تغطى في بعض $لحاالV كل مساحة $لقطر $لمعنى Dفي كث"ر من $لحاالV ال
[Dلثر$ قانو@   Çتر) $ل"و)   Zلحا$ oو  كما   Vلمساحا$ بعض  عن   yKجبا$ تخلى  برنامج  $التفاق"ة  تتضمن 

$لنفط"ة لسنة 1998 موضوk مساحة منطقة $الستكشاD b$لتخل"اV ل"عالج في $تفاق"ة قسمة $النتاÖ $لتى تبر) ب"ن $لطرف"ن) .
ً ($لما%] 9 من قانو@ $لثرD] $لنفط"ة لسنة 1998 تنص علي $نt (جب E (q )وZ مد] سر(ا@ $المت"اn ح"ث تتر$ÜD ب"ن D 60 75 عاما Dفى حالة $لكو(ت بلغت 92 عاما

$@ ال تتجاnD مد] سر(ا@ $تفاق"ة $لنفط في جملتiا 25 سنة علي $@ ال تز(د مد] $لترخ"ص عن ثالá سنو$D V(جوn تجد(دoا لفتر] $ضاف"ة مماثلة).
( Ö) قلة $لعائد$V $لمال"ة للحكومة $لمض"فة Dتتمثل في مبلغ $تاD] (royalty) بس"ط Dثابت { ال (رتبط بق"مة $لبترZD $لمنتج Dال باالKباÜ $لتى تعو% علي $لشركة $لمنقبة

. ( tتم $نتاج) ZDن بترE عن كل V4 شلنا Zعلي سب"ل $لمثا )
Vسقوفا Dتحد(د   (Commercial production) لمنتجة$  Zلحقو$ Dتحد(د  $لبحث  برنامج  xلك  في  بما   Vلعمل"ا$ كافة  علي  تامة  س"طر]  $لمنقبة  $لشركة  تس"طر   (% )

. Kتحد(د $السعاD Öالنتا$
( ä) تعتبر $ألمو$Z $لتى تصرفiا $لشركة $لمنقبة علي $لعمل"اV $لبترDل"ة مساoمة مباشر] في â=K $لماD Zل"ست مصرDفاV تستر% من $النتاD Öفق برنامج مع"ن .

xلك بمثل  $لطب"ع"ة  ثرD$تiا  في  حكومة   y= تصرفت   @= $لحد(ث  $لتاK(خ  في   áحد) لم   tن$ عنiا   Zقا ح"ث  =مر(كى  كاتب  بتعل"ق  $لتقل"د(ة   V$nلالمت"ا $ستعر$ضنا  Dنجمل 
(3) .V$س"ر من $لعائد) Kلتلك $لمد] $لطو(لة مقابل نذD لسخاء$

(2) $المت"اV$n $لحد(ثة:
بمرKD $ال(ا) Dتغ"ر $لظرbD $لتى جعلت %ZD $لعالم $لثالث تو$فق علي توق"ع $تفاق"اV $المت"اn $لتقل"د(ة iÄر في عالم $لتنق"ب عن $لبترZD ما (عرb باالمت"اV$n $لحد(ثة

. Dلعل $بلغ Dصف لالمت"اV$n $لحد(ثة oو $نiا $مت"اV$n تقل"د(ة $%خلت عل"iا بعض $لتعد(الV لصالح $لدZD $لمض"فة في $لمجاالV $لتال"ة:
( =) ف"ما (تعلق بمساحة $لترخ"ص ح"ث (نص $المت"اn $لحد(ث علي مساحة =قل Dعلي برنامج nمنى للتخلى عن تلك $لمساحة .

( q) ف"ما (تعلق بمد] سر(ا@ Kخصة $الستكشاb ح"ث (نص $لقانو@ $لمذكوK علي مد] سر(ا@ $قصر بكث"ر من مد] سر(ا@ $المت"اn $لتقل"دy $لتى سبق $@ =شرنا $ل"iا .
( Ö) $لنص علي عائد$V مال"ة $ضاف"ة سو$ء كانت في شكل $تاD$ [D ضر(بة علي $KباÜ شركة $لتنق"ب $D منح تدفع للدDلة $لمض"فة عند $لتوق"ع علي $التفاق"ة $D عند
عل"iا تنص  $لتى  $لمال"ة   V$لعائد$  k$نو$ =oم  oى  ضر$ئب   D$  [Dتا$ شكل  في  تتم  $لتى   Vلدفعا$ Dتعتبر   . مع"نة   Vمعدال $لي   Öالنتا$  ZصوD عند   D$  ZDلبتر$  bكتشا$

: V$لضر$ئب بشئ من $لتفص"ل ف"ما (لى من فقر$D [Dخ $ألتا)Kلتا Bنا $@ نتطر)=K لحد(ثة . لذلك فقد$ V$nالمت"ا$
(i) ?@ "$التاD= "[D "$لر(ع" =D "$لدفعاV $لمقرo "[Kى مسم"اV لمعنى D$حد في $تفاق"اV $المت"اn $لبترDلى . oDى تعنى $لدفعاV $لنقد(ة =D $لع"ن"ة $لتى (لتز) صاحب

$المت"اn با%$ئiا $لى $لدDلة $لمض"فة عن كل Dحد] $نتاÖ بترDلى (حصل عل"iا .(4)
D (ii)$لحكومة oى صاحبة $لشأ@ في تقاضى $ألتاD] في $لبال% $لعرب"ة { D(رجع xلك $لى $@ ملك"ة باEن $ألèK تعو% $لي $لدDلة ( Dل"س $لى مالك سطح $الèK كما oو
[Dالتا$ @$ ZDلبتر$ Vشركا Vلذلك $لسبب $عتبرD } لضر(بة معا$D [Dلة $لحق فى تقاضى $ألتاDلك $@ (صبح للدx ترتب على)D . ( ك"ة)لمتحد]  $المر$  Vفي $لوال(ا Zلحا$
للقو$ن"ن  kلخضو$ من   nالمت"ا$ صاحب  $لثان"ة  $لعالم"ة   qلحر$ قبل  ما  فتر]  في  =برمت  $لتى   Vالتفاق"ا$ كافة  $عفت   [Dالتا$ %فع  مقابل  في   tن= بح"ث   } للضر(بة  مكملة 

$لضر(ب"ة $لوEن"ة . Dلم تفلح $لدZD $لمنتجة في تنف"ق $التاD] ($عتباoKا مصاK(ف تشغ"ل ) ?ال في تاK(خ الحق .
qما قبل $لحر Vفي $تفاق"ا Kلك $لمع"اx ($ستخد$ kقد شاD } Öحد] من $النتاD عن مبلغ مع"ن عن كل [Kى $ما $@ تكو@ عباiف } [Dد $التا)لتحد @$Kنالك مع"اoD (iii)

($لعالم"ة $لثان"ة) مع $الختالb في تقد(ر xلك $لمبلغ من $تفاB $لي êخر . (5)
لعد) تعسفى   ZDأل$  Kلمع"ا$  @= ح"ث  $ألخ"ر   Kلمع"ا$  qلحر$ بعد  ما   Vتفاق"ا$ غالب"ة  تبنت  Dقد   }  yلسنو$  Öالنتا$ من  مع"نة  مئو(ة  نسبة  عن   [Kعبا تكو@   @$ D=ما   (iv)

$KتباtE باسعاK $لبترZD $لمنتج Dكم"اتD . tلقد حد% $لكث"ر منiا تلك $لنسبة D } %12 q=@ كانت بعض $التفاق"اV قد Kفعت تلك $لنسبة $لي %40 . (6)
Vلة باءDال =@ تلك $لمحا? . ÜباKكة $لعا%لة في $الKتبنى مبد= $لمشاD لعالم"ة $لثان"ة$ qما قبل $لحر V$nلة لتعد(ل $مت"اDمحا ZD1947 –  1949 قامت $(ر$@ بأ Zخال (v)

بالفشل D$نتiت بتأم"م صناعة $لبترZD في $(ر$@ سنة 1951 . (7)
Dلقد =فلحت فنزD(ال ف"ما فشلت ف"t ?(ر$@ ح"ث =صدVK سنة 1948 قانونا (قضى بفرè ضر(بة علي $KباÜ شركاV $لبترZD بح"ث ال (قل نص"ب $لحكومة عن %50
VK1958 ح"ث $صد (لك $لمبد= نحو $ألحسن عاx ال)Dفنز Vجرo قدD . "ÜباKلة تقر مبد= "مناصفة $ألD% ZD= ىo ال)Dبذلك تكو@ فنزD . Vتلك $لشركا ÜباK$ من صافى

(8) . nحاجة $لي تعد(ل $المت"ا @D% ÜباKنص علي $@ ال (قل نص"ب $لحكومة عن 60% من صافى $ال) (حد$D جر$ء من جانب$) قانونا
t"ف %KD yلذ$D آلخذ] في $لنمو$ ZDلتنم"ة $القتصا%(ة للد$ Vبحث مشكال yا تقر(ر خبر$ء $القتصا% $لذi"سة تبنت ف$K% [ة $ألمم  $لمتحد)Kسكرتا Vفي عا) 1949 $عدD
ZDلد$ ب"ن  ثنائ"ة  ضر(بة   Vتفاق"ا$ بابر$)  $لضر(بى   Ö$D%nال$  y%تفا (مكن   tن$D  } $ألجنب"ة   V$Kالستثما$ من  مجز  ضر(بى  عائد  علي   Zلحصو$  ZDلد$ تلك  حق  من   tن$

(9) . ٌ ً $ضاف"ا $لمصدK] لر=â $لماD Z$لدZD $لمض"فة . كما (مكن للدZD $ألخ"ر] Dقتذ$Ç $@ ترفع ضر$ئبiا $لي $لقدK $لذy ال (حمل $لمستثمر $الجنبى عبئا
Dفى $لسعو%(ة جرV مفاDضاV مع شركة $K$مكو $نتiت باصد$K مرسوم"ن في D 4/11/1950 26/12/1950 فرضا ضر(بة %خل نسبتiا D %50فى 30/12/1950 $بر)
èفر بعد)  $لحكومة   VدiتعD $لمرسوم"ن  في   [Kلمقر$ $لدخل  لضر$ئب  $K$مكو   äبمقتضا خضعت  K$D$مكو  $لحكومة  ب"ن  تكم"لى   Bتفا$

ضر$ئب $على . Dلعل $لسبب $لذy جعل $لسعو%(ة تفرè $لضر$ئب باجر$ء من جانب D$حد oو Kغبتiا في $Kساء سابقة قانون"ة تستند $ل"iا مستقبال . (10)
كذلك عدلت ل"ب"ا $تفاق"اتiا $لبترDل"ة بمرسو) صدK فى DD 22/11/1965$فق عل"t $لبرلما@ في D 9/12/1965نص علي قاعد] مناصفة $الKباoD . Üكذ$ نجد $نt في
لبلغت $لدخل  لضر(بة   [Dالتا$ $ض"فت   $x$  tن$ بح"ث  $لدخل  على  ضر(بة   èتفر قو$ن"ن  $لعرب"ة   ZDلد$ معظم   VKصد$  } $لسعو%(ة  $Kستiا  $لتى  $لسابقة  تلك   qعقا$
ÜباKال$ مناصفة  مبد=   Vالتفاق"ا$ بعض   VnDتجا $ألDسط   Bلشر$ في  $لمشاKكة  نظا)   Zخا%$ Dبعد   . $لصاف"ة   tباحK= من   %50 nالمت"ا$ لصاحب  $الجمال"ة   Vلمدفوعا$

D$صبحت تنص علي نسبة $كبر لصالح $لدDلة .

http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.sudaress.com/city/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85


سودارس : أنواع عقود النفط (البترول) .. إعداد: د. أحمد املفتى املحامى13:47 01/09/2016

Page 3 of 7http://www.sudaress.com/sudanile/48806

DخاÖK منطقة $لشرB $ألDسط نiجت $ندDن"س"ا نفس نiج فنزD(ال ح"ث $صدVK قانونiا Kقم 440 لسنة D 1960$لذo yجرV بمقتضاä مبد= مناصفة $الKباD Üنصت
علي $ال (قل نص"ب $لحكومة عن D . %60لقد $عترضت $لشركاV علي xلك $لقانو@ على =ساâ $نt تعد(ل من جانب D$حد Dلكنiا عا%DD V$فقت عل"t الحقا .

Dمن ناح"ة =خرy نجد $نt منذ تبنى نظا) $لضر$ئب في $تفاق"اV $المت"اn في $لمنطقة $لعرب"ة ثاVK مشكلة تتعلق بطب"عتt $ألتاD [Dما $x$ كا@ (جب معاملتiا باعتباoKا
قرضا من $الستحقاB $لضر(بى $D باعتباoKا نفقاV $نتاÖ تخصم من $لدخل كما oو $لحاZ في كافة $لدZD $لرئ"س"ة $لمنتجة للبترZD خاÖK $لمنطقة $لعرب"ة . (11)

. Vضمن عناصر $لنفقا [Dالتا$ Zخا%$D nالمت"ا$ Vقبلت تعد(ل $تفاق"اD (12/11/1964  جن"ف) Vعنت $لشركاx$ ZDلعرب"ة $لمنتجة للبتر$ ZDو(لة مع $لدE VضاDبعد مفاD
Dب"ن ب"نiا   k$نز  y$ نشوء  حالة  في  $جباK(ة   [Kبصو $لتحك"م  $لي  $للجوء  $شترEت  كما   . $لمعلنة   Kالسعا$ علي  خصم  علي  تحصل   @$ xلك  مقابل   Vلشركا$ D$شترEت 
$لحكومة . Dقد D$فقت كل من $لسعو%(ة Dل"ب"ا Dقطر D$لكو(ت D$(ر$@ علي مقترحاV $لشركاV { $ما $لعر$B فقد Kفضت عرè $لشركاV بسبب $لشرED غ"ر $لمال"ة $لتى

. èقترنت بالعر$
EDمقابل شر Vجزء$ من $لنفقا [Dلفتر] 26 –  28 نوفمبر معتبر$ً $التا$ Zتا خالKقم 49 $لمتخذ في $لمؤتمر $لسابع $لمنعقد في جاكاK بكKDأل$ K$قر Kلك صدx بناء عليD
مع"نة . تاKكا للدZD حر(ة قبوZ عرè $لشركاK D$ VفضD . tلقد قامت $لحكوماV $لتى Eبقت xلك $لقر$K بتعد(ل $تفاق"اتiا كما (لى : قطر في 1964 { $(ر$@ في 1965 {

$لسعو%(ة في 1965 { ل"ب"ا في 1965 { $لكو(ت في 1967 . (12)
(3) $لمشاK(ع $لمشتركة:

$لمشاK(ع $لمشتركة (عقد $لمشاKكة) عباK] عن $تفاB ب"ن $لحكومة (=D مؤسسة $لبترZD $لوEن"ة) Dتتحمل $لشركة $لمنقبة { بموجب عقد $لمشاKكة { تكال"ف $لبحث
عقد (نص  Dقد   .  Vتخل"ا Dببرنامج  مع"نة  مبالغ   KباستثماD مع"ن  حفر  ببرنامج  $لمنقبة  $لشركة  $لمشاKكة  عقد  D(لز)   .  yKتجا  bكتشا$ Dجو%  عد)  حالة  في  بمفر%oا 
Öفق نسب سنو(ة محد%] تخصم من ق"مة $إلنتاD Öا من ق"مة $إلنتاo%لتنم"ة علي $@ تستر$D كة علي $@ تتحمل $لشركة $لمنقبة كافة $لتكال"ف في مرحلتي $لبحثKلمشا$

ألغر$è ضر(بة $لدخل . Dقد تقتصر $لتكال"ف $لتى تتحملiا $لشركة $لمنقبة علي مرحلة $لبحث فقط .
Dفي بعض $لحاالV ال (عطى عقد $لمشاKكة $لشركة $لمنقبة $لحق في $ستر%$% تكال"ف $لبحث { فعلى سب"ل $لمثاZ نجد $@ كافة $التفاق"اV $لتى =برمت في $لنرD(ج بعد عا)

1973 ال تعطى $لشركة $لمنقبة $لحق في $ستر%$% تكال"ف $لبحث حتى في حالة $كتشاb $لبترZD $لبترZD بكم"اV تجاK(ة . (13)
Dتدفع $لحكومة حصتiا في â=K ماZ عقد $لمشاKكة بو$حد $D $كثر من $لطرB $آلت"ة :

. ZDلبتر$ Zفي مجا Öنتا$D تنم"ةD بحث Bمنح حقو -
- منح حق $ستخد$) $لبن"اV $الساس"ة D$لتسi"الV $لتى تمتلكiا $لحكومة .

. Vعطاء معلوما$ -
- منح تسi"الV مصرف"ة .

- تأج"ل $D =عفاء$V $التاD V$D$لضر$ئب .
- منح حو$فز $ستثماK ف"ما (تعلق بتحد(د نسبة $الستiالD= Ç $ستر%$% $لتكال"ف .

. yKلتجا$ bمة نقد$ بعد $الكتشاoفع $لمسا% -
xلك علي  Dبناء   } $لخ   .. D$لتشغ"ل  $لتنم"ة  Dتكال"ف  $لمتوقعة   Öالنتا$ Dكم"ة  $لبحث   Vعمل"ا لمخاEر  $لمنقبة  $لشركة  بتق""م  $لمشاKكة  عقد  في  $لحكومة  حصة  Dتتأثر 

تتفاVD حصة $لحكومة في عقد $لمشاKكة تفاDتا كب"ر$ً من قطر $لي êخر .
Dتأخذ $لمشاKكة =حد $ألشكاZ $إل%$K(ة $لتال"ة :(14)

1- تكو(ن شخص"ة $عتباK(ة تكو@ ملك"تiا مساoمة ب"ن $لحكومة (=D مؤسسة $لبترZD $لوEن"ة) D$لشركة $لمنبقة . Dتخضع تلك $لشخص"ة للضر$ئب D(وكل لiا =مر
$لوEن"ة)  ZDلبتر$ مؤسسة   D=) لحكومة$ ب"ن  $لشخص"ة  تلك  تحققiا  $لتى   ÜباKأل$ صافى  (قسم  $لحالة  تلك  Dفي   . $لمشاKكة  عقد  (نص  حسبما   tتسو(قD  ZDلبتر$  Öنتا=

(The Italian Approach . (15 kلك $لنوx طلق علي)D ة)Kلشخص"ة $العتبا$ Zما â=K ما فيiكة كل مKلشركة $لمنقبة حسب مشا$D
2- =@ تكو@ لكل من $لحكومة (=D مؤسسة $لبترZD $لوEن"ة) D$لشركة $لمنقبة حصة غ"ر مفرn] في منطقة $لبحث D$لبترZD $لمنتج منiا %D@ حاجة $لي تكو(ن شخص"ة

$عتباK(ة منفصلة ح"ث تتولى $لشركة $لمنقبة $لق"ا) بكافة $لعمل"اxD . Vلك $لترت"ب معموZ بt { علي سب"ل $لمثاZ { في $لنرD(ج D$لمملكة $لمتحد] .
3- تكو(ن شر$كة غ"ر Kبح"ة (وكل لiا $مر تنف"ذ كافة عمل"اV $لتنم"ة D$النتاÖ نظ"ر مبلغ مع"ن . Dتقو) $لحكومة (=D مؤسسة $لبترZD $لوEن"ة) D$لشركة $لمنقبة بتوف"ر
$لمبلغ $لمطلوD . qتقو) $لشر$كة $لتى تم تكو(نiا بتسل"م $لبترZD $لمنتج $لى $لحكومة (=D مؤسسة $لبترZD $لوEن"ة) D$لشركة $لمنقبة حسب ما تنص $تفاق"ة $لمشاKكة .
The American  t"عل D(طلق  محل"ة  $عتباK(ة  شخص"ة  تكو(ن  في  $لمض"فة   Vلحكوما$  ÜوE (و$فق  oDو  $لتعامل  من   kلنو$ xلك  $ألمر(ك"ة   Vلشركا$ Dتفضل 

(Approach .(16
Dكما oو $لحاZ في نظا) $المت"اn نجد =@ من محاسن عقو% $لمشاKكة $نiا تحمل $لشركة $لمنقبة $لمخاEر $لمال"ة $لمتعلقة بالبحث Dفي بعض $الح"ا@ مخاEر $لتنم"ة
كذلك . Dتعتبر $لدZD $لنام"ة عقو% $لمشاKكة Dس"لة الكتساq $لمiاV$K $ال%$K(ة D$لفن"ة $لتى تتطلبiا $لعمل"اV $لبترDل"ة Dنجد $@ بعض تلك $لعقو% تنص علي $@ تتولى

مؤسسة $لبترZD $لوEن"ة عمل"اV $لتشغ"ل فوK $ستر%$% $لشركة $لمنقبة للمبالغ $لتى صرفتiا .
Dعقو% $لمشاKكة تعنى $لمشاKكة في â=K $لماD Z$ال%$D [K$قتضاء حصة من $الKباÜ (بنسبة $لمساoمة في â=K $لماZ) باعتباoKا عائد$ لر=â $لماZ $لمستثمر Dل"س

باعتباoKا ضر(بة علي %خل $لشركة $لمنقبة { Dلعل xلك oو Dجt $لخالb $الساسى ب"ن $المت"اV$n $لحد(ثة (مناصفة $الKباÜ ) Dعقو% $لمشاKكة .
DتجدK $الشاK] $لى $@ $لعائد$V $لمال"ة للحكومة في حالة عقو% $لمشاKكة تتأثر سلبا بحق $لشركة $لمنقبة في ب"ع $لبترZD باسعاK مخفضة للشركاV $لتابعة لiا Dبحق
$لشركة في تحد(د $سعاK $لب"ع بصوK] عامة . كما تتأثر تلك $لعائد$V سلبا بفو$ئد $لقرèD $لتى تحصل عل"iا $لشركة $لمنقبة من $لشركاV $لتابعة لiا D(قتصر xلك
تكو@ $لتى  لالستر%$%)  $لتكال"ف ($لقابلة  تضخ"م  $ما   .  ÜباKال$ صافى  علي  %خل  ضر(بة  عن   [Kعبا ف"iا  $لمالى  $لحكومة  عائد  (كو@  $لتى   ZDلبتر$  Vتفاق"ا$ علي   Zلقو$

. ZDلبتر$ Vتفاق"ا$ k$من $نو kنو y$ لÄ في áمكن $@ (حد) tفان tخالف D$ لبحث$ Vا في عمل"اiلشركة $لمنقبة قد تكبدت$

http://www.sudaress.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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$لبترDل"ة ثرD$تiا  علي  $لس"طر]  في  $لحكومة  Kغبة  Kغبت"ن:  لتحق"ق  $لثان"ة  $لعالم"ة   qلحر$ $عقبت  $لتى  $لفتر]  في  $لمشاKكة  عقو%   VرiÄ $لتاK(خ"ة  $لناح"ة  Dمن 
Vمثل $لشركا sلعالمى $لخا$ kا $لقطاiكا@ (ملك D$ ا $لحكومة مثل $(نى $ال(طال"ةiلصغ"ر] (سو$ء كانت تملك$ ZDلبتر$ Vغبة شركاKD } اiتحق"ق $كبر عائد مالى منD

$المر(ك"ة D$ل"ابان"ة $لصغ"ر]) في تأم"ن مصا%K $جنب"ة للبترZD $لخا) .
$@ فكر] $ستبد$Z $تفاق"اV $المت"اn بعقو% مشاKكة oDى $لفكر] $لتى $عقبت فكر] n(ا%] $لعائد$V $لمال"ة عن Eر(ق فرè ضر$ئب علي %خل $لشركاV { كانت K$ئدتiا
$(ر$@ في $لشرB $ألDسط { Dكا@ xلك عا) 1957 ح"ن %خلت شركة $لبترZD $ال(ر$ن"ة $لوEن"ة D } (NIOC)$لتى =جبرتiا مقاEعة شركاV $لبترZD لiا عند تأم"م صناعة
$لبترZD في $(ر$@ عا) 1951 علي $لسماÜ باستمر$K عمل"اV شركاV $لبترZD بموجب $تفاق"اV $المت"اn { فى مشرkD مشترÇ مع شركة $ج"ب $لحكوم"ة $ال(طال"ة . Dفي

ً êخر مع جمiوK(ة مصر $لعرب"ة . نفس xلك $لعا) Dقعت شركة ê(نى $ال(طال"ة ($لشركة $أل) لشركة =ج"ب) مشرDعا مشتركا
عدلت $لتاK(خ  xلك  ففى   . في 19/10/1968  $لجز$ئر  حكومة   tب قامت  ما  فiى  تجاK(ة   Vبكم"ا  ZDلبتر$ Dجو%  لiا  تحقق  $لي  $لقائمة   V$nالمت"ا$ في  مشاKكة   ZD= =ما 
من  ً$Kعتبا$ $لجز$ئر  في  ج"تى  شركة  مصالح  من   %51 على   (Ç$رE (سونا  $لوEن"ة   ZDلبتر$ شركة  Dحصلت  ج"تى  لشركة   tمنحت  @$ سبق   yلذ$  nالمت"ا$ $لجز$ئر 

(17). V$بع سنوK$ [لمد Vسلم علي %فعا) (خا ZDض ج"تى ببتر)تم تعوD } 31/12/1967
Dال نغفل $@ $قد) $المت"اV$n في منطقة $لشرB $الDسط (علي سب"ل $لمثاZ: $مت"اK$% nسى سنة D 1901$مت"اn شركة نفط $لعر$B سنة 1925) قد نصت علي مشاKكة

$لحكومة في â=K ماZ $لشركة $لمنقبة ?ال $@ تلك $لنصوs كانت صوK(ة Dلم تنفذ خاصة ف"ما (تعلق بموضوk $لمشاKكة في $%$K] $لعمل"اD V$الشر$b عل"iا .(18)
بنظا)  b$العتر$ (ون"و 1968  في   K%لصا$ Kقم 16/90  قر$oKا  تضمن  ح"ث  $الDبك  منظمة  باoتما)  $لمشاKكة  نظا)   Zبا%خا $لقائمة   V$nالمت"ا$ تعد(ل  فكر]  حظ"ت  Dلقد 
$لمشاKكة باعتباäK $حد $الoد$b $لتى تسعى $لمنظمة لتحق"قiا Dنص علي $التى: "لما كانت $تفاق"اV $المت"اn $لنافذ] حال"ا قد جاءV خلو$ من $y شرE (ضمن $لمشاKكة
$لحكوم"ة في ملك"ة $لشركة صاحبة $المت"اn { فانt (حق للحكومة – علي $ساâ مبد= $لظرbD $لمتغ"ر] – $@ تحصل علي مشاKكة معقولة في oذä $لملك"ة" { D=@ كا@

مثل xلك $لشرE قد تضمنتt فعال بعض $التفاق"اV { ?ال $@ $لشركاV $لمعن"ة قد تجنبت تنف"ذä حتى ال تفقد س"طرتiا علي $لعمل"اV $لبترDل"ة . (19)
Dلم تكتف $الDبك بمجر% $عال@ Kغبتiا في تطب"ق نظا) $لمشاKكة بل تابعت $لموضوk بالدK$سة $لي $@ جاءV $لدKD] $الستثنائ"ة لمؤتمر $الDبك $لخامس D$لعشر(ن
xلك حل  تم  Dلقد   } $المر(كى   KالDلد$ تق""م  $عا%]  بعد   Kالسعا$ بتعد(ل   sخا $Dلiما  oام"ن:  قر$K(ن  ف"iا  $لمؤتمر  $تخذ  D$لتى   22/9/1971 في   VDب"ر في  $لمنعقد 
ً q"$تفاق"ة جن"ف حوZ $لتعد(الV $لنقد(ة" { $لموقعة في D } 20/1/1972قد $برمت تلك $التفاق"ة ب"ن $لدZD $لمنتجة للبترD ZD$لشركاV $لعاملة ف"iا $لموضوk نiائ"ا
Kعند تقلب $سعا Kلمستقبل"ة في $السعا$ Vلتقلبا$ y%ضعت تلك $التفاق"ة $ساسا لتفاD 8,49% { كما K$لخل"ج $لعربى شرقى $لمتوسط بمقد$ Vقضت برفع سعر خاماD
$لعمالV $لتى تدفع بموجبiا $لضر$ئب $لى $لحكوماV $لمعن"ة . D$لقر$K $لثانى oو $لذi) yمنا Dقد جاء تحت $لرقم D 25/135نص علي مشاKكة $لبلد$@ $لمنتجة للنفط في

$المت"اV$n $لبترDل"ة $لقائمة .
Dفي D 21/1/1972تنف"ذ$ لذلك $لقر$K (25/135) بد= KnD$ء بترZD $لدZD $العضاء في $لمنظمة مفاDضاتiم مع ممثلى $ثنتى عشر] شركة بترDل"ة . Dفي مرحلة الحقة
Bر توصل $لش"خ (مانى $لي $بر$) "$تفاiمت تسعة $ش$% VضاDبعد مفاD . اiن"ابة عن èDكى (مانى بالتفاn لي $لش"خ $حمد$ Vدiعلنت $لمنظمة $@ بلد$@ $لخل"ج قد ع$
ن"و(وÇK" $لذy (قضى بتعد(ل $تفاق"اV $المت"اn $لقائمة في %ZD $لخل"ج { Dقد تولى $لمفاDضاV ن"ابة عن مجموعة شركاV $لبترZD $لمستر ب"رسى $لنائب $ألZD لرئ"س
D$لجز$ئر  D$(ر$@ Dل"ب"ا   B$لعر$  tضتKعا ب"نما  Dقطر  D=بوÄبى  $لسعو%(ة  من  كل   Bالتفا$ xلك  علي  صدقت  Dقد   . ن"وجرسى   bD= =D(ل   %K$ستاند$ شركة   [K$%$ مجلس 

Dن"جر(ا DفنزD(ال . (20)
=ما ف"ما (تعلق بنسب $لمشاKكاV قبل $تفاB ن"و(وD ÇKبعدä فانiا قد تفاDتت تفاDتا كب"ر$ حسب ÄرbD كل %Dلة . Dقد بلغت تلك $لنسبة 51% في $تفاB شركة $لنفط
$لكو(ت"ة $لوEن"ة Dشركة oسبا نو(ل سنة 1967 { ب"نما بلغت 50% في $تفاB شركة بترDم"ن Dشركة $ج"ب سنة 1967 { ب"نما بلغت 50% في $تفاB شركة بترDم"ن
Dشركة $ج"ب سنة D . 1967لم تتجاnD تلك $لنسبة 10% في $تفاB $لسعو%(ة D$لشركة $ل"ابان"ة سنة D } 1957بلغت 20% في $تفاB $لكو(ت Dمجموعة شركاV شل

سنة D . 1961 40% في $تفاB بترDم"ن D= Dكس"ر$q سنة 1965 . (21)
DتجدK $الشاK] $لي $@ شركة ش"فرD@ قد بد=V نشاiEا $لتنق"بى في $لسو%$@ بموجب Kخص صا%K] فى عا) D . 1975لقد تم تعد(ل قانو@ $لثرD] $لبترDل"ة لسنة 1972

(ملغى) ح"ث $ض"فت $ل"t ما%] جد(د] oى $لما%] 25 $لتى تنص علي:(22)
" علي $لرغم من $حكا) oذ$ $لقانو@ (جوn لوn(ر $لطاقة D$لتعد(ن بمو$فقة Kئ"س $لجمiوK(ة $@ (عقد $y $تفاق"اV للبحث عن $لبترD ZDتنم"تD t$ستغاللt تنص علي
tستغالل$D tتنم"تD ZDتنص علي $لبحث عن $لبتر D$ } Vالحكا) $لمضمنة في تلك $التفاق"ا$D V$دiلتع$D EDفقا للشرD لمتعاقد $آلخر$ bلطر$D ب"ن $لحكومة Öقسمة $النتا
باy صوK] $خرy (تم $التفاB عل"iا Dتحكم تلك $التفاق"اV حقوD Bمصالح D$لتز$ماV $لطرف"ن $لمتعاقد(ن Dتسو% نصوصiا علي $y حكم مخالف من $حكا) oذ$ $لقانو@

بالقدK $لذy (ز(ل $لتعاèK ب"نiما" .
oDكذ$ فتح xلك $لتعد(ل $لباq علي مصر$ع"ة للتعاقد Dفق $y نوk من =نو$k $تفاق"اV $لبترZD بعد $@ كا@ $لتعاقد مقصوK$ علي $بر$) $مت"اV$n حد(ثة $D عقو% مشاKكة .
Dلقد $ستفا%V شركة ش"فرD@ من تلك $لمرDنة ح"ث %مجت كافة $لتر$خ"ص $لتى منحت لiا في $تفاق"ة ?قتسا) $نتاD Ö$حد] oDى $التفاق"ة $لتى $برمت عا)D . 1975من

(23). Öقتسا) $نتا$ Vعن $تفاق"ا [Kى عباo @$%لتال"ة $لتى $برمت في $لسو$ ZDلبتر$ Vنجد $@ كافة $تفاق"ا yناح"ة $خر
:Ö(4) $قتسا) $النتا

من $لناح"ة $لتاK(خ"ة نجد $@ $ندDن"س"ا oى K$ئد] $تفاق"اV $قتسا) $النتاÖ فى $لعالم Dكا@ xلك في $لست"ناV من $لقر@ $لماضى .
Dتتلخص $لسماV $لرئ"س"ة لتلك $التفاق"اV في $آلتى:

- (تحمل $لمقاZD ($لشركة $لمنقبة) مخاEر علم"اV $لبحث كما oو $لحاZ في عقو% $لمشاKكة .
- (قسم $النتاÖ $لى جزئ"ن: "n(ت $لتكال"ف" لمقابلة $لتكال"ف { "nD(ت $الKباÜ" $لذy (قسم ب"ن $لحكومة (=D مؤسسة $لبترZD $لوEن"ة) D$لمقاD ZDفق نسب تحد%oا

$التفاق"ة .
Dعلي $لرغم من $@ $تفاق"اV $قتسا) $النتاÖ لم تنص علي %فع $تاD] منذ بد$(ة $لتعامل بiا ?ال $@ بعض $تفاق"اV $قسا) $النتاÖ $لتى $برمت في $لسنو$V $الخ"ر] فرضت

http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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http://www.sudaress.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
http://www.sudaress.com/city/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.sudaress.com/city/%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
http://www.sudaress.com/city/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
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على $لمقاDل"ن %فع $تاD] للحكومة . (24)
في  bلتصر$ Eر(ق  عن  xDلك   Öالنتا$ بدء  منذ  مالى  عائد  علي   Zلحصو$ من   ZDلد$ تلك  تمكن  $نiا  oى  $لمض"فة   ZDللد بالنسبة   Öالنتا$ $قتسا)   Vتفاق"ا$ محاسن  Dمن 
. لحساباتiا  $لشركة  تقد(م  ح"ن  $لي   Kباالنتظا $لدDلة  تلز)  فانiا  $لشركة   ÜباK$ من  جزء  عن   [Kعبا $لدDلة  عائد  تجعل  $لتى   Vالتفاق"ا$ $ما   . $لمنتج  $لز(ت  من  حصتiا 
باالضافة $لي xلك فا@ تعر(ف كلمة "تكال"ف" في $تفاق"اV $قتسا) $النتاÖ ال تشمل في كث"ر من $الح"ا@ تكال"ف $لتمو(ل كما oو $لحاZ في $التفاق"اV $لتى تأخذ بنظا)

ضر(بة $لدخل .
Dمن جانب êخر فا@ $تفاق"اV $قتسا) $النتاÖ قد تنص علي n(ا%] نص"ب $لحكومة في حالة $n%(ا% معدالV $النتاK$ D$ Öتفاk $سعاK $لبترD . ZDلقد $بتكرV مال"ز(ا Eر(قة
=برمت  äالتجا$ xلك  مع   ً Dتمش"ا  . $ضاف"ة   ÜباK$ ضر(بة  شكل  في  $لحكومة  $لى  $لز(ا%]  تلك  من  بدفع %70   ZDلمقا$ $لزمت  ح"ث   Kالسعا$ n(ا%]  مشكلة  لحل  معقولة 

(25) . ZDلبتر$Kا%] في $سعا)n áDا 85% فى حالة حدoKضاف"ة قد$ ÜباK$ ا بدفع ضر(بةi"ما فiن"س"ا في عا) 1974 $تفاق"ة مع شركت"ن $لزمتDند$
Dمن $(جاب"اV $تفاق"اV $قتسا) $النتاÖ كذلك $@ جم"ع $لبترZD $لمكتشف (ظل مملوكا للحكومة حتى نقطة $لتصد(ر بما في xلك حصة $لمقاZD فى xلك $لبترxD } ZDلك
$لوضع (عكس س"ا%] $لدDلة علي مو$o%Kا $لبترDل"ة ح"ث $نt (عط"iا $لحق في $لتصرb في $لبترZD $لمنتج Dتعو(ض $لمقاZD عن حصتt نقد$ $x$ لز) $المر . باالضافة
$لى xلك نجد $@ $ندDن"س"ا قد خطت باتفاق"اV $قتسا) $النتاÖ خطو] $خرy نحو $الما) ح"ث ضمنتiا نصا (جعل ملك"ة $لمعد$V $لتى (شتر(iا $لمقاZD تؤZD $لي شركة

$لبترZD $لوEن"ة بمجر% DصوZ تلك $لمعد$V $لي $ندDن"س"ا .(26)
قانو@ في  نص  لوجو%  Dنسبة  $الخ"ر]   V$لسنو$ في  Dلكن   .  Öالنتا$ من  بنص"بiا   Vلحكوما$ Dتكتفى  تفرضiا  ال   Öالنتا$ $قتسا)   Vتفاق"ا$ فا@  بالضر$ئب  (تعلق  ف"ما  =ما 
Öالنتا$ (قتسا$ Vلمض"فة $صبحت $تفاق"ا$ ZDا قد %فعت ضر$ئب في $لدiما $ثبتت $لشركة $ن $x$ ب"ة)ضر V$المر(ك"ة $عفاء$ ZDلبتر$ Vلضر$ئب $المر(كى (منح شركا$

تتضمن نصا (لز) شركاV $لبترZD بدفع ضر(بة %خل تقو) $لحكومة $لمض"فة بدفعiا ن"ابة عنiم Dتعط"iم $(صاال بذلك .
من $لكث"ر   t"ف $%خلت  موب"ل  شركة  مع   Öنتا$ $قتسا)  عقد  ل"ب"ا  $برمت  ح"ث   Öالنتا$ $قتسا)  عقو%   yمحتو علي   Vلسبع"نا$ بد$(ة  في   ZDلبتر$  Kسعا$  kتفاK$ $ثر  Dقد 
$البتكاV$K . من xلك $@ $لعقد نص علي $@ تتحمل موب"ل كافة تكال"ف عمل"اV $لبحث Dال تستر%oا حتى لو تم $كتشاb $لبترZD بكم"اV تجاK(ة . D$البتكاK $لiا) $لثانى
oو $@ $لحكومة $لل"ب"ة تدفع لموب"ل 85% من تكال"ف عمل"اV $لتنم"ة (علي $ل"ابسة) علي $@ تستر% مو(بل تلك $لمبالغ (مع $لفائد]) علي عشر(ن قسط سنوy $ما منذ
لموب"ل $لل"ب"ة  $لحكومة  تدفع  $لبحر(ة  بالمناEق  (تعلق  ف"ما  $ما   . مبكر$)  (أتى  $النتاi)=) Öما  بدء  من   V$سنو  áثال بعد   D= برم"ل  مل"و@  $لمنتجة 80   Vلكم"ا$ تبلغ   @$
30% من تكال"ف عمل"اV $لتنم"ة (%D@ فائد]) D 20% من تكال"ف عمل"اV $لتنم"ة (بفائد]) علي $@ تستر%oا موب"ل Dفق $لشرED $لتى سبق xكرoا . Dنصت $التفاق"ة

علي $@ تأخذ ل"ب"ا 85% من $النتاÖ علي $ل"ابسة D 81% من $النتاÖ من $لمناEق $لبحر(ة . (27)
:(Ö($قتسا) $نتا ZDتفاق"ة بتر$ Vا)لمحتو Öxنمو

Dنختم oذ$ $لجزء $ألZD من $لوKقة باالشاK] $لي =@ محتو(اV $تفاق"اV $قتسا) $النتاÖ $لتى (عمل بiا $لسو%$@ تشمل في معظم $الح"ا@ $آلتى:
$السم

تاK(خ $البر$)
$لد(باجة

Vلى – تعر(فاDلما%] $أل$
$لما%] $لثان"ة – مالحق $التفاق"ة

$لما%] $لثالثة – منح $لحقوD B$لمد]
$لما%] $لر$بعة – برنامج $لعمل D$لنفقاV خالZ فترتى $لبحث D$لتنم"ة

Vلما%] $لخامسة – $لتخل"ا$
$لما%] $لسا%سة – $لحقوD B$اللتز$ماV $لنقد(ة

Öقتسا) $النتا$D VفاDلمصر$D لما%] $لسابعة – $ستر%$% $لتكال"ف$
Zلما%] $لثامنة – ملك"ة $ألصو$

yالخر$ Vلمدفوعا$D [Dالتا$D لضر$ئب$D لما%] $لتاسعة – $لمنح$
V$Kتبل"غ $الخطاD لما%] $لعاشر] – مقر $لمكتب$

[Kء $لخساK%D ZDلما%] $لحا%(ة عشر] – $لمحافظة علي $لبتر$
$لما%] $لثان"ة عشر] – $العفاء$V $لجمرك"ة

Vلمدفوعا$D لمحاسبة$D Vلما%] $لثالثة عشر] – %فاتر $لحسابا$
$لما%] $لر$بعة عشر] – $لسجالD V$لتقاK(ر D$لتفت"ش
K$لما%] $لخامسة عشر] – $لمسئول"ة عن $الضر$
$لما%] $لسا%سة عشر] – $مت"اV$n ممثلى $لحكومة

$لما%] $لسابعة عشر] – حق $ستخد$) DتدK(ب $الفر$% $لسو%$ن""ن
$لما%] $لثامنة عشر] – $لقو$ن"ن D$للو$ئح
$لما%] $لتاسعة عشر] – حق $الست"الء

Znلتنا$ – @Dلما%] $لعشر$
$لما%] $لحا%] D$لعشرD@ – سلطة $اللغاء

قائمة :لصحفموضو^موضو^بح( في &أل$ش"!بالف,ديو:لصح,ة:لدين,ة:لثقاف,ة:الجتماع,ة:لرياض,ة:لد.ل,ة:القتصا;ية:لس,اس,ة:لرئ,س,ة
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http://www.sudaress.com/economics
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$لما%] $لثان"ة D$لعشرD@ – $لقو] $لقاoر]
$لما%] $لثالثة D$لعشرD@ – $لتشاD KD$لتحك"م

$لما%] $لر$بعة D$لعشرD@ – $لقانو@ $لو$جب $لتطب"ق
$لما%] $لخامسة D$لعشرD@ – $لمقاDلو@ $لمحل"و@ D$لمو$% $لمصنعة محل"ا

$لما%] $لسا%سة D$لعشرD@ – لغة $التفاق"ة
nلغا$ – @Dلعشر$D لما%] $لسابعة$

Vعموم"ا – @Dلعشر$D لما%] $لثامنة$
ZDلمقا$ Bحقو – @Dلعشر$D لما%] $لتاسعة$

V$لما%] $لثالثو@ – تأك"د$
ملحق (=): Dصف $لمنطقة
ملحق (q): خر(طة $لموقع
ملحق (Ö): $لنظا) $لمحاسبى
ملحق (%): برنامج $لعمل
Vلتخل"ا$ ZDجد :(ä)ملحق

ملحق (D) $مثلة لك"ف"ة حساq ق"مة n(ت $لتكال"ف Dتوn(ع تعر(فة $لنقل
(5) عقو% $لخدمة:

$مر $لحكومة  Dتوكل   }  t"ف  bلتصر$ سلطة  $لي  باالضافة  $لمكتشف   ZDلبتر$ بملك"ة  $لحكومة   Äحتفا$ في   ZDلبتر$  Vتفاق"ا$ من  $لخامس   kلنو$ oذ$   Vسما $oم  تتلخص 
$لبحث عنD tتنم"تD t$نتاجt $لي $لجiة $لتى تملك â$K $لماZ $لكافى D$لخبر] $لفن"ة $لالnمة. Dقد تطلق علي xلك $لنوk من $تفاق"اV $لبترZD $سماء مختلفة: عقو% عمل
{ عقو% تشغ"ل ..$لخ . D$ح"انا تغطى تلك $لعقو% مرحلة D$حد] من مر$حل $لتنق"ب Dقد تكو@ شاملة بح"ث تغطى جم"ع $لمر$حل من مرحلة $لمسوحاV $لج"وف"ز(ائ"ة

Dحتى مرحلة $لتسو(ق .
DتجدK $الشاK] $لي $@ بعض $لخبر$ء $لقانون""ن في مجاZ $تفاق"اV $لبترZD (صنفو@ عقو% $قتسا) $النتاÖ علي $ساâ $نiا عقو% خدمة .D (28)قد فضلنا $@ نناقش
عقو% $قتسا) $النتاÖ منفر%] علي $ساâ $نiا نوk قائم بذ$تt من $تفاق"اV $لبترoD ZDو $التجاä $لذy تبنتt $المم  $لمتحد](29) . كما =ننا $K%نا $@ تأخذ $تفاق"اV $قتسا)

. Öى عقو% $قتسا) $نتاo ً $النتاÖ قسطا D$فر$ من $لنقاx$ î $@ كافة $تفاق"اV $لبترZD $لمبرمة فى $لسو%$@ حال"ا
Dمiما (كن من =مر فا@ $الختالb في $لتصن"ف ال تترتب عل"y$ t نتائج عمل"ة $x $نt ال (وجد $y $ختالb في $لر=y حوZ مضمو@ عقو% $لخدمة Dمضمو@ عقو% $قتسا)

. Öالنتا$
Dمن ناح"ة عامة (مكن تصن"ف عقو% $لخدمة $لى نوع"ن . Dتتلخص $لسماV $ألساس"ة للنوk $ألZD في $@ $لشركة $لمنقبة توفر â=K $لماZ $لمطلوq لعمل"اV $لبحث
D$لتنم"ة . علي $@ تستر%ä (مع $لفو$ئد) خالZ سنو$V محد%] بعد مرحلة $النتاÖ { $ما نقد$ $D عن Eر(ق $عطائiا $لحق في شر$ء جزء من $النتاÖ لمد] محد%] بسعر

مخفض . Dعند بدء $النتاÖ تتولى $لحكومة %فع كافة تكال"ف $لتشغ"ل .
Dلقد $ستخد) xلك $لنوk من عقو% $لخدمة ألZD مر] في =D$خر $لست"ناV من $لقر@ $لماضى ب"ن $القطاK $لمنتجة للبترD ZDشركاV $لبترZD $الجنب"ة $لتى ترغب في كسب

مصا%K بترZD $جنب"ة مؤكد] .
Dمن $مثلة xلك $@ شركة $(ر$q $لتى تملكiا $لحكومة $لفرنس"ة $برمت عقدy خدمة في $(ر$@ D$لعر$B في عامى D 1966 1968 علي $لتو$لى . Dكانت $لشركة $لفرنس"ة
مجر% Dك"ل (عمل بمقابل D(قع عل"iا عبء توف"ر كافة $المو$Z $لالnمة للعمل"اV $لبترDل"ة . Dفي حالة عد) $كتشاb $لبترZD ال تستر% $لشركة $لفرنس"ة $لمبالغ $لتى
صرفتiا على عمل"اV $لبحث . $ما في حالة $كتشاb $لبترZD فا@ $لمبالغ $لتى صرفتiا $لشركة $لفرنس"ة حتى مرحلة $الكتشاb تعتبر قرضا (%D@ فائد]) مدتt خمسة
عشر عاما تسد%ä $لحكومة في شكل بترZD خا) . كما تعتبر مصاK(ف عمل"اV $لتنم"ة قرضا (بفائد]) تسد%ä $لحكومة خالZ مد] =قصر { D(كو@ للشركة $لفرنس"ة { مقابل
خدماتiا { $لحق في شر$ء جزء من $لبترZD $لمنتج (35 –  40% في $(ر$@ D 30% في $لعر$B) بسعر مخفض . Dال تخضع $لشركة $لفرنس"ة الy ضر(بة %خل في
$لدDلة $لمض"فة باعتباK $@ $نشطتiا غ"ر Kبح"ة . Dلكن في $التفاق"ة $لعر$ق"ة نجد =@ $لشركة $لفرنس"ة $لزمت بدفع $تاD] نسبتiا 13% علي $ساâ $السعاK $لمعلنة .
كما $لزمت بدفع منحة $كتشاb تبلغ 15 مل"و@ %DالK $مر(كى . Dكانت مد] $لبحث 8 –  9 سنة في $(ر$@ D 6 سنو$V في $لعر$B { $ما ف"ما (تعلق بعمل"اV $النتاÖ فا@

. B$20 سنة في $لعرD @$لمد] كانت 25 سنة في $(ر$
$ما $لسماV $الساس"ة للنوk $لثانى من عقو% $لخدمة فiى $@ $لحكومة تتحمل كافة مخاEر $لبحث ($D بعضiا) Dتستأجر $لشركة $لمنقبة للتنف"ذ . Dنجد $@ $التفاB علي
xلك $لنحو (قلل من $لمقابل $لذy تدفعt $لحكومة للشركة $لمنقبة نظ"ر خدماV $ألخ"ر] . D(جرy $لعمل بذلك $لنوk في $لسعو%(ة Dتبلغ $لرسو) $لتى تدفع الK$مكو نظ"ر

ً للبرم"ل . (30) خدماتiا $قل من 20 سنتا
DبمقاKنة عقو% $لخدمة مع $المت"اD V$nعقو% $قتسا) $النتاD Öعقو% $لمشاKكة نجد $@ عقو% $لخدمة تحقق عائد$ $كبر للحكومة . Dلكن من ناح"ة $خرy نش"ر $لى $@
ZDا $لبترi"تكتشف ف bا سوiلتى ترجح $ن$ D$ ا قل"لةi"ر $لبحث فEمخا @= ZDلبتر$ Vشركا yق $لعالم $لتى ترEا حتى $ال@ في مناiعقو% $لخدمة قد $مكن $ستخد$م
Kالقطا$ V%$K$ $x$ tلك (عنى $نxD . Kمتاحا لكث"ر من $القطا $Kبا@ عقو% $لخدمة ل"ست خ"ا Zلك (مكن $لقوx بناء عليD } ل)n$لبر$D ن"ج"ر(اD @$كب"ر] مثل $(ر Vبكم"ا
$لتى ال تتو$فر ف"iا تلك $لمقوماV $بر$) عقو% خدمة فقد (تطلب xلك تحس"ن شرED تلك $لعقو% لصالح $لشركاV $لمنقبة مما (جعل $لعائد من عقد $لخدمة $لمبر) ال (ختلف

. ZDلبتر$ Vمن $تفاق"ا yالخر$ k$عن $لعائد من $النو
Dمن $لجو$نب $لسلب"ة لعقو% $لخدمة oى $نiا ال تشكل حافز$ كاف"ا للشركاV $لمنقبة لتقل"ل تكلفة $لعمل"اV في مرحلة $لتنم"ة ح"ث $@ $لشركة $لمنقبة سوb تستحق عائد$
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ثابت $لق"مة %D@ $عتباK للمبالغ $لتى تم صرفiا .
Dلقد $ثر $Kتفاk $سعاK $لبترZD $لذy بد= في عا) 1973 في تغ""ر محتوy عقو% $لخدمة لصالح $لحكوماV فعلى سب"ل $لمثاZ نجد =@ $(ر$@ $برمت في عا) 1974 عقد
خدمة مع شركة %(منكس $اللمان"ة $لتزمت %(منكس بموجبt بدفع منحة توق"ع قدoKا 32 مل"و@ %DالK باالضافة $لي %فع منحة $نتاD . Ö$لمقابل $لوح"د $لذy تحصلت
عل"t $لشركة $اللمان"ة oو شر$ء 35 –  40% من $النتاÖ $لسنوy لمد] 15 سنة بسعر (قل عن سعر $لسوB بنسبة D %5  – 3$لتزمت $لشركة $اللمان"ة مقابل xلك

بتحمل كافة مخاEر عمل"اV $لبحث علي $@ تستر%oا في حالة $كتشاb $لبترZD بكم"اV تجاK(ة .(31)
(6) مباشر] $لدDلة للعمل"اV $لبترDل"ة :

في بعض $الح"ا@ نجد $@ $لدDلة $لمنتجة تتحمل كافة $لمبالغ $لمطلوبة للعمل"اV $لبترDل"ة Dكافة $لمخاEر Dتباشر كافة $لعمل"اD Vتحصل في مقابل xلك علي نسبة %100
من $لبترZD $لمنتج xDلك oو $لمقصو% بمباشر] $لدDلة للعمل"اV $لبترDل"ة .

Dال (تطلب xلك $المر $@ تتو$فر لدy $لدDلة كافة تلك $المكاناV $لما%(ة D$لفن"ة ح"ث $@ $لخبر$V $لفن"ة (مكن توÄ"فiا بمقابل D$لمبالغ $لمطلوبة (مكن $قتر$ضiا . Dنجد
D$قترضت فقط  $لبحث   Vعمل"ا تكال"ف  بتوف"ر  $لiند  حكومة  قامت  بالتمو(ل  (تعلق  ف"ما  $ما   . $لحالت"ن  في  $لفن"ة  $لخبر]   Kستئجا$ تم  ح"ث  Dف"تنا)  $لiند  في  لذلك  $مثلة 

$لمبالغ $لتى تحتاجiا لعمل"اV $لتنم"ة . $ما ف"تنا) فانiا تحصلت علي تكال"ف عمل"اV $لبحث من $لحكومة $لنرD(ج"ة { جزء منiا قرD è$لجزء $آلخر منحة . (32)
نسبة ف"iا  ترتفع  $لتى  بالمناEق  (تعلق  ف"ما  $ما   . قل"لة  ف"iا  $لمخاEر  نسبة  تكو@  $لتى  $لمناEق  في  $لبحث  مخاEر  Dتتحمل  $لبترDل"ة   Vلعمل"ا$ تنفذ  $لدDلة   @$ Dنجد 
Kقطا$D Dف"تنا)  D$لiند  $(طال"ا  مثل   Kالقطا$ من  كث"ر   tتبنت  ÖD%لمز$  qالسلو$ xDلك   . $لبحث  مخاEر  $لشركة  تتحمل  بح"ث  $ألجنب"ة   Vلشركا$ مع  تتعاقد  فانiا  $لمخاEر 

. Zلك $لمجاx و(ل فيE خ)Kا تاiلمكس"ك $لتى ل$ sلخصو$ tجD علىD مر(كا $لالت"ن"ة$
Zلحصو$D } الستر$ت"ج"ة$ [Dفو$ئد كث"ر] تشمل تحق"ق $لس"طر] $لتامة علي تلك $لثر tن"ة لEلو$ Vلمؤسسا$ D$ ر(ق $لمؤسسةE ل"ة عنDلبتر$ Vبالعمل"ا ZDق"ا) $لد @$
علي عائد ما%y مناسب { Dتنف"ذ كافة $الoد$b $لمضمنة في س"اسة $لدDلة $لبترDل"ة سو$ء كانت في مجاZ $لمحافظة علي $لب"ئة $D تدK(ب $لكو$%K $لمحل"ة $D $لمحافظة
ZDلبتر$ Zلمبالغ $لمستثمر] في مجا$ tر $لتى تو$جEلمخا$D è$صعوبة $القترD لمال"ة$ %K$لكن من $لناح"ة $لعمل"ة نجد $@ قلة $لموD . لكx bخال D$ ىEعلي $الحت"ا

تحوD% Z@ ق"ا) كث"ر من $لدZD بالعمل"اV $لبترDل"ة .
Vلشركا$ yالستفا%] من $السال"ب $لتكنولوج"ة $لمتو$فر] لد$ @D% Zحو) (ن"ةEلو$ ZDلبتر$ Vمؤسسا) [حد$D ةiلتنم"ة لج$D لبحث$ Vفا@ $سنا% عمل"ا yمن ناح"ة $خرD
bختال$ بسبب  xDلك  $لمنطقة  نفس  في   tكتشاف$ من   yخر$ شركة  تمكنت  ح"ن  في   ZDلبتر$ علي   Kلعثو$ في  مع"نة  شركة  ف"iا  فشلت  كث"ر]   Vحاال Dتوجد   .  yالخر$

$السال"ب $لتكنولوج"ة لدy كل شركة . (33)
. ZDلبتر$ Vمع"ن من $تفاق"ا kفق نوD ن"ة بالتعاقدEلو$ ZDقد =صبحت تلز) مؤسسة $لبتر ZDنش"ر $لي $@ بعض $لد ZDلبتر$ Vتفاق"ا$ k$لموجز النو$ è$لك $الستعرx بعد
. خدمة  عقد   âسا$ علي  بالتعاقد  $ال(ر$ن"ة  $لنفط  شركة  تلز)  $لتى  $غسطس 1974  في 6   K%لصا$ $ال(ر$نى   ZDلبتر$ قانو@  من  $لفقر] 2  oو  xلك  علي   Zمثا خ"ر  Dلعل 
Vفي "$تفاق"ا Zن"ة $لعر$ق"ة من $لدخوEقم 97 لسنة 1967 $لتى منعت شركة $لنفط $لوK @لك $لما%] 3 من $لقانوx Zمثا V$nمت"ا$ ($بر$ yالخر$ Vعا)منعت بعض $لتشرD

$مت"اD$ n ما (شبx tلك" .
=ما في $لسو%$@ فا@ $لوضع =صبح $كثر مرDنة ح"ث ترÇ قانو@ $لثرD] $لنفط"ة لسنة 1998 $لباq مفتوحا الخت"اK نوk $لتعاقد $لمناسب { علما بأ@ $لما%] 25 من قانو@
$لثرD] $لبترDل"ة لسنة 1972 كانت تنص كذلك علي $نt (جوn عقد $تفاق"اV للبحث عن $لبترD ZDتنم"تD t$ستغاللt تنص علي $قتسا) $النتاD$ Ö تنص علي $لبحث عن

$لبترD ZDتنم"تD t$ستغاللt باy صوK] $خرy (تم $التفاB عل"iا . 

:نقر )نا لقر:ء3 :لخبر من مصد9`.
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