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 اتــــفاقية التــــزام

 للبــــــحث عــــن البـــــرتول و استغـــــــالله

 بني

 العــــربية رمجــــهورية مصـــ

 و

 شركة جنوب الوادي املصرية القابضة للبرتول
  و

 شركة
------------------ 

  و
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 يف

 ةمنطق
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 مبعرفة و فيما بني  20حررت هذه االتفاقية يف اليوم .......... من شهر ..........سنة ....

." أو "احلكومة"( وميثلها السيد/وزير البرتول والثروة مصر العربية )ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.عمجهورية  -1اواًل : 

 املعدنية بصفته؛و 

قرار السيد الدكتور موجب ـــــو هي شخصية قانونية ُأنشئت بوشركة جنوب الوادي املصرية القابضة للبرتول   -2

تعديالت  وما أدخل عليه من 1991لسنة  203وطبقا للقانون رقم 2002لسنة  1755رئيس جملس الوزراء رقم 

 بصفته  ةالسيد رئيس الشرك وميثلها ،"(جنوب)ويطلق عليها فيما يلي "

 ----------- بقًا لقواننيـــط مؤسسة ومسجلة -------هي شركة  و ----------------ثانيًا:  شركة 

تابعة  لقطاع البرتول و يطلق عليها فيما  وطنية" ةشرك"و هي  "............ "شركة  و  فيما يلى "..........."ها ق عليـــــــويطل

املقاول" ويطلق على كل منهم منفردًا "عضو  "فيما يلي  جمتمعني "" ........."و "  -------ويطلق على " ".......".يلي 

 ."املقاول

أو  أعبـاء  أي حتمـل  دون جمانيـة  كحصـة  املقـاول  حصـة  مـن  ٪10شركة وطنية تابعـة لقطـاع الـبرتول املصـري علـى       حتصل

جرد بدء اإلنتاج ، سـو  يسـرتد   مبالتوقيع( ، و نحةم يف مقابل عدم حتمل املقاول ) جتاريًا حتقيق اكتشافاتكاليف حتى يتم 

 من نسبة الشركة الوطنية يف اسرتداد التكاليف.وذلك  املقاول مجيع النفقات اليت مت دفعها نيابة عن الشركة الوطنية 

 .البحث اجتة عن فرتةم وجود اكتشا  جتاري ، لن تتحمل الشركة الوطنية أي نفقات نمن املفهوم أيًضا أنه يف حالة عد

 متهيد

املياه يف ذلك مبا . يف املناجم واحملاجر يف ج.م.ع، مبا فيها البرتول ،املوجودة حيث أن الدولة متتلك مجيع املعادن

 .قاع البحر اخلاضع لواليتها و املمتد إىل ما بعد املياه اإلقليمية وكذا املوجودة يفاإلقليمية 

قد تقدمت بطلب للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن البرتول و استغالله يف كافة أحناء  جنوبوحيث أن 

حق "ب" املرفقني بهذه املنطقة املشار إليها يف املادة الثانية و املوصوفة يف امللحق "أ" واملبينة بشكل تقرييب يف املل

 ."ةو يشار إليها فيما يلي بـ"املنطق، االتفاقية و املكونني جلزء منها

 اماملنصوص عليها فيما يلي بصفته امالتزاماته على أن تتحمال اتوافق "...........و ""(  ----------)" نإوحيث 

 بـــــــ ......................... ----------ة منطق فيما خيتص بأعمال البحث عن البرتول و تنميته و إنتاجه يف "قاول"امل
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البرتول مبوجب أحكام وحيث أنه جيوز لوزير ، وحيث أن احلكومة ترغب يف منح هذا االلتزام مبوجب هذه االتفاقية

------- " ومعجنوب، أن يربم اتفاقية التزام مع ، 2014لسنة  198القانون رقم تعديالته ب و 1953لسنة  66القانون رقم 

 .املذكوره ة يف املنطق " قاول"امل امباعتباره "" ..........و " -

 لذلك فقد اتفق أطرا  هذه االتفاقية على ما هو آت :

 .ألحكامه متمماويعترب التمهيد السابق جزءًا ال يتجزأ من هذا االتفاق ومكمال و

 

 

 املادة األوىل

 تعريفات

 .ومالحقها"اتفاقية" تعنى اتفاقية االلتزام هذه  (1)

 مجهورية مصر العربية . تعنى" ج.م. ع. "  (2)

 " احلكومة" تعنى حكومة مجهورية مصر العربية و ميثلها يف هذه االتفاقية وزير البرتول . (3)

مبـا   1958لسـنة   167اهليئة املصرية العامة للبرتول و هي شخصية قانونية ُأنشئت بـــــموجب القانون رقمتعنى "اهليئة "  (4)

 .ُأدخل عليه مـــن تعديل )ويطلق عليها فيما يلي "اهليئة"(

 1009"إجياس" تعنى الشركة املصرية القابضة للغازات الطبيعية وهى شخصية قانونية أنشئت بقـرار رئـيس الـوزراء رقـم      (5)

 .من تعديلمبا أدخل عليه  1991لسنة  203مبا ُأدخل عليه من تعديل وطبقا للقانون رقم  2001لسنة 

" املقــاول" تعنــى شــركة واحــدة منفــردة أو أكثــر مــن شــركة جمــتمعني، و كــل شــركة مــنهم علــي حــدة تســمي " عضــو      (6)

مت تغــيذ ذلــك طبقــا  إذاإال  "........ ة "شــركو  " -----------"املقــاول"، و " املقــاول" يف هــذه االتفاقيــة شــركة 

 .( من هذه االتفاقية 21للمادة احلادية والعشرون )

 حسـب ( شـركة  مـن  أكثـر  كـانوا )إذا  املقـاول  أعضـاء  أحـد  أو( واحدة شركة كان)إذا  املقاول يعنىالــقائم بالعمليات"  " (7)

 الصــلة  ذات أو املتعلقـة  اإلخطـارات  كافـة  وبإمسها ومنها إليها توجه التى اجلهة ليكون مبعرفتهم اختياره يتم ، األحوال

 . بالعملـيات القائم بإسم جنوب إخطار املـقاول على وجيب.  هذه االلتزام باتفاقية

 الشركة : تعنى" الشركة التابعة"  (8)
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اليت تكون أسهم رأمساهلا املخولة ألغلبية األصوات يف اجتماعات محلة أسهم رأمسال هذه الشـركة للوكـة    .أ

 مباشرة أو غذ مباشرة ألحد أطرا  هذه االتفاقية، أو

مباشرة ألسهم رأمسال خمولة ألغلبيـة األصـوات يف اجتماعـات محلـة أسـهم      اليت تكون املالكة مباشرة أو غذ  .ب

 أحد أطرا  هذه االتفاقية، أو

اليت تكون أسهم رأمساهلا املخولة ألغلبية األصوات يف اجتماعات محلة أسهم هـذه الشـركة وأسـهم رأس    ج .

التفاقية للوكة مباشـرة أو  املال املخولة ألغلبية األصوات يف اجتماعات محلة أسهم طر  من أطرا  هذه ا

 غذ مباشرة لنفس تلك الشركة .

لتجنب  الشك ، فى حالة أن يكون املقاول  مكون من أكثر من شركة ، فإن تعريف الشركة التابعة يعنى شركة تابعة 

 ألحد أعضاء املقاول.

 

السادســــــة " وهــــــي الشــــــركة الــــــيت يــــــتم تكوينهــــــا وفقــــــًا للمــــــادة القائمــــــة بالعمليــــــات "الشــــــركة املشــــــرتكة (9)

 وامللحق "د" من هذه االتفاقية.

"تاريخ السريان" يعنى تاريخ توقيع نص هـذه االتفاقيـة مـن جانـب احلكومـة وجنـوب واملقـاول بعـد صـدور القـانون            (10)

 اخلاص باالتفاقية .

 "السنة و السنة التقوميية ":  (11)

 ( شهرا حسب التقويم امليالدي .12"السنة" :معناها فرتة اثنى عشر ) .أ

 31( شهرا حسب التقويم املـيالدي ابتـداء مـن أول ينـاير حتـى      12معناها فرتة اثنى عشر ):لتقوميية " " السنة ا .ب

 ديسمرب.

 " السنة املالية " معناها السنة املالية احلكومية طبقا لقوانني ولوائح ج.م.ع. (12)

 ( شهرا طبقا لقوانني ولوائح ج.م.ع.12" السنة الضريبية " معناها فرتة اثنى عشر ) (13)

الـواردة يف بـرام     مـن اعمـال املسـح    أعمال املسح اجليولوجي و اجليوفيزيقي و اجلوي و غذها يشمل"البحث"  (14)

ــات املعتمــدة،   ــر والعمــل واملوازن ــديناميت  حف ــتفجذ ال ــار  الضــحلة ل ــر الثقــوب ال  االب ــات وإجــراء  و حف ســتخراج العين

وغذهــا مــن الثقــوب            البرتوليــة  االكتشــافاتو تقيــيم كتشــا  الــبرتول أإل الثقــوباالختبــارات للطبقــات اجليولوجيــة وحفر

 وكـل ذلـك  وشراء أو احلصول على اإلمدادات واملهمات واخلدمات واملعدات اخلاصة بذلك، و االباراملتعلقة بذلك، 

 .ويقصد بالفعل " يبحث " القيام بعمليات البحث ،برام  العمل واملوازنات املعتمدة يفو وارد ـــوفقا ملا ه
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( دقائق من تقسيمات خطـو  العـر    3ثالث ) x( دقائق 3" قطاع حبث " يعنى مساحة نقاطها الركنية مطابقة لثالث ) (15)

والطول طبقا لنظام اإلحداثيات الدولي كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة اليت تغطيها اتفاقية االلتـزام هـذه   

 .امللحق "أ"كما هو مبني يف 

املعتمدة املوازنات على سبيل املثال وليس احلصر، كافة العمليات واألنشطة وفق برام  العمل و" التنمية" تشمل  (16)

 -بــــ : يف ظل هذه االتفاقية فيما يتعلق 

 وعادة احلفر واستكمال وجتهيز آبار التنمية وتغيذ حالة البئر، إحفر وسد وتعميق وتغيذ املسار و .أ

تصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة املعدات واخلطو  وتسهيالت الشبكات واملعامل  .ب

نتاج وتشغيل آبار التنمية املذكورة الستخراج البرتول واحلصول عليه إلوالعمليات املتعلقة بذلك 

واالحتفاظ به ومعاجلته وتهيئته وختزينه وكذا نقل البرتول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة 

 ودورته واملشروعات األخرى الثانوية السرتداده، 

ضرورية أو الثانوية املتعلقة باألنشطة املنصوص عليها األعمال أو األنشطة ال من  النقل والتخزين وغذهما .ج

 . (ب( و )أ) يف

 ( من تقسيمات خطو 1دقيقة واحدة ) x( 1"قطاع تنمية " يعنى مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة ) (17)

ها اتفاقية العر  والطول طبقا لنظام اإلحداثيات الدولي كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة اليت تغطي

 االلتزام هذه كما هو مبني يف امللحق "أ".

وكافة ، الغاز املنطلق من القيسونات و، والغاز، "البرتول" معناه الزيت اخلام السائل على اختال  كثافاته واإلسفلت (18)

املنطقة وتنت  أو يتم احلصول عليها بطريقة أخرى وحيتفظ بها  يفقد يعثر عليها  اليتاملواد اهليدروكربونية األخرى 

 قد تستخرج منها. اليتمن املنطقة مبقتضى هذه االتفاقية، وكذا كافة املواد 

حالة  يفهيدروكربون منت  من املنطقة ويكون  أي" الزيت اخلام السائل" أو "الزيت اخلام " أو "الزيت" معناه  (19)

أحد  يفأو الذى يستخلص من الغاز أو الغاز املنطلق من القيسونات ، مواضع فصل الغاز يفأو ، السيولة عند رأس البئر

 14.65 من  ( وضغط جوى °60املعامل. وتتواجد هذه احلالة السائلة عند درجة حـــــــرارة ستني درجة فهر نهيت )

 . وهذا التعبذ يشمل املقطر واملتكثف . املربعة املطلقةرطل على البوصة 14.696إىل  

معدال على  اًلكيال سائ ( جالونا من جالونات الواليات املتحدة األمريكية 42"الربميل" يتكون من اثنني وأربعني ) (20)

املربعة رطل على البوصة 14.696إىل   14.65 منضغط جوى  و حتت(   °60نهيت )درجة حرارة ستني درجة فهر 

 .املطلقة
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يعنى الغاز الطبيعي املصاحب وغذ املصاحب وكافة العناصر املكونة له املنتجة من أية بئر يف املنطقة  "الغاز" (21)

 .)خبال  الزيت اخلام السائل( ومجيع املواد غذ اهليدروكربونية اليت توجد به

والربوبان " يعنى غاز البرتول املسال والذي هو يف األساس خليط من البيوتان LPG" غاز البرتول املسال " (22)

 املسال بالضغط وختفيض احلرارة .

هو الغاز الطبيعي الذى مت اسالته بالتربيد اىل حواىل سالب مائتني وستني درجة  "(LNG)" الغاز الطبيعي املسال (23)

  ( عند الضغط اجلوي. °260-فهرنهيت )

( من الفراغ عند درجة حرارة 1قدم مكعب واحد ) ءيعنى كمية الغاز الالزمة ملل ( "SCF)"القدم املكعب القياسي (24)

 . املربعة املطلقةرطل على البوصة 14.696إىل   14.65 من وضغط جوى (  °60ستني فهر نهيت )

" تعنى كمية الطاقة املطلوبة لرفع درجة حرارة رطل من املياه النقية مبقدار  (BTU)"وحدة احلرارة الربيطانية (25)

 من وضغط جوى (  °61) ( اىل درجة حرارة واحد وستني  °60درجة واحدة فهرنهيت من درجة حرارة ستني )

 .املربعة املطلقةرطل على البوصة 14.696إىل   14.65

البنتان واهليدروكربونات الثقيلة واليت تستخلص كسائل من الزيت اخلام " املتكثفات" تعنى خليط يتكون أساسا من  (26)

 أو الغاز الطبيعي من خالل تسهيالت املعاجلة والفصل.

 البئر التجارية: (27)

 علـى  التزيد ملدة عليها االختبارات إجراء بعد يتضح، جيولوجي تركيب أي يف بئر أول معناها "بئر الغاز التجارية" -أ

وفقـا لـنظم اإلنتـاج الصـناعي      حـوال أن يكـون ذلـك يف مجيـع األ    علـى  عمليا ذلك كان كلما متوالية يوما( 30) ثالثني

. ويكـون  اقتصـادى  مبعـدل اإلنتـاج   علـى  قـادرة  إنهـا ، جنـوب السليمة املقبولة واملرعية، وبعد التحقق من ذلك مبعرفة 

 ا وفقا ملا سبق. هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكماهل تاريخ اكتشا  "بئر الغاز التجارية"

 تزيـد  ال ملـدة  عليها االختبارات إجراء بعد يتضح، جيولوجي تركيب أي يف بئر أول معناها" بئر الزيت التجارية"  -ب

وفقـا لـنظم اإلنتـاج     حـوال أن يكـون ذلـك يف مجيـع األ    علـى  عمليـا  ذلـك  كـان  كلمـا  متواليـة  يومـا ( 30) ثالثـني  علـي 

اقتصـادى   مبعـدل  اإلنتـاج  علـى  قـادرة  إنها ،جنوب مبعرفة ذلك من التحقق وبعد واملرعية، املقبولة السليمةالصناعي 

 .سبق ملا وفقا وإكماهلا البئر تلك اختبار تاريخ هو" التجارية الزيت"بئر  اكتشا  تاريخ.ويكون 

املتوسط احلسابي البسيط ملتوسط السعر الشهري ألسعار خام برنت  املؤرخة  املعلنة يف نشرة  يعينسعر  برنت"  (28)

عنه بالدوالر    معربًااملباع فيه،  ( لستة أشهر سابقه للشهر الذي مت استالم  الغاز Platts Prices Dated Brentبالتس )

قيم بالدوالر  لكل برميل )حمسوبًا على أساس متوسط (  يعين السعر امل   Dated Brent) “ برنت املؤرخ ”لكل برميل

 Platts Crude Oil) طبقًا لتقرير بالتس كرود أويل ماركتواير  أعلى وأقل سعر خلام برنت على مدار اليوم(

Marketwire report 
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 الغاز.تسليمات  منتظمة من  اخلام أو من الزيت منتظمةانتاج شحنات  " اإلنتاج التجاري" يعين (29)

بدء اإلنتاج التجاري" يعنى التاريخ الذى يتم فيه تسليم أول شحنات منتظمة من الزيت اخلام أو أول  "تاريخ (30)

  تسليمات منتظمة من الغاز

 "االكتشا  التجارى" يكون له املعنى املنصوص عليه  باملادة الثالثة )ج(. (31)

ا جيولوجيا قادرا على اإلنتاج، تكون نقاطه "عقـد )عقود( تنمية" يعنى قطاع أو قطاعات التنمية اليت تغطى تركيب (32)

( من تقسيمات خطو  العر  والطول طبقا لنظام اإلحداثيات 1دقيقة واحدة ) x( 1الركنية مطابقة لدقيقة واحدة )

 كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة اليت تغطيها اتفاقية االلتزام هذه كما هو مبني يف امللحق "أ" . الدولي

وفقا للفقرة )هـ( من املادة السابعة بني جنوب واملقاول )بصفتهما بائعني( وجنوب أو  ابرم ابيع غاز "يعنى عقد"عقد  (33)

خر يتفق عليه آ)اهليئة( أو الشركة املصرية القابضة للغازات الطبيعية )إجياس( أو أي طر   اهليئة املصرية العامة للبرتول

 .)بصفته مشرت( والذي حيتوي على النصوص والشرو  اخلاصة مببيعات الغاز من عقد للتنمية 

توضح اإلطار االسرتاتيجى لالستغالل األمثل  تبدا تنفيذها خالل سنتني" خطة التنمية " تعنى خطة رفيعة املستوى  (34)

لتقديم خطة اإلنتاج طوال عمر احلقل املستخدم لالحتياطيات باملنطقة وتوضح مفهوم التنمية املختار املطلوب 

لدعم متطلبات السوق احمللى واخلارجى من الزيت والغاز واملتكثفات وحتدد خطة التنمية اخلطو  العريضة لألنشطة 

مامل توافق جنوب و املقاول علي  املطلوب إجراؤها خالل مراحل التنمية واالستكشا  داخل قطاعات عقد التنمية

 خال  ذلك .

"برنام  عمل التنمية " يعنى تلك األنشطة املادية املتعددة التخصصات ) وتشمل على سبيل املثال ال احلصر  (35)

احلفر والشئون اهلندسية وإدارة املشروعات وأعمال حتت السطح( والتى جيب القيام بها فى خالل سنة مالية لتسليم 

 املنت  فى التاريخ املتفق عليه.

يقدمها املقاول وتوافق عليها جنوب طبقا للمادة الثالثة )د( من هذه االتفاقية ، حتتوى  " خطة اهلجر " تعنى خطة (36)

و  على االجراءات الالزمة إليقا  العمليات البرتولية بشكل نهائى طبقا لالصول السليمة واملرعية فى صناعة البرتول،

 االتفاقية.مراعاة تطبيق القوانني الواردة باملادة الثامنة عشر من هذه 

 املادة الثانية

 مالحق االتفاقية

 

 " .ة"املنطقبـــــــــ يما يلي ـــاليت تشملها وحتكمها هذه االتفاقية ويشـار إليها ف قةعبارة عن وصف للمنط  امللـحق " أ "
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تبني  ...………:  1ييب   تقرم ـــــــــــــــــــــــــــــعبارة عن خريطة مبدئية توضيحية مرسومة مبقياس رس  امللـحق " ب "

 املنطقة اليت تشملها وحتكمها هذه االتفاقية واملوصوفة يف امللحق "أ" .

 االتفاقية، وذلـك  هعلى هذ البرتولقبل توقيع وزير  جلنوبيقدمه املقاول  خطاب ضمان  صيغهعبارة عن          امللـحق ج

 التزاماتـه لقيام املقاول بتنفيذ الـحد األدنـى مـــن    ضمانا، دوالر أمريكي( مليون  ---) ------ مببلغ

مـن   سـنوات  (--) ----البالغـــة  األوليـة يف عمليات البحـث الـواردة يف هـذه االتفاقيـة لفـرتة البحــث       

إضـافيه   ( ......))فـرتات( ....  لفـرتة ا إذا قام املقاول مبـد فـرتة البحـث األوليـة     ـم حالةيف  تاريخ السريان.

فــان خطــاب  )خطابــات( ، ( )ب( مــن هــذه االتفاقيــة3وفقــا للمــادة )ســنوات  )...........( متالحقــة مــدتها  

. خطـاب الضـمان هـذا  سيكــون     ضمان لاثل  يصدره و يقدمه املقاول قبل لارسة حقـه يف االمتـداد   

منـه   وختصـم ( دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكيـــــة  -------مليون )  -------مببلغ 

و  والـيت مت اعتمادهـا مـن جنـوب     أية نفقات زائدة مت إنفاقها خالل فرتة البحث السـابقة يف هذه احلالة 

. وفـى حالـة وجـود أى عجـز      برتحيلها طبقا للمادة الرابعة )ب( الفقرة الثالثة مـن هـذه االتفاقيـة     مسموح

نـه إمجـاىل مـا اعتمدتـه     )وهو الفـرق بـني قيمـة االلتـزام املـاىل للمقـاول عـن أى فـرتة حبـث مطروحـًا م          

عـن الفـرتة    جنـوب عن نفس فـرتة االلتـزام املعنيـة(  باإلضـافة إىل أى مبـالغ مرحلـة معتمـدة مـن          جنوب

( يومـًا مـن   15بقيمـة هـذا العجـز . وخـالل عسـة عشـر )       ة املقاول كتابـ  جنوبالسابقة ، إن وجد ، ختطر 

وإذا مل يقم املقاول بتحويـل  جنوب حساب تاريخ هذا اإلخطار، يقوم املقاول بتحويل قيمة العجز  إىل 

تسـييل خطـاب الضـمان املعنـى      نـوب ( يومًا املذكورة ، حيق جل15قيمة العجز هذا خالل اخلمسة عشر )

ســارية   --------------------وصــواًل إىل قيمــة العجــز . وتســتمر كــال مــن خطابــات  الضــمان   

 مت إصدار خطاب الضمان بشـأنها ، إال انـه جيـوز    ( أشهر بعد نهاية فرتة البحث اليت6املفعول ملدة ستة )

 أن تنتهي صالحيته قبل هذا التاريخ وفقا ألحكام خطاب الضمان يف هذه االتفاقية.

 

خطابات الضمان املذكورة أعاله يتم ختفيضهم ربع سنويا بنفقات البحث التى قام املقاول بتحميلها على العمليات 

  عن فرتة البحث املعنية  جنوبودفعها واعتمدتها 

مبلغ  التزاماته  احلق بتجميد مستحقات املقاول مبا يساوى نوب خطاب يعطى جل تقديم حيق للمقاول

 .حينئذ املالية املستحقة عن الفرتة اجلارية

 

منصوص عليـه  املقرر تكوينها وفقا ملا هو  عبارة عن صيغة عقد تأسيس الشركة املشرتكة القائمة بالعمليات امللـحق " د "

 هذه االتفاقية. يفيف املادة السادسة 
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 النظام احملاسيب .  امللـحق " هـ "

 اخلريطة احلالية لشبكة خطو  أنابيب الغاز القومية املنشأة مبعرفة احلكومة .   امللـحق " و "

التقـاء خـط    وتكون نقطة التسليم هـذه عنـد  ، واملقاول على نقطه تسليم الغاز وفقا لعقد بيع غازجنوب تتفق  

علـى شـبكة خطـو  أنابيـب الغـاز القوميـة كمـا هـو موضـح بـذلك            ةأنابيب منطقة عقد التنمية بـأقرب نقطـ  

 واملقاول . جنوبامللحق )و( أو كما يتفق عليه خالفا لذلك بني 

هلـذه املالحـق ذات قـوة    وتعترب املالحق " أ "، " ب "، " ج "، " د "، " هـ "، " و " جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقيـة، ويكـون   

 نصوص هذه االتفاقية .مفعول و

 املادة الثالثة

 منح احلقوق واملدة

 

         واملقاول التزاما مقصورا عليهما يف املنطقة املوصوفة يف امللحقني "أ" جلنوبمتنح احلكومة مبقتضى هذه االتفاقية 

و "ب"، وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشرو  املبينة يف هذه االتفاقية واليت يكون هلا قوة القانون فيما قد خيتلف أو 

 وتعديالته . 1953لسنة  66يتعار  منها مع أي من أحكام القانون رقم 

 املائة يفة عشرة نقدا أو عينا بنسب إتاوةمتتلك احلكومة وتستحق، على حنو ما هو منصوص عليه فيما بعد،  (أ)

 فرتتي( من جمموع كمية البرتول املنت  و احملتفظ به من املنطقة أثناء فرتة التنمية مبا يف ذلك 10%)

 جنوبهذه اإلتاوة و تدفعها و ال يلتزم بها املقاول و ال يرتتب على دفع  جنوبو تتحمل االمتداد إن وجدت، 

 لإلتاوات اعتبار ذلك دخال ينسب للمقاول.

ة قيام املقاول ،  بالتصر  مبفرده  فى كل أو جزء من حصته  فى غاز اقتسام االنتاج وغاز فائض االسرتداد ، إن فى حال

املعمول به فى هذا الشأن فى  2017لسنة  196وجد، للسوق احمللية ، يطبق عليه قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز رقم 

 ج.م.ع..

امتداد  و مينح املقاول ، من تاريخ السريانسنوات  (--) -----ا ـــــــــــتبدأ فرتة أولية للبحث مدته (ب)

و ذلك بناء سنوات علي التوالي ،  (--) ----مدته  ، ولفرتة البحث األوليةمتالحقًا  ( ......) )امتدادات(........

وهذا جنوب، ( يوما على األقل يرسله إىل 30املقاول مبوجب إخطار كتابي مسبق بثالثني ) اختيارعلى 

وفقا ألحكام املادة  الفرتة اجلارية حينئذ، حسبما يتم مدها خطار جيب إرساله يف مدة ال تتجاوز نهايةاإل

 .مبقتضى هذه االتفاقية عن تلك الفرتة و ذلك دون أي شر  سوى وفائه بالتزاماته ، اخلامسة )أ(
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-ل نهاية السنة ـــجتاري للغاز قبو تنتهي هذه االتفاقية إذا مل يتم حتقيق أي اكتشا  جتاري للزيت أو اكتشا  

القيام  جنوب اختياروال يرتتب على  . حسبما يتـــم مدها وفقا للمادة اخلامسة )أ(، من فرتة البحث (--)----

هذه  انتهاءبعملية املسئولية االنفرادية، مبوجب الفقرة )ج( الواردة فيما يلي مد فرتة البحث، أو التأثذ على 

 لمقاول.ل بالنسبة االتفاقية

 :االكتشا  التجاري (ج)

 

غاز، قد يتكون من خزان واحد منت  أو جمموعة من اخلزانات املنتجة واليت للاالكتشا  التجاري، سواء للزيت أو  (1)

ما مل يتفق على خال  ذلك مع  )ن املقاول يتعهدإغاز فللتستحق أن تنمى جتاريًا. و بعد اكتشا  بئر جتارية للزيت أو 

من برناجمه اخلاص بالبحث بتقييم االكتشا  و ذلك حبفر بئر أو اكثر من اآلبار التقييمية  ن يقوم كجزءأب جنوب(

لتقرير ما إذا كان هذا االكتشا  يستحق أن ينمى جتاريًا، و مع األخذ يف االعتبار االحتياطيات اليت ميكن احلصول 

سعار املقدرة للبرتول و كافة العوامل الفنية و عليها و اإلنتاج و خطو  األنابيب و التجهيزات املطلوبة لنهايتها و األ

 االقتصادية األخرى املتعلقة باملوضوع

، إن األحكام الواردة يف هذه االتفاقية تفرت  وحدة وعدم انقسام مفهومي االكتشا  التجاري و عقد التنمية (2)

 و سو  تطبق بشكل موحد على الزيت و الغاز ما مل ينص بالتحديد على خال  ذلك.

 

 

 

 

باالكتشا  التجاري فور تقريره أن االكتشا  يستحق تنميته جتاريًا و بشر  أال  جنوبيقوم املقاول بإخطار  (3)

( يومًا من تاريخ إكمال 30يتأخر هذا اإلخطار بأية حال من األحوال بالنسبة لبئر الزيت التجارية عن ثالثني )

اسبق،  يكون اكتشا  بئر الزيت التجارية أي التارخيني ( شهرًا من تاريخ12عشر ) االبئر التقييمية الثانية، أو اثن

( شهرًا من تاريخ اكتشا  بئر الغاز التجارية )إال إذا وافقت 24ن )يأو بالنسبة لبئر الغاز التجارية عن أربعة و عشر

على أن يكون للمقاول احلق أيضا يف أن يعطي مثل هذا اإلخطار ، على جواز امتداد هذه الفرتة( جنوب

وذلك اذا ما كانت  البئر او االبار احملفورة باالكتشا  التجاري بالنسبة ألي خزان أو أية خزانات  اخلاص

 .بعد موافقة جنوب جمتمعة تستحق التنمية التجارية ها أنميكن اعتبارها  املقاول عليها  من وجهة نظر 

يف املنطقة قبل أن يتم حتويلها إىل عقد للتنمية، سواء اعترب  وم أنه، أي زيت خام منت  من بئر ومن املفه 

للوكا جلنوب و ال خيضع  ٪100بئر جتاري أو غذ جتاري، وال يتم استخدامه يف العمليات البرتولية، يعترب 

 للمادة السابعة.

 

 أن يقوم باالكتشا  التجاري للزيت يف حالة ما إذا رغب يف ًاوللمقاول احلق أيضا يف أن يعطي إخطار

 .مبشروع إلعادة حقن الغاز
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على سبيل  وينبغي أن يتضمن اإلخطار اخلاص باالكتشا  التجاري للغاز كافة البيانات التفصيلية لالكتشا  و 

مامل  املساحة احملتوية علي احتياطيات الغاز وتقدير طاقة ومعدل اإلنتاج وعمر احلقلاملثال وليس احلصر 

 توافق جنوب على خال  ذلك.

 

واملقاول معا  جنوب( يوما ،بعد استالم إخطار باكتشا  جتاري للزيت أو للغاز جتتمع 60 )نييف خالل ست

ويستعرضان كافة البيانات اخلاصة بهذا املوضوع بغر  االتفاق سويا علي وجود اكتشا  جتاري .ويكون 

بة علي وجود االكتشا  واملقاول معا كتا جنوبتاريخ االكتشا  التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه 

 التجاري .

وفقا لألحكام املذكورة أو للغاز ومل يعتربه املقاول اكتشافا جتاريا للزيت أو غاز  إذا مت اكتشا  زيت خام (4)

( من انتهاء املدة احملددة أعاله واليت يف خالهلا 1نه بعد انقضاء شهر واحد )إأعاله يف هذه الفقرة )ج(، ف

( شهرا بعد إكمال بئر 13يستطيع املقاول إعطاء إخطار باالكتشا  التجاري للزيت، أو بعد انقضاء ثالثة عشر )

تعترب "بئرا جتارية إكمال بئر ال ( شهرًا بعد 25أو بعد انقضاء عسة وعشرون )ال تعترب "بئرا جتارية للزيت" 

املنت  من الرتكيب اجليولوجي أو الغاز  أن تنمي وتنت  وتتصر  يف كافة الزيت اخلام جلنوبحيق غاز" لل

أو بأي طريقة أخرى تراها جنوب مناسبة  منفردة جنوبالذي حفرت فيه البئر، علي نفقة ومسئولية وحساب 

إخطارها املقاول بذلك كتابة .وجيب أن يتضمن هذا من ( يومًا 60ستني )وذلك بعد لتنمية هذا الكشف، 

اإلخطار حتديد املساحة احملددة اليت تغطي ذلك الرتكيب اجليولوجي املراد تنميته، واآلبار اليت سو  

للتكاليف الالزمة لذلك . وحيق للمقاول خالل  جنوبوتسهيالت اإلنتاج اليت سو  تقام، وتقدير ، حتفر

مه ذلك اإلخطار أن خيتار كتابة تنمية تلك املساحة طبقا لألحكام املنصوص عليها ( يوما من استال30ثالثني )

ن مجيع نصوص هذه االتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة هلذه املساحة إويف هذه احلالة ف، يف هذه االتفاقية

 .احملددة 

ك الرتكيب اجليولوجي ن املساحة احملددة اليت تغطي ذلإف، وإذا اختار املقاول عدم تنمية تلك املساحة

 جنوبيتم االتفاق علي هذه املساحة بني  أن، علي جنوبجتنب لعمليات املسئولية االنفرادية مبعرفة 

و يف حالة أتقوم بالعمليات  جلنوب أنوحيق  .السليمة املرعية يف صناعة البرتول لألصولواملقاول وفقا 

مليات القيام ـــتعهد للشركة املشرتكة القائمة بالع أن جلنوب قالشركة املشرتكة القائمة بالعمليات حيتواجد 

أو بأي طريقة أخرى تراها جنوب مناسبة منفردة  جنوبحساب ووعلي نفقة ومسئولية جلنوب بتلك العمليات 

احملددة  املساحةت  من تلك ــاملناو الغاز قد اسرتدت من الزيت  جنوب. وعندما تكون لتنمية هذا الكشف

يف  جنوبمن التكاليف اليت حتملتها  %( 300كمية من الزيت اخلام تعادل يف قيمتها ثالمثائة يف املائة )
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ن ـــــــن يشارك بعد ذلك يف املزيد مأ يفنه حيق للمقاول اخليار إالقيام بعمليات املسئولية االنفرادية، ف

مائة يف املائة جلنوب ع ـــــــــــن يدفأددة مقابل ـــــحملة اـــــــنمية واإلنتاج يف تلك املساحـــعمليات الت

( املدفوعة % 100) ، وال يسرتد املقاول تلك املائة يف املائةجنوب( من تلك التكاليف اليت حتملتها % 100)

 آخريف مكان أو للغاز  زيتللجتاري مستقل  يف حالة تواجد اكتشا  إاليكون للمقاول هذا احلق  أالعلي 

 .املنطقةداخل 

 أما:ن تلك املساحة احملددة، إوفور ذلك السداد ف

عقد تنمية عادي يف ظل هذه االتفاقية، وجيري تشغيلها بعد ذلك طبقًا لنصوص  إىليتحول وضعها  أن (1)

 .هذه االتفاقية

شركاتها التابعة تقوم يف ذلك الوقت  إحدىو أ جنوبكانت  إذانه يف حالة ما إكبديل لذلك، ف (2)

ن تستمر يف القيام بالعمليات، أ جنوببعمليات التنمية يف تلك املساحة علي نفقتها وحدها، واختارت 

فإن املساحة تظل جمنبة ويستحق املقاول فقط نسبته يف اقتسام إنتاج الزيت اخلام احملددة يف 

 الفقرة )ب( من املادة السابعة .

املسئولية االنفرادية بالطريقة املنصوص عليها يف الفقرة )ج( من املادة السابعة . أو غاز  يت خامويتم تقييم ز

ن هذه االتفاقية تستمر مع إالفقرة )ب( من املادة الثالثة، ف أحكامهلذه االتفاقية مبوجب  إنهاءويف حالة أي 

ية مبوجب هذه االتفاقية وذلك علي اخلاصة مبسئوليتها االنفراد جنوبذلك يف السريان بالنسبة لعمليات 

 0الفقرة )ب( من املادة الثالثة  أحكامالرغم من انقضاء هذه االتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول مبوجب 

 

 عقد تنمية : إىلالتحويل  (د)

واملقاول معا علي نطاق كافة  جنوبللغاز يتم االتفاق بني  أوعقب أي اكتشا  جتاري للزيت   (1)

تنمية كما يلزم احلصول علي موافقة وزير البرتول الاليت سيغطيها عقد  اإلنتاجاملساحة القادرة علي 

أداة قانونية  أي إصدار إىلعقد تنمية دون احلاجة  إىلالشأن . وحتول تلك املساحة تلقائيا  ايف هذ

 جلنوبأخري أو تصريح ، وإذا مل يلتزم املقاول بتقديم مصوغات عقد التنمية سواء للزيت أو للغاز إىل 

على  طار املقاول كتابةاخاريخ تمن  (2سنتان)وذلك إلصدار عقد التنمية اخلاص بهذا الكشف خالل 

، فإن املقاول يعترب متنازال عن  )و ما مل يتم االتفاق مع جنوب علي خال  ذلك( كتشا  جتارىإوجود 

ن تنمى وتنت  احلق فى  أ جلنوباملساحة املخصصة  إلبرام عقد التنمية دون مقابل ، ويكون 

وتتصر  فى كل البرتول املنت  من هذه املساحة املتنازل عنها بالطريقة التى تراها مناسبة دون 
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اختاذ أية إجراءات قانونية أخرى ، ودون أن يكون للمقاول أى حق يتعلق باإلنتاج ، ودون أن يكون 

 .  بأى تعويضات أو نفقات أو مصروفات جنوبله احلق فى الرجوع على 

حتويل أية مساحة إىل عقد تنمية على أساس اكتشا  جتاري للغاز )أو عند اكتشا  غاز يف عقد  عقب (2)

اجلهد إلجياد أسواق كافية قادرة علي  جنوب واملقاولتنمية منح عقب اكتشا  جتاري للزيت( تبذل 

الغاز  باحتياجاتها من املقاول جنوب ختطروفيما يتعلق باألسواق احمللية استيعاب الغاز املنت ، 

واملقاول بغر   جنوب، وبعد ذلك جتتمع هذا الغاز اجلدول السنوي املتوقع لطلبلألسواق احمللية و

تقييم ما إذا كانت املنافذ هلذا الغاز والعوامل األخرى املرتبطة بذلك تستدعي تنمية وإنتاج الغاز، ويف 

جل وفقا ألمبقتضى عقد بيع طويل ا اسجلنوب أو للهيئة أو إلجين هذا الغاز املتاح يسلم إحالة االتفاق ف

 .وطبقا للشرو  املبينة باملادة السابعة

 :تكون فرتة التنمية لكل عقد تنمية كما يلي  (3)

( سنة من تاريخ اعتماد وزير البرتول لعقد التنمية 20فيما يتعلق باالكتشا  التجاري للزيت تكون فرتة التنمية عشرين ) )أأ(

االمتداد  )كما هو مبني أدناه( ويشرت  أنه يف حالة اكتشا  غاز يف نفس عقد التنمية ويستخدم أو  تيمضافا إليها فرت

ميكن استخدامه حمليا أو للتصدير مبوجب هذه االتفاقية وذلك عقب حتويل اكتشا  جتارى للزيت إلي عقد تنمية، 

" املستخلص من ذلك الغاز والزيت LPGسال "فإن فرتة عقد التنمية ستمتد فقط بالنسبة هلذا الغاز وغاز البرتول امل

( سنة من تاريخ أول تسليم  لكميات من الغاز 20اخلام الذي هو يف شكل متكثف منت  مع ذلك الغاز ملدة عشرين )

االمتداد )كما هو مبني أدناه ( وبشر  أال يزيد أجل عقد التنمية هذا املؤسس على  تىحمليا أو للتصدير مضافا إليها فرت

 ( سنة من تاريخ اعتماد وزير البرتول لعقد تنمية الزيت .30ا  جتارى للزيت عــــــــــلى ثالثني )اكتش

 

 فورا عن أي اكتشا  للغاز ولكنه لن يكون مطالبا بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بشأن ذلك الغاز جنوبخيطر املقاول 

 

( سنة من تاريخ اعتماد وزير البرتول لعقد التنمية باإلضافة 20عشرين )فيما يتعلق باكتشا  جتاري للغاز تكون فرتة التنمية )ب ب( 

االمتداد )كما هو مبني أدناه ( شريطة أنه يف حالة ما إذا أعقب حتويل اكتشا  جتارى للغاز إىل عقد تنمية أن  تيلفرت

التنمية )باستثناء غاز  اكتشف زيت خام يف نفس عقد التنمية فإن حصة املقاول من ذلك الزيت اخلام املنت  من عقد

" املستخلص من الغاز أو الزيت اخلام الذي هو يف شكل متكثفات منتجة مع الغاز ( والغاز LPGالبرتول املسال "

لك الزيت ( سنة من تاريخ اكتشا  ذ20عند انقضاء عشرين ) جلنوباملصاحب لذلك الزيت اخلام سو  يعود كلية 

 داد )كما هو مبني أدناه ( .االمتـــــ تياخلام باإلضافة إىل فرت
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بغض النظر عما يرد خالفا لذلك فى هذه االتفاقية ، ال جيوز بأي حال أن تزيد مدة عقد التنمية املؤسس على اكتشا  

 ( سنة من تاريخ اعتماد وزير البرتول لعقد تنمية الغاز.30جتارى للغاز على ثالثني )

 

فورا عن أي اكتشا  للزيت ولكنه لن يكون مطالبا بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة هلذا  جنوبخيطر املقاول 

 الزيت اخلام. 

واليت جيوز للمقاول اختيارها  على التوالي( سنوات 5عس ) ة كل منهما مدتني االمتداد " فرت تىويعنى تعبذ " فرت

فرتة  "أو ( سنه املعنية20( أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين )6قبل ستة ) جنوبإىل يرسله  كتابي طلب مبوجب

مدعمة بالدراسات الفنية ومتضمنة تقييم فرتة اإلنتاج ومعدالت اإلنتاج املتوقعة  االمتداد الثانية" .حسب االحوال.

 جنوب و االمتداد هذه مبوافقة تىن فرتخالل فرتة االمتداد والتزامات املقاول واالعتبارات االقتصادية املعنية. وتكو

 كما يلتزم املقاول ايضا بدفع  منحة  امتداد عقد تنمية عن كل فرتة  ، طبقا للمادة التاسعة.  .وزير البرتول 

 

وذلك مبعرفة أو للغاز، تبدأ عمليات التنمية فورا عقب إصدار عقد التنمية املمنوح عقب اكتشا  جتارى للزيت ) هــــ( 

وقواعد البرتول تتوىل ذلك وفقا للقواعد السليمة املرعية يف حقول  بالعمليات حينئذ اليتاملشرتكة القائمة الشركة 

نه ما مل يستخدم الغاز أأن تعترب تنمية احلقل قد متت بالكامل . ومن املفهوم  إىلاهلندسة البرتولية املقبولة، 

واملقاول سيتفاوضان حبسن نية بشأن أفضل وسيلة لتجنب إعاقة اإلنتاج مبا حيقق مصاحل  جنوبن إاملصاحب ف

القائمة بالعمليات بتنفيذ خطة التنمية وبدء اإلنتاج املشرتكة  وإذا مل يلتزم  املقاول  من خالل الشركة  األطرا .

مامل يتم االتفاق مع د عقد التنمية ( سنوات من تاريخ اعتما4للزيت اخلام  بشحنات جتارية منتظمة خالل أربع )

، فإن املقاول يعترب متنازال دون مقابل عن عقد التنمية وعن كافة حقوقه وامتيازاته بهذه جنوب علي خال  ذلك

احلق فى أن تنمى وتنت  وتتصر  فى كل الزيت اخلام املنت  من هذه املساحة  نوباملساحة، ويكون جل

مناسبة دون اختاذ أية جنوب بالطريقة التى تراها ملشرتكة الفائمة بالعمليات من خالل الشركة ا املتنازل عنها 

إجراءات قانونية أخرى ودون أن يكون للمقاول أى حق يتعلق باإلنتاج . ودون أن يكون له احلق فى الرجوع 

 على خال  ذلك (.     جنوب) ما مل توافق بأى تعويضات، أو نفقات أو مصروفات جنوبعلى 

 

( سنوات من 4لة ما إذا مل يتحقق تسليمات جتارية للغاز وفق عقد أو خطة بيع الغاز املذكورين خالل أربع )وفى حا 

تاريخ اعتماد عقد التنمية فإن املقاول يعترب متنازال دون مقابل عن عقد التنمية وعن كافة حقوقه وامتيازاته بهذه 

فى كل الغاز املنت  من هذه املساحة املتنازل عنها احلق فى أن تنمى وتنت  وتتصر    جلنوباملساحة، ويكون 

مناسبة دون اختاذ أية إجراءات قانونية  جنوب بالطريقة التى تراهابالعمليات  القائمةمن خالل الشركة املشرتكة 

بأى  جنوبأخرى ودون أن يكون للمقاول أى حق يتعلق باإلنتاج ودون أن يكون له احلق فى الرجوع على 

 على خال  ذلك (.     جنوبقات أو مصروفات ) ما مل توافق تعويضات أو نف

 



15  

 

وفى حالة عدم حتقق إنتاج جتارى من الزيت بشحنات منتظمة أو أى تسليمات للغاز من أي قطاع تنمية فى عقد         

للغاز ( سنوات من تاريخ بدء اإلنتاج التجاري للزيت أو من تاريخ أول تسليمات 4التنمية، وذلك يف خالل أربع )

حمليا أو للتصدير بذات عقد التنمية فإنه جيب التخلى فورا عن قطاع التنمية هذا وذلك ما مل يوجد فيه اكتشا  

جتارى للزيت إذا كان عقد التنمية االصلى مؤسس على الغاز أو يوجد فيه اكتشا  جتارى للغاز إذا كان عقد التنمية 

ية يقع جزئيا فى جمال سحب أى بئر منتجة سيعترب أنه يساهم االصلى مؤسس على الزيت . وكل قطاع فى عقد تنم

 على خال  ذلك (  . جنوبفى اإلنتاج التجارى املشار إليه بعاليه) ما مل توافق 

 

( سنوات  مبراجعة قطاعات التنمية بعقود تنمية الزيت من تاريخ بدء اإلنتاج التجاري و/أو 4كل أربع )جنوب تقوم  

فورا عن أى قطاع غذ  للتخلياريخ أول تسليمات منتظمة من الغاز حمليا أو للتصدير، وذلك عقود تنمية الغاز من ت

 على خال  ذلك ( .  جنوبمنت  أو غذ مشارك  فى اإلنتاج) ما مل توافق 

 

( كحد أقصى من تاريخ هذا 1يف حالة توقف اإلنتاج من أي بئر، ومل يبدأ اعادة االنتاج خالل فرتة سنة واحدة )

التوقف، تتم مراجعة قطاعات عقد  التنمية  بغر  التخلي عن قطاعات التنمية الغذ منتجة أو التى ال تشارك يف 

 الفرتة(.اإلنتاج من ذلك البئر  )إال إذا وافقت جنوب على مد تلك 

كما هو مشار إليه باملادة أو خالفه الغاز سواء للتصدير  يفخطة للتصر   يفعند توقيع عقد بيع الغاز أو البدء 

الغاز والزيت اخلام الذي هو يف شكل متكثفات أو غاز البرتول املسال ب اخلاصة تنميةالن عمليات إالسابعة ف

بالعمليات حينئذ سو  تبدأ مباشرة بواسطة الشركة املشرتكة القائمة هذا الغاز  الذي ينت  أو يستخلص من

وقواعد اهلندسة البرتولية املقبولة وكذلك البرتول قول ـــتتوىل ذلك وفقا للقواعد السليمة املرعية يف ح واليت

أو خطه بيع  أحكام عقد أو خطة بيع الغاز املذكورين . وفى حالة ما إذا مل يتحقق إنتاج جتارى للغاز وفق عقد

 على خال  ذلك . جنوبن عقد التنمية املتعلق بهذا الغاز سو  يتخلى عنه ما مل توافق إالغاز املذكورين ف

تقدم به املقاول، بأن الزيت اخلام أو الغاز جيرى سحبه من قطاع حبث من ي، بناء على طلب جنوبإذا أقرت 

ن القطاع إف أو مقاول اخر ملقاولا لنفس جماورة تابعه قطاعات هذه االتفاقية إلي قطاع تنمية يف منطقة التزام

الذي جيرى السحب منه جيب أن يعترب انه يساهم يف اإلنتاج التجاري لقطاع التنمية املعنى، ويتحول القطاع 

الذي جيرى السحب منه إلي عقد تنمية مع ما يتبع ذلك من توزيع للتكاليف واإلنتاج )حمسوبا من تاريخ 

يخ حدوث هذا السحب، أي التارخيني يكون الحقا(، وذلك بني منطقيت االلتزام . ويكون توزيع السريان أو تار

التكاليف واإلنتاج املذكورين طبقا لكل اتفاقيه التزام بنفس النسبة اليت متثلها االحتياطيات اليت ميكن 

لي جمموع احلصول عليها يف الرتكيب اجليولوجي الذي يتم السحب منه حتت كل منطقة التزام إ



16  

 

ميكن احلصول عليها من هذا الرتكيب الكائن حتت كال منطقيت االلتزام، ويتم تسعذ  اليتاالحتياطيات 

 اإلنتاج املخصص ألي منطقة التزام وفقا التفاقية االلتزام اليت حتكم تلك املنطقة .

 علىلتزام اجملاورة يف منطقة االاخر  يف حاله إخفاق املقاول يف هذه االتفاقية يف االتفاق مع مقاول

املنفصلة هذه يف كال منطقيت اإللتزام، يتم تسويه ذلك  ةتوزيع التكاليف و /أو اإلنتاج على عقود التنمي

اخلال  بواسطة قرار من خبذ و يتم االتفاق بينهما على اخلبذ وحيق جلنوب أن تتدخل وحتفزهما على 

النسبة ملسألة السحب طبقًا لقرار اخلبذ بهد  عدم التعاون الكامل للتوصل يف أسرع وقت إىل حل مالئم ب

 ىل اتفاق يكون رأى جنوب ملزم لكافة االطرا .إوفى حالة عدم التوصل  إثراء أى مقاول بدون وجه حق

 وفى مجيع األحوال فإن تكلفه اخلبذ ال جيوز اسرتدادها بأي حال من األحوال يف كال منطقيت البحث.

 

 فى والواقعة هذه اإللتزام منطقة بني ميتد اجليولوجية الرتاكيب أحد فى برتولية إحتياطيات وجود حالة ويف 

 يتعني فإنه اجلوار دول إلحدى اخلالصة االقتصادية املنطقة و العربية مصر جلمهورية اخلالصة االقتصادية املنطقة

كما يتعني  برتوليةال حتياطياتهذه اإل وجودإخطار جنوب كممثل للحكومة عن  االتفاقية هذه يف املقاول على

 البرتولية )اتفاقية توحيد( مع األخذ اإلحتياطيات تلك إستغالل سبل حول إلتفاق التوصل أجل من عليه التعاون

 -:اآلتي االعتبار فى

واملنطقة املقرتحة لالستغالل  املمتدة البرتولية اإلحتياطياتواملعامل اجليولوجية لتلك  اجلغرايف االمتداد (1

 .اإلحتياطياتلك تللتنمية املشرتكة ل و/أو

 .وتقسيمها لكل طر  البرتولية اإلحتياطياتتلك بفى احلسابات اخلاصة  التى سيتم تطبيقها املنهجية (1

 

القيام بكافة العمليات مبوجب هذه  يتحمل املقاول ويدفع كافة التكاليف واملصروفات اليت يتطلبها (و)

االتفاقية غذ أن هذه التكاليف واملصروفات ال تشمل أية فوائد على االستثمار، ويقتصر ما يتطلع إليه 

املقاول السرتداد هذه التكاليف واملصروفات على ما يستحقه فقط من برتول يف ظل هذه االتفاقية . 

حو املنصوص عليه يف املادة السابعة . وفى أثناء مدة سريان وتسرتد هذه التكاليف واملصروفات على الن

واملقاول  جنوبن إمجالي اإلنتاج الذي يتم حتقيقه من مباشرة هذه العمليات يقسم بني إهذه االتفاقية ، ف

 وفقًا لنصوص املادة السابعة .

 

    انني فيما خيتص بتقديم خيضع املقاول لقوانني ضريبة الدخل املصرية كما يلتزم مبقتضيات هذه القو.  1  (ز)

اإلقرارات الضريبية وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجالت . هذا ما مل تنص االتفاقية على خال  

 ذلك .
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ً  عن إعداد  اإلقرارات الضريبية ويكون من حق السلطات الضريبية وحدها  .1 يكون املقاول مسئوال

( يومًا من 25قبل عسة وعشرين ) جنوبلضريبية إىل مراجعتها .وعلى املقاول أن يقدم اإلقرارات ا

احلق فى مراجعة اإلقرارات الضريبية لقبول  نوبالتاريخ الواجب تقديم اإلقرارات الضريبية فيه .و جل

احلق فى إبداء مالحظاتها على هذه اإلقرارات خالل عسة عشر  نوبسداد الضريبة احملسوبة .وجل

اإلقرارات الضريبية من املقاول . وعلى  أى حال يكون املقاول مسئواًل  ( يومًا من تاريخ استالم هذه15)

 عن تقديم اإلقرارات الضريبية للسلطات الضريبية فى تاريخ االستحقاق .

ويكون الدخل السنوي للمقاول ألغرا  ضريبة الدخل املصرية مبقتضى هذه االتفاقية، مبلغا حيسب على  .1

 النحو التالي :

 يتقاضاها املقاول من البيع أو التصر  بطريقة أخرى يف كل البرتول الذي حصل عليه جمموع املبالغ اليت

 )ب( من املادة السابعة . و)أ(  تنياملقاول وفقا ألحكام الفقر

 التالي:خمصوما منها 

 التكاليف واملصروفات اليت أنفقها املقاول . (1)

السابعة يف فائض البرتول املخصص ، كما حتدد وفقًا للفقرة )ج( من املادة جنوبوقيمة حصة  (2)

 :التالي مضافًا إليهاإن وجد، ، نقدا أو عينا دفوعة أو الواجب دفعها جلنوبالسرتداد التكاليف وامل

املادة السادسة  ى املقاول جممال بالطريقة املبينة يفــــــــمبلغا مساويا لضرائب الدخل املصرية املستحقة عل

 من امللحق )هـ( .

االستقطاعات الضريبية سالفة الذكر يف أية سنة ضريبية، تسرى الفقرة )أ( من املادة السابعة بالنسبة وألغرا  

لتصنيف التكاليف واملصروفات ومعدالت االستهالك فقط، دون االعتداد بالنسبة املئوية احملددة يف الفقرة 

اول املتعلقة مبباشرة العمليات مبقتضى ( . ومجيع تكاليف ومصروفات املق1األوىل من املادة السابعة بند )أ( )

هذه االتفاقية واليت ال حيكمها نص الفقرة )أ( من املادة السابعة على النحو املوضح بعالية تكون قابلة للخصم 

 وفقا ألحكام قانون ضريبة الدخل املصرية.

على املقاول وذلك املقاول ونيابة عنه، ضريبة الدخل املصرية املستحقة  باسموتدفع وتسدد  جنوبتتحمل  .1

من البرتول املنت  واحملتفظ به وغذ املستعمل يف العمليات مبقتضى املادة السابعة .  جنوبمن حصة 

 املقاول ونيابة عنه تعترب دخال بالنسبة للمقاول . باسم جنوبومجيع الضرائب اليت تدفعها 
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املقاول من غاز الربح وفائض الغاز  بالنسبة لكل أو جلزء من حصة فيما يتحمل املقاول ويدفع هذه الضريبة

املخصص السرتداد التكاليف )ان وجد( يف حالة تصريفه هلذا الغاز مبعرفته وبشر  عدم احتياج احلكومة / 

. مبا ال يتعار  مع املادة السابعة هـ وبعد احلصول على موافقة السلطة املختصة جنوب هلذه الكميه من الغاز

 اول من ضريبة يف هذه احلالة يكون غذ قابل لالسرتداد.( وقيمة ما يدفعه املق1( )2)

بتسليم املقاول اإليصاالت الرمسية الصحيحة اليت تثبت دفع ضريبة الدخل املصرية اخلاصة  جنوب تقوم .1

لإلقرار الضرييب للمقاول عن  جنوب( يوما عقب استالم 90باملقاول عن كل سنة ضريبية يف خالل تسعني )

الضريبية املختصة ومبينا بها  ةالسنة الضريبية السابقة . وجيب أن تكون هذه اإليصاالت صادرة من السلط

 املبلغ املدفوع وغذه من البيانات اليت ترد عادة يف مثل هذه اإليصاالت .

ضرائب الدخل اليت يستحق أداؤها يف تكون شاملة لكافة  وضريبة الدخل املصرية  تطبق يف هذه االتفاقية  .1

ج.م.ع. )مبا يف ذلك الضريبة على الضريبة( مثل الضريبة على الدخل من رؤوس األموال املنقولة والضريبة 

على األرباح التجارية والصناعية، وشاملة كذلك الضرائب اليت تتخذ الدخل أو األرباح أساسا هلا، مبا يف 

وما حيتجز من ضرائب عند املنبع بشأن ما يستحق للمساهمني، وغذ  ذلك مجيع توزيعات أرباح األسهم،

 ذلك من الضرائب املفروضة من حكومة ج.م.ع. على ما يقوم املقاول بتوزيعه من دخل أو أرباح .

حبساب ضرائب الدخل املفروضة عليها يف ج.م.ع. حيق هلا أن ختصم مجيع اإلتاوات اليت  جنوبعند قيام  .1

 نيابة عن املقاول. جنوبحلكومة وضرائب الدخل املصرية على املقاول اليت دفعتها إىل ا جنوبدفعتها 

 املادة الرابعة

 برنام  العمل والنفقات أثناء فرتة البحث

 

( أشهر بعد تاريخ 6جيب على املقاول أن يبدأ عمليات البحث مبقتضى هذه االتفاقية يف موعد ال يتجاوز ستة ) (أ)

ء كافة البيانات السيزمية واملغناطيسية والتثاقلية اخلاصة مبنطقة االلتزام ، والتى مت السريان.ويلتزم املقاول بشرا

تنفيذها قبل تاريخ السريان، من أى طر  ثالث تكون جنوب قد أبرمت معه تعاقد لرتخيص جتميع البيانات واستغالهلا 

 . مبقابل

( -----)  ويلتزم املقاول بأن ينفق ماال يقل عنسنوات من تاريخ السريان.  (---) -----مدة فرتة البحث األولية   (ب)

سنوات لتنفيذ عمليات البحث و  -------(   -)فرتة البحث األولية ومدتها  مليون دوالر أمريكي خالل ----

 احلفر. و اليت تشمل إلتزام املقاول بتنفيذ:

 ------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------ 

وفقا سنوات  (---) ---متالحقة، وفرتة املد هذه ( لفرتة امتداد )امتداداتمقاول مد فرتة البحث هذه ـــجيوز  للو 

 قبل فرتة  املقاول  ( يوما على األقل يرسله30ذلك بناء على إخطار كتابي مسبق بثالثني )للمادة الثالثة فقرة )ب( ، و

الفنيه   هبشر  إنفاق املقاول احلد األدنى من التزاماته يف عمليات البحث ووفائه بالتزامات االمتداد هذه إىل جنوب

 مبقتضى هذه االتفاقية عن الفرتة اجلارية حينئذ.

---(   -)مليون دوالر امريكي خالل فرتة االمتداد ومدتها  ----( -----)  ينفق ماال يقل عن يلتزم املقاول بأنو 

عمليات البحث و احلفر .و اليت تشمل إلتزام   سنوات واليت  خيتار املقاول مدها بعد فرتة البحث االولية لتنفيذ ----

 املقاول بتنفيذ:

    ------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------- 

ن احلد ــــــــه أو إذا حفر أكثر مــــحد األدنى للمبلغ الذي يلزم إنفاقــــن الـــا إذا انفق املقاول أكثر مـــــــى حالة مـــوف

ن الزيادة إ، فسنوات ( ----) --- ةــة البالغــالل فرتة البحث األوليــــــــذي يلزم حفره خـــاألدنى لعدد اآلبار ال

أو احلد األدنى واملعتمد من جنوب ،  ميكن أن ختصم من احلد األدنى ملقدار املبلغ الذي يلتزم املقاول بإنفاقه 

  ..حسب األحوال تاليةال االمتدادفرها خالل فرتة زم حبتلعدد اآلبار اليت يل

بدخول فرتة االمتداد التالية بشر  الوفاء باحلد األدنى من  أن تسمح له املقاول( بناًء على طلب) جلنوبحيق 

مرحلة  وفى حالة عدم تنفيذ املقاول أيًا من التزاماته الفنية خالل أيااللتزامات املالية و الفنية لفرتة البحث احلالية، 

وترحيل االمتداد التالية  مرحلة أن تسمح له باالنتقال إىل املقاول( بناًء على طلب)جلنوب  حيق من مراحل البحث،

يبقى ساريًا ملدة ستة الفين فقط و أن يقدم املقاول خطاب ضمان خاص بقيمة هذا االلتزام الفين إليها بشر  االلتزام 

يها ، وال يقبل هذا اخلطاب التخفيض أو اخلصم مقابل أي نفقات أخرى ال شهور بعد انتهاء فرتة البحث املرحل إل

 يصبح قيمة خطاب، تنفيذالوفى حالة عدم الفين ختص االلتزام الذى يضمنه، وال جيوز رده إال بعد تنفيذ هذا االلتزام 

 .حقًا خالصًا جلنوبالضمان 

ثبت  إذاخالل نفس فرتة البحث عمل فنى بعمل فنى آخر  املقاول( باستبدال بناًء على طلب) ان توافق  جلنوب

 الفينحيقق ذات الغر  حبيث يصبح العمل استبداله  ال يقل عنه يف القيمة و أن العمل الفين املطلوب لدي جنوب 

 .املستبعد عديم اجلدوى
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تالية لفرتة  درتة امتداالفنية اخلاصة بف هحيق جلنوب بناء على طلب املقاول ان تسمح له بتنفيذ أي من التزامات 

البحث احلالية، على أن ختصم قيمة ذلك االلتزام الفين من قيمة خطاب الضمان املقدم و املعتمد من جنوب و 

 اخلاص مبرحلة االمتداد املعنية و يسرى ذلك على مجيع االمتدادات إن وجدت.

النحو املبني بعاليه قبل أو عند نهاية وفى حالة ختلى املقاول عن حقوقه يف البحث مبقتضى هذه االتفاقية على 

مليون   ------عن  (  من فرتة البحث األولية ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل ----)----السنة 

 مليون دوالر أمريكي -----  مبلغًا مساويا للفرق بني مبلغ جلنوبدفع ــنه يتعني على املقاول أن يإ، فدوالر أمريكي

عند  جلنوبع هذا املبلغ ــــــــالبحث، ويكون دفعمليات  الذكر وبني املبلغ الذي أنفقه فعال علىة ــــــسالف

األولية، أو فرتات االمتداد ( من فرتة البحث ---)----السنة ( أشهر من نهايــــة 6ي أو يف مدى ستة )ــــــــــالتخل

املقاول عند نهاية فرتة أي امتداد ألسباب سالفة الذكر التالية ،حسب األحوال .واي عجز يف النفقات اليت ينفقها 

. وطاملا ظلت هذه لالسرتداد ليؤدي باملثل الي ان يدفع املقاول جلنوب ذلك العجز . ويعترب هذا العجز غذ قاب

لة اإلنتاج لمادة السابعة يف حال وفقًان املقاول حيق له أن يسرتد أيا من تلك املبالغ كنفقات حبث إف  االتفاقية سارية،

  التجاري.

 كشفأو عدم اإلخطار ب أو للغاز مع عدم اإلخالل باملادة الثالثة )ب( ، فانه يف حالة عدم حتقق اكتشا  جتاري للزيت

وفقًا للمادة اخلامسة )أ( أو يف حالة ختلي حسبما يتم مدها   (-----) ------يف نهاية السنة أو للغاز جتاري للزيت

أيًا من املصروفات سالفة الذكر اليت  جنوبوجب هذه االتفاقية قبل ذلك التاريخ، فال تتحمل املقاول عن املنطقة مب

 يكون املقاول قد أنفقها.

و  جنـوب األخـرى الـيت يـتم االتفـاق عليهـا بـني        التـواريخ ( اشـهر علـى األقـل أو يف    4قبل بداية كل سنة ماليـة بأربعـة )    (ج)

يبني فيهما عمليات البحـث الـيت يقـرتح املقـاول      البحث لعملياتبإعداد برنام  عمل و موازنة يقوم املقاول  املقاول،

  القيام بها خالل السنة التالية.

جلنة مشرتكة تنشئها جنوب واملقاول بعد تاريخ السريان هذه االتفاقية ويطلق عليها فيما يلى "جلنة البحث  شكلوت

( منهم يعينهم املقاول 3( منهم تعينهم جنوب و ثالثة )3( أعضاء ثالثة )6االستشارية" و تتكون هذه اللجنة من ستة )

اء الذين عينتهم ،وتقوم هذه اللجنة مبناقشة برنام  العمل وتعني جنوب رئيس جلنة البحث االستشارية من بني االعض

واملوازنة املقرتحني وتقدم الراي و/أو التعديالت اليت تراها مناسبة بشأنهما وبعد االنتهاء من املناقشة مبعرفة اللجنة 

 ادها.جلنوب العتم برنام  العمل و املوازنة يقوم املقاول بإجراء تلك التعديالت املتفق عليها ويقدم

 و من املتفق عليه أيضًا أنه بعد هذا االعتماد :
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ال جيوز للمقاول أن يغذ أو يعدل بصورة جوهرية برنام  العمل و املوازنة املذكورين و ال أن خيفض النفقات  .1

 ، جنوباملعتمدة يف املوازنة بدون موافقة 

مال املدرجة يف برنام  العمل جيب على املقاول احلصول على املوافقات الالزمة من جنوب لتنفيذ األع .1

 واملوازنة لعمليات البحث وذلك طبقا" للقواعد واإلجراءات املطبقة يف هذا الشأن " بشركة جنوب .

ويف حالة الظرو  الطارئة اليت تنطوي علي خطر فقدان األرواح أو املمتلكات فإنه جيوز للمقاول أن يصر   .1

اليت قد تكون الزمة لتخفيف وطأة مثل هذا اخلطر. و تعترب هذه  املبالغ اإلضافية غذ املدرجة يف املوازنة و

 لمادة السابعة .ل النفقات من كافة الوجوه نفقات حبث و جيب اسرتدادها وفقا

 ًايقدم املقاول مجيع املبالغ الالزمة لكافة املواد و املعدات و اإلمدادات و إدارة شئون األفراد و العمليات وفق (د)

مسئولة عن حتمل أو سداد أي من التكاليف سالفة  جنوبلربنام  العمل و املوازنة اخلاصني بالبحث، و ال تكون 

 الذكر.

البحث و الذي جيب تنفيذه بكفاءة عالية و  بعمليات يكون املقاول مسئواًل عن إعداد و تنفيذ برنام  العمل اخلاص)هــ(

 صناعة البرتول ،وعليه : شى مع األصول السليمة املرعية يفامبا يتم

كافة الدراسات اجليولوجية و اجليوفيزيقية و أية دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه االتفاقية جترى يف ج.م.ع.  فإن

مثل  بشر  احلصول على موافقة جنوب إجراؤه يف مراكز متخصصة خارج ج.م.ع. فضلباستثناء ما قد يكون من األ

 .سات املعملية أو اهلندسية املتخصصة أو الدراسات التطويرية هلذه البياناتمعاجلة البيانات، و إعداد الدرا

  ويعهد املقاول بإدارة عمليات البحث يف ج.م.ع. إىل مديره العام و نائب مديره العام اللذين يتعني أن

باسم ذلك املدير العام و نائبه فور تعيينهما. و يزود  جنوبيكونا من ذوي الكفاءة الفنية. و ختطر احلكومة و 

املقاول املدير العام و كذا نائب املدير العام، عند غياب املدير العام، بسلطات كافية متكنهما من أن يقوما 

قية. و فورًا بتنفيذ كافة اللوائح القانونية اليت تصدر إليهما كتابة من احلكومة أو لثلها وفقا ألحكام هذه االتفا

تسري على املقاول كل اللوائح القانونية اليت صدرت أو تصدر و املطبقة يف ظل هذه االتفاقية و ال تتعار  

 معها. 

( يومًا تالية لنهاية كل ربع سنة تقوميية بيانا بنشا  البحث يوضح التكاليف 30خالل ثالثني ) يف جلنوبيقدم املقاول  (و)

املذكور . ويضع املقاول سجالته وكافة املستندات الضرورية املؤيدة لذلك اليت أنفقها املقاول خالل ربع السنة 
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( أشهر من تاريخ استالم كل 3وذلك ملدة ثالثة )العادية لفحصها يف أي وقت أثناء ساعات العمل  جنوبحتت تصر  

 بيان.

 اعتربت : إذااملقاول كتابة  بإخطار جنوب( أشهر من تاريخ استالم هذا البيان تقوم 3ويف مدي ثالثة )

 أن بيان التكاليف ليس صحيحا ، .1

شي مع أسعار السوق الدولية للبضائع أو اخلدمات املماثلة اتتم أو أن تكاليف البضائع أو اخلدمات املوردة ال .1

يف اجلودة وشرو  التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو اخلدمات ، علي أن يراعي يف هذا الشأن 

ت اليت مت احلصول عليها من داخل ج.م.ع. ختضع ألحكام املادة السادسة أن املشرتيات واخلدما

 والعشرين ،

 تتناسب مع أسعارها ، أو أن حالة املواد اليت وردها املقاول ال .1

 . معقولة للعمليات بصفةأو أن التكاليف اليت محلت ليست الزمة  .1

( أشهر هذه ، فإن جنوب 3 مدى الثالثة )وإذا مل يقم املقاول بالرد كتابًة على اعرتا  جنوب على البيان يف

 سو  تعترب أن البيان قد متت املوافقة عليه من قبل املقاول .

يف شأن املشكلة اليت تثار يف هذا الصدد وعلي الطرفني أن حياوال  جنوبويتعني على املقاول أن يتشاور مع 

 الوصول إىل تسوية مرضية لكليهما .

من البرتول املخصص السرتداد التكاليف نتيجة التوصل إىل اتفاق أو قرار حتكيم  جلنوبوأية مبالغ يستحق سدادها 

فائدة بسيطة بواقع سعر ليبور ، مضافا إليه اثنان ونصف يف املائة  إليها، مضافا  جلنوبيتعني سدادها نقدا علي الفور 

( سنويا ، وذلك عن الفرتة اليت تبدأ من التاريخ الذي كان جيب فيه دفع املبلغ ) املبالغ ( حمل اخلال  5,2%)

) أي اعتبارا من تاريخ تقديم بيان اسرتداد من هذه االتفاقية ( وامللحق "هـ" 2طبقا للمادة السابعة )أ( ) جلنوب

ثل سعر ليبور املطبق متوسط الرقم أو األرقام املنشورة يف تاريخ السداد . ومي حتى التكاليف اخلاص بتلك املبالغ ( و

جريدة الفاينانشيال تاميز واليت متثل متوسط سعري ) الشراء والبيع ( الساريني علي الودائع بالدوالر االمريكي 

قع ( من كل شهر وا15ملدة شهر واحد يف سوق العمالت األوروبية بني بنوك لندن يف كل يوم خامس عشر ) املودعة

 وتاريخ السداد الفعلي . جلنوببني التاريخ الذي كان جيب فيه دفع املبلغ ) املبالغ( حمل اخلال  
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( من أي شهر ألي سبب كان 15) ويف حالة عدم نشر سعر ليبور يف جريدة الفاينانشيال تاميز يف اليوم اخلامس عشر

الرئيسية  األخرىور الذي يقدمه سييت بنك ان. أيه. للبنوك لي سعر ليبــــــــــرغم توفر هذا السعر ، فانه يقع االختيار ع

 يف سوق العمالت األوروبية بني بنوك لندن عن الودائع بالدوالر االمريكي ملدة شهر واحد .

بني  األوروبيةتسجل فيه أسعار ليبور يف سوق التعامل بالعمالت  ( يف يوم ال15وقع ذلك اليوم اخلامس عشر ) فإذا

  كون سعر ليبور املستخدم هو السعر املسجل يف اليوم التالي الذي يتم فيه تسجيل هذه األسعار .بنوك لندن ، ي

علي أي بيان  ا( اشهر املنصوص عليها يف هذه الفقرة باعرتاضه3واذا مل تقم جنوب بإخطار املقاول يف مدي الثالثة )

 . فان هذا البيان يعترب معتمدا.

يقوم املقاول بدفع كل املبالغ الالزمة لعملياته يف ج.م.ع. مبقتضي هذه االتفاقية بعمالت من اخلارج قابلة للتحويل  (ز)

من أي من جنوب أو يف ج.م.ع.  لعملياتهاملصرية بدون قيد وذلك بالكميات الالزمة  العملةاحلر وحيق للمقاول شراء 

تعطى األولوية جلنوب يف شراء العمالت األجنبية من  . األجنيبلنقد من احلكومة يف القيام باستبدال ا هل بنك مصرح

 املقاول بنفس السعر املطبق يف نفس التاريخ الذي تشرتى فيه هذه العمالت من البنك األهلي املصري.

يف أن تقدم للمقاول العملة املصرية املطلوبة للعمليات اليت جتري مبوجب هذه االتفاقية مقابل أن  جنوبختول  (ح)

بسعر الصر  الرمسي يف ج.م.ع. ، علي أن  األمريكيةتتسلم من املقاول مقدارا مساويا من دوالرات الواليات املتحدة 

يف اخلارج لدي بنك مراسل للبنك  جنوباب يف حس األمريكيةتودع هذه املبالغ بدوالرات الواليات املتحدة 

والشركات التابعة هلا من  جنوباألهلي املصري بالقاهرة . وتستخدم املسحوبات من هذا احلساب لتمويل متطلبات 

 العمالت األجنبية ، وبشر  موافقة وزير البرتول.

 املادة اخلامسة

 واالختيارية اإلجباريةالتخليات 

 : اإلجبارية .أ

عشرين عس وعن املقاول للحكومة  يتخلى عد تاريخ سريان هذه االتفاقية ،ــــــــــــب (----) ----ة يف نهاية السن

"  عقود تنمية/اليت مل يتم حتويلها حينئذ إلي عقد فى تاريخ السريان املنطقة األصليةمساحة ( من  %25 يف املائة )

أو أجزاء أصلية من  بكاملها شكل وحدة واحدة لقطاعات حبث يفعلي أن يكون هذا التخلي  منطقة التخلي" 

الوفاء مبتطلبات التخلي  يتسنى حتىوذلك  ،(ما مل يتم االتفاق بني جنوب واملقاول على خال  ذلك قطاعات حبث)

د او يتخلى عن باقي املنطقة بعد نهاية مرحلة البحث األخذة عدا املناطق اليت مت حتويلها لعق مالدقة. ثعلي وجه 

 عقود تنمية.
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( --)--------جيوز للمقاول االحتفاظ ب"منطقة التخلي" املشار اليها بعالية خالل فرتة البحث التالية والبالغة 

سنوات ،بشر  احلصول علي موافقة وزير البرتول . وجيب علي املقاول تقديم اخطار جلنوب قبل موعد التخلي بستة 

الفنية االضافية املزمع القيام بها يف " منطقة التخلي" خالل فرتة البحث التالية (اشهر علي االقل يشمل االنشطة  6)

( سنوات واليت خيتار املقاول مدها بعد فرتة البحث األولية بشر  تقديم املقاول بيانا --)--------البالغة 

اول بتلك االلتزامات املالية والفنية بالتكاليف والنفقات الالزمة لتنفيذ تلك االنشطة االضافية، ومن املفهوم التزام املق

( سنوات طبقا ألحكام املادة الرابعة --)-----باإلضافة الي التزامات البحث اخلاصة بفرتة البحث الثانية البالغة 

)ب( من هذه االتفاقية ،وتطبق احكام املادة الرابعة من هذه االتفاقية، ويلتزم املقاول بتقديم خطاب ضمان مببلغ 

اليف تلك االنشطة االضافية بالصيغة املبينة بامللحق )ج(من هذه االتفاقية ، كما يلتزم املقاول ايضا بدفع مساوي لتك

 .منحة غذ مسرتدة نظذ االحتفاظ ب "منطقة التخلي"

----يف املائة ) ----املقاول للحكومة عن  ( بــــعد تاريخ سريان هذه االتفاقية ،يتخلي---) ---يف نهاية السنة 

( إضافية من املنطقة األصلية فى تاريخ السريان اليت مل يتم حتويلها حينئذ إلي عقد أو عقود تنمية .كما يتخلى ايضا  -

عن" منطقة التخلى" احملتفظ بها مبوجب الفقرة السابقة اعاله  باستثناء املنطقة /املناطق اليت مت حتويلها  إىل 

عقد/عقود تنمية. علي أن يكون هذا التخلي فى شكل وحدة واحدة لقطاعات حبث بكاملها مل يتم حتويلها إىل عقود  

تنمية ما مل يتم االتفاق بني جنوب  واملقاول على خال  ذلك، وذلك حيت يتسين الوفاء مبتطلبات التخلي علي وجه 

(%  و/أو املنطقة اليت مت --)---ية املذكورة اعاله البالغة الدقة. وجيوز للمقاول االحتفاظ  بنسبة املنطقة االضاف

( سنوات  اليت خيتار --)------االحتفاظ بها خالل فرتة البحث السابقة  وذلك خالل فرتة البحث التالية البالغة 

 ذكوره اعاله. املقاول مدها بعد فرتة البحث الثانية ، وذلك  بشر   موافقة وزير البرتول ووفقا لألحكام والشرو  امل

 

 )تضا  تلك الفقرة فى حالة وجود ثالث فرتات للبحث ( 

 

من هذه املادة اخلامسة )أ( ،يتعني علي  األخذةباملادتني الثالثة و الثالثة والعشرين والفقرات الثالث  اإلخاللمع عدم 

مل يتم  اليت ةاملنطقة مساحالبحث عن الباقي من  اتمن فرت (----) ---- عند نهاية السنة يتخلىاملقاول أن 

 تنمية . د/ عقودحتويلها حينئذ إلي عق

أنه يف وقت أي ختلى فان املساحات الواجب حتويلها إىل عقد/ عقود تنمية واليت يكون املقاول قد ومن املفهوم 

لت إىل عقد/ عقود قدم بها طلب إىل وزير البرتول ملوافقته وفقًا للمادة الثالثة )د( تعترب رهنَا بهذه املوافقة كأنها حو

 تنمية.



25  

 

عن أي قطاع أو قطاعات حبث يتم فيه أو فيها اكتشا  بئر جتارية للزيت أو  يتخلىلن يكون مطلوبا من املقاول أن 

كانت هذه البئر  إذا)ج( واملمنوحة للمقاول لكي يقرر خالهلا ما  الثالثةلغاز قبل الفرتة الزمنية املشار إليها يف املادة ل

 جلنوب خبصوصها /البحث الذي أرسل خبصوصه/ قطاعات  اريا يستحق التنمية، أو يقرر التخلي عن قطاعجت بئرًاتعترب 

يف املوافقة علي وجود اكتشا  جتاري وفقا للمادة  جنوبللغاز، مع مراعاة حق  للزيت أو جتاري كشفب إخطارا

 مبقتضيات الفقرة )هـ( من املادة الثالثة . اإلخاللالثالثة )ج( ومع عدم 

فرتة حبث أي فرتة البحث االولية او نهاية  و االختبار يف نهايةأفعال حتت احلفر  اآلبار إحدىكانت  إذاويف حالة ما 

ة للزيت ( اشهر لتمكينه من حتقيق اكتشا  بئر جتاري6ستة ) نتزيد ع ح للمقاول بفرتة الـــــ، فانه يسمأو امتداد  إن وجد

األحوال، على ان ختفض هذه الفرتة من فرتة االمتداد التالية إن جتاريا ، علي حسب  كشفًالكي حيقق  أولغاز ل أو

 وجدت.

 االختيارية : .ب

 

 

 

  مبحض اختياره يف أي وقت عن كل أو أي جزء من املنطقة يف صورة قطاعات  يتخلىجيوز للمقاول أن

وبشر  أن يكون قد أويف يف تاريخ هذا التخلي االختياري   أو أجزاء من قطاعات حبث كاملةحبث 

 . الرابعةبالتزامات البحث عن هذه الفرتة مبوجب املادة 

  املنصوص عليه يف املادة اخلامسة )أ(  اإلجباريأي ختليات مبوجب هذه االتفاقية ختصم من حساب التخلي

 أعاله .

 واملقاول وذلك باستثناء  جنوباالتفاق املشرتك بني بعد االكتشا  التجاري يكون التخلي عن أية مساحة ب

 فرتة البحث املنصوص عليه بعاليه . إمجاليالتخلي الذي يتم عند نهاية 

  جيب علي املقاول ،عند وقت التخلي هذا او عند انقضاء فرتة االلتزام وبناء علي طلب جنوب التأكد من

منة عشر ،من االتفاقية وفقا لنظم صناعة البرتول السليمة اتباع مجيع اللوائح البيئية املبينة يف املادة الثا

 املقبولة واملرعية.

 املادة السادسة

 العمليات بعد االكتشا  التجاري

طبقا  للقيام بالعمليات  مشرتكة شركةأن يؤسسا  يف ج. م. ع. واملقاول  جنوب أول عقد تنمية جيب على  اعتماد عند  (أ)

ويتم االتفاق بني ،  القائمة بالعمليات "(  املشرتكة )ويطلق عليها فيما يلي "الشركة "د"للمادة السادسة )ب( وامللحق 



26  

 

هذه  و ،أن يعتمد وزير البرتول ذلك االسم، علي  الشركة املشرتكة القائمة بالعمليات واملقاول معا علي اسمجنوب 

للقوانني و  عختض ( ،%50واملقاول كال بنسبة عسني باملائة )  جنوب، تساهم فيها مساهمة  الشركة سو  تكون شركة

القوانني و اللوائح مع نصوص هذه االتفاقية أو  يف احلدود اليت ال تتعار  فيها هذهو  .،اللوائح السارية يف ج.م.ع

 بهذه االتفاقية. "د"بامللحق املرفق القائمة بالعمليات  ةالشركة املشرتكعقد تأسيس 

 أحكاممن تطبيق  عفياني واملقاول الشركة املشرتكة القائمة بالعملياتن إف ألغرا  هذه االتفاقيةحال  أيةوعلي 

 : (ة وما حيل حملها من قوانني أو لوائحيبتعديالتها احلالية أو املستقبل) تيةاآلالقوانني واللوائح 

  قانون نظام العاملني بشركات القطاع العام . بإصدار 1978لسنة  48القانون رقم 

  والشركات ذات  باألسهم قانون شركات املساهمة وشركات التوصية بإصدار 1981لسنة  159القانون رقم

 املسئولية احملدودة.

  قانون يف شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، بإصدار 1983لسنة  97القانون رقم 

  قانون شركات قطاع األعمال العام . و بإصدار 1991لسنة  203القانون رقم 

  التعامل بالنقد األجنيببشأن تنظيم من الباب السادس  الثانيأحكام الفصل  2003لسنة  88القانون رقم. 

بعد  وما( ي90تسعني )ل يف خال (بهذه االتفاقية كملحق "د" قمرف)بالعمليات الشركة املشرتكة القائمة عقد تأسيس  (ب)

واملقاول( يكون  جنوب)ما مل يتفق علي خال  ذلك بني غاز للزيت أو للعقد تنمية ألول  تاريخ اعتماد وزير البرتول

اجة إلي أية إجراءات احلدون  فعال تلقائيًا ةقائم    بالعملياتالشركة املشرتكة القائمة وتكون  عقد التأسيس نافذًا

 عقد إىل حتويلها يتم مل اليت املنطقة أجزاء كافة عن النهائي التخلي  عندحتل جلنة البحث االستشارية  و، أخري

 .  تنمية)عقود( 

من  املتبقيبرنام  عمل وموازنة للمزيد من عمليات البحث والتنمية للجزء   تعد الشركة املشرتكة القائمة بالعمليات  (ج)

( 90،وذلك بعد تسعني) يف أي جزء من املنطقة مت حتويله إىل عقد تنمية اعتمد فيها عقد التنمية اليت املالية السنة

يومًا من تاريخ قيام الشركة املشرتكة القائمة بالعمليات طبقًا للفقرة )ب( أعاله. وتعد الشركة املشرتكة القائمة بالعمليات 

يف  والتنمية وذلكيد من عمليات البحث املالية التالية إلجراء مز ةواملوازنة للسنوبرنام  العمل  سنويبرنام  إنتاج 

موعد آخر يتفق عليه بني جنوب  أيأو يف ( أشهر قبل نهاية السنة املالية اجلارية )4موعد ال يتجاوز أربعة)

موعد آخر يتفق عليه بني جنوب  أي( أشهر السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك )أو يف 4واملقاول(وفى االربعة)
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 دارة الشركة املشرتكة القائمة بالعمليات برنام  اإلنتاج وبرنام  العمل واملوازنة جمللس ا يقدم،وواملقاول( 

 .اللموافقة عليهم

ويتم مراجعة واملوافقة على وتنفيذ برنام  العمل واملوازنة للمزيد من عمليات البحث يف أي جزء من املنطقة مل 

 ة.يتم حتويله إىل عقد تنمية، وفقًا للمادة الرابع

( من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب 20اليوم العشرين ) يتعدى موعد ال يف   بالعملياتالشركة املشرتكة القائمة تقوم  (د)

لتغطية النفقات يف النصف األول والنصف الثاني من  دوالر األمريكيالب إلي املقاول مبجموع احتياجاتها النقدية

الشهر التالي، علي أن تأخذ يف اعتبارها املوازنة املعتمدة ، وأن تدخل يف حساب هذا التقدير أية نقدية يتوقع 

 بقاؤها لديها يف نهاية الشهر .

يف الفقرة )هـ( أدناه ، وذلك يف  وتدفع املبالغ اخلاصة بالفرتة احملددة من ذلك الشهر إلي البنك املراسل املذكور

العطالت فان الدفع  أيامكان اليوم احملدد للدفع من  وإذا( علي التوالي ، 15( واليوم اخلامس عشر )1اليوم األول )

 يتم يف يوم العمل الذي يليه .

بأن حتتفظ حتت تصرفها يف اخلارج يف حساب مفتوح لدي بنك   القائمة بالعملياتاملشرتكة  يصرح للشركة)هـــ( 

. وتستخدم املسحوبات من هذا  يقدمها املقاول بالنقد االجنيباملصري بالقاهرة باملبالغ اليت األهليمراسل للبنك 

حملي  احلساب لدفع أمثان البضائع واخلدمات اليت يتم احلصول عليها يف اخلارج ولتحويل املبالغ الالزمة إلي بنك

بشأن أنشطتها املنصوص عليها يف  املصري هباجلني   بالعملياتالشركة املشرتكة القائمة يف ج.م.ع. ملواجهة نفقات 

 هذه االتفاقية .

سلطات رقابة  يإل بالعملياتالشركة املشرتكة القائمة تقدم  ماليةلنهاية كل سنة  التالية( يوما 60ويف خالل الستني )

حسابات معرت  به، يبني املبالغ املقيدة يف اجلانب  ةعليه من مكتب مراجع مصدقًا ج.م.ع. بيانًايف  املختصةالنقد 

 الدائن لذلك احلساب واملبالغ املنصرفة منه والرصيد املتبقي يف نهاية السنة .

 القائمة بالعملياتاملشرتكة  ميكن للشركة طاقة زائدة يف التسهيالت واليت ال ،وجدت خالل فرتة عمليات اإلنتاج  إذا (و)

 تلك احلق يف استخدام جنوبل، ف تنمية أو منطقة التزام جماورة تابعة للمقاولالمن عقد  استخدامهالمقاول أو ل

  .الشركة املشرتكة القائمة بالعملياتاملقاول أو  بعمليات أضرارذلك دون أية أعباء مالية أو ب رغبت إذا الزائدة الطاقة
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 املادة السابعة

 اإلنتاج اقتساماسرتداد التكاليف و املصروفات و 

 اسرتداد التكاليف: (أ)

 البرتول املخصص السرتداد التكاليف: (1)

ــ ــة   ـمــ ــذه االتفاقيــ ــة يف هــ ــة باملراجعــ ــوص اخلاصــ ــاة النصــ ــرتد املق، ع مراعــ ـــيســ ــنة  ــــ ــع ســ ــل ربــ ــا اول كــ مــ

ــاده بواســــــطة جنــــــوب مــــــن   ــاليف و املصــــــروفات مت اعتمــــ ــة التكــــ ـــات كافــــ ـــاخلاصــــــة  مي والنفقــــ ع ـــــ

ــا مبوجــــــب ه   ــة بهــــ ــات املتعلقــــ ــة و العمليــــ ــات البحــــــث والتنميــــ ـــعمليــــ ــدود و ـــــ ــة ، يف حــــ ذه االتفاقيــــ

مجيـــــع   و احملـــــتفظ بـــــه مـــــن ـــــــمـــــن كـــــل الـــــبرتول املنت( %فـــــى املائـــــة )....  ----- خصـــــما مـــــن

ذه االتفاقيـــــة ، و الـــــذي مل يســـــتخدم يف   ــــــــــــــالتنميـــــة داخـــــل حـــــدود املنطقـــــة مبقتضـــــى ه     عقـــــود

ــا يلـــــي بعبـــــارة "الـــــبرتول املخصـــــص الســـــرتداد    رتوليـــــة .العمليـــــات الب و يشـــــار إىل هـــــذا الـــــبرتول فيمـــ

 التكاليف".

ــد   و ــة بغــــــر  حتديــــ ــات التاليــــ ــات  و تطبــــــق التعريفــــ ــاليف و املصــــــروفات و النفقــــ ــنيف كــــــل التكــــ تصــــ

 .مالسرتداده

ــروفات   (1) ــاليف و مصــــ ــات البحــــــث" تعــــــين كــــــل تكــــ ــات  "نفقــــ ــا عمليــــ ــهاالبحــــــث و مــــ ــن  خيصــــ مــــ

 عمومية.الدارية و اإلصروفات املباشرة و املصروفات غذ امل

 ومــــا"نفقــــات التنميــــة" تعــــين كــــل تكــــاليف و مصــــروفات التنميــــة )باســــتثناء مصــــروفات التشــــغيل(           (2)

 عمومية.الدارية و اإلصروفات املباشرة و املصروفات غذ املمن  خيصها

ــد        (3) ــت بعــــ ــيت متــــ ــات الــــ ــروفات و النفقــــ ــاليف و املصــــ ــل التكــــ ــين كــــ ــغيل" تعــــ ــروفات التشــــ "مصــــ

و هـــــــي التكـــــــاليف و املصـــــــروفات و النفقـــــــات غـــــــذ القابلـــــــة عـــــــادة   اإلنتـــــــاج التجـــــــاري األوىل

 لالستهالك

ــا ال تشــــمل            ــيانة األصــــول ولكنهــ ــار وإصــــالح وصــ ــغيل إصــــالح اآلبــ ــمل مصــــروفات التشــ ــع ذلــــك، تشــ ومــ

( وإعــــــادة احلفــــــر وتغــــــيذ حالــــــة بئــــــر والــــــردم Sidetrackingأيــــــــــــا لــــــا يلــــــي: احلفــــــر اجلــــــانيب )

واهلجـــــر الـــــدائم لبئـــــر واســـــتبدال أصـــــول أو جـــــزء مـــــن أصـــــل واإلضـــــافات والتحســـــينات والتجديـــــدات 

 والعمرة الرئيسية مبا يطيل عمر األصل. 
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ــث  ــات البحــــ ــرتد نفقــــ ــرتداد      و و تســــ ــص الســــ ــبرتول املخصــــ ــن الــــ ــغيل مــــ ــروفات التشــــ ــة و مصــــ التنميــــ

 التكاليف على النحو التالي:

ــ         .1 ــاري األولــ ــاج التجــ ــدء اإلنتــ ــل بــ ــا قبــ ــراكم منهــ ــا تــ ــك مــ ــا يف ذلــ ــث" مبــ ــات البحــ ــرتد و ، ي"نفقــ تســ

، تبــــــــدأ إمــــــــا يف الســــــــنة الضــــــــريبية الــــــــيت محلــــــــت  ســــــــنويًا%( --) ----------- مبعــــــــدل

ــ           ــاري األولــ ــا اإلنتــــاج التجــ ــيت يبــــدأ فيهــ ــنة الضــــريبية الــ ــذه النفقــــات أو يف الســ ــت فيهــــا هــ ، يودفعــ

 .أي التارخيني يكون الحقًا

ــ         .1 ــاري األولــ ــاج التجــ ــدء اإلنتــ ــل بــ ــا قبــ ــراكم منهــ ــا تــ ــك مــ ــا يف ذلــ ــة" مبــ ــات التنميــ ــرتد و  ،ي"نفقــ تســ

ــدل ــنويًا %(---) ------ مبعـــ ــت    ســـ ــيت محلـــ ــريبية الـــ ــنة الضـــ ــا يف الســـ ــدأ إمـــ ــا   ، تبـــ ــت فيهـــ ودفعـــ

ــا اإلنتـــــــاج التجـــــــاري األولـــــــ   ، أي يهـــــــذه النفقـــــــات أو يف الســـــــنة الضـــــــريبية الـــــــيت يبـــــــدأ فيهـــــ

  .التارخيني يكون الحقًا

ــ      .1 ــاري األولـــ ــاج التجـــ ــاريخ اإلنتـــ ــد تـــ ــت بعـــ ــت و دفعـــ ــيت محلـــ ــغيل" الـــ ــروفات التشـــ ــو   ،ي"مصـــ ســـ

ــروفات أو       ــاليف واملصـــ ــذه التكـــ ــا هـــ ــت فيهـــ ــت و دفعـــ ــريبية الـــــيت محلـــ ــنة الضـــ ــا يف الســـ ــرتد إمـــ تســـ

ــ     ــاري األولــــ ــاج التجــــ ــا اإلنتــــ ــدث فيهــــ ــيت حيــــ ــريبية الــــ ــنة الضــــ ــون  ييف الســــ ــارخيني يكــــ ، أي التــــ

 .الحقًا

ــنة    .1 ــة ســــ ــدث يف أيــــ ــب     إذا حــــ ــات الواجــــ ــروفات أو النفقــــ ــاليف أو املصــــ ــت التكــــ ــريبية أن كانــــ ضــــ

ــرات )    ــام الفقـــ ــب أحكـــ ــل الـــــبرتول      3( و )2) ،(1اســـــرتدادها مبوجـــ ــة كـــ ــى قيمـــ ــد علـــ ــابقة تزيـــ ( الســـ

املخصـــــص الســـــرتداد التكـــــاليف يف تلـــــك الســـــنة الضـــــريبية فـــــإن الزيـــــادة ترحـــــل الســـــرتدادها          

د بالكامـــــــل، علـــــــى أال يـــــــتم ذلـــــــك    يف الســـــــنة أو الســـــــنوات الضـــــــريبية التاليـــــــة إىل أن تســـــــرت    

 بأية حال بعد انقضاء هذه االتفاقية بالنسبة للمقاول. اإلسرتداد 

ــرتداد التكــــاليف و املصــــروفات بنــــاءً    .1 ســــيوزع علــــى كــــل    علــــى املعــــدالت املشــــار إليهــــا ســــابقاً     اســ

ــاليف و مصــــروفات   ،)بنســــبة الربــــع لكــــل ربــــع ســــنة(  ع ســــنة تناســــبيًاـــــــــــــرب ومــــع ذلــــك فــــإن أيــــة تكــ

ــة  ــرتدادقابلــ ــاً     لالســ ــني تبعــ ــنة معــ ــع ســ ــرتدادها يف ربــ ــتم اســ ــع  ال يــ ــذا التوزيــ ــرتدادها   هلــ ــل الســ ترحــ

 يف ربع السنة الذي يليه.

ــد   .1 ــن البنـــ ــتثنى مـــ ــر      -2و -1يســـ ــالل أخـــ ــدة خـــ ــات جديـــ ــتثمارات أو نفقـــ ــة اســـ ــاله أيـــ  ----أعـــ

لــــي مــــدار  ( ســــنوات مــــن فــــرتة االلتــــزام الــــواردة بهــــذه االتفاقيــــة ، فإنهــــا تســــرتد تناســــبيا ع        ----)
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الفــــرتات الربــــع ســــنوية املتبقيــــة املتاحــــة مــــن فــــرتة اتفاقيــــة االلتــــزام بــــدءا مــــن ربــــع الســــنة يف            

 خالل  السنة الضريبية اليت محلت ودفعت فيها هذه النفقات وحيت تاريخ االنتهاء.

 

ــه   (2) ــو منصــــوص عليــ ــا هــ ــتثناء مــ ــن باســ ــل مــ ــرة )أ( ) يف كــ ـــ( )3الفقــ ــرة )هــ ــابعة  (1( و الفقــ ــادة الســ ــن املــ ،  مــ

ــى     ــل علـــ ــه أن حيصـــ ــق لـــ ــاول حيـــ ــإن املقـــ ــك و فـــ ــنة   ميتلـــ ــع ســـ ــل ربـــ ــص    كـــ ــبرتول املخصـــ ــل الـــ كـــ

 و التصر  فيه بالكيفية احملددة وفقا للمادة السابعة فقرة )هـ( . السرتداد التكاليف

قيمــــة كــــل الــــبرتول املخصــــص    زيــــادة  عنــــدووفقــــًا ملــــا هــــو حمــــدد يف املــــادة الســــابعة فقــــرة )ج(،       

ــى    ــاليف علـــ ــرتداد التكـــ ــرتدادها      الســـ ــع اســـ ــرتداد و املزمـــ ــة القابلـــــة لالســـ ــات الفعليـــ التكـــــاليف و النفقـــ

ــابعة )أ( )     ــادة الســ ــا للمــ ــل طبقــ ــد يرحــ ــا قــ ــك مــ ــا يف ذلــ ــنة ذاك مبــ ــع الســ ــإن4( )1يف ربــ ــة ( ، فــ ــك  قيمــ تلــ

ــم     ــاليف تقســـ ــرتداد التكـــ ــص الســـ ــبرتول املخصـــ ــادة يف الـــ ــي     الزيـــ ــا إلـــ ــاول طبقـــ ــوب و املقـــ ــني جنـــ بـــ

  زيددددد دا  دددددا   صصددددددو    م  ددددد    دددددصدد د  تلددددد  قيمددددد مقددددد و  ويدددددل     اإلنتـــــاج   اقتســـــامنســـــب 

 :إماإىل جنوب   صك  يف

ــة م      (أ) ــادة الرابعـــ ــا يف املـــ ــة املنصـــــوص عليهـــ ــدا و ذلـــــك بالطريقـــ ـــنقـــ ــيب  ــــــ ــام احملاســـ ن النظـــ

 ، أوالوارد يف امللحــــق )هـ( 

 (.3عينا وفقا للمادة السابعــــــة )أ( ) (ب)

ــعني )    (3) ــة بتســ ــنة تقومييــ ــل ســ ــدء كــ ــل بــ ــ90قبــ ــق  ًا( يومــ ــوبحيــ ــار جلنــ ــابي    أن ختتــ ــار كتــ ــب إخطــ مبوجــ

( مـــــن فـــــائض الـــــبرتول املخصـــــص %100) مائـــــة يف املائـــــةترســـــله للمقـــــاول أن تطلـــــب ســـــداد حتـــــى 

ــاليف  ــرتداد التكـــ ــًا  الســـ ــوب    ، عينـــ ــة "فـــ ــن املنطقـــ ــام مـــ ــت اخلـــ ــون بالزيـــ ــداد يكـــ ــذا الســـ ــة و هـــ " نقطـــ

ــذي           ــام الـــ ــت اخلـــ ــة الزيـــ ــد كميـــ ــر  أال تزيـــ ــا بشـــ ــق عليهـــ ــرى يتفـــ ــليم أخـــ ــة تســـ ــدير أو أي نقطـــ التصـــ

الزيـــــت اخلـــــام املخصـــــص الســـــرتداد التكـــــاليف  قيمـــــة نيف أي ربـــــع ســـــنة عـــــ عينـــــًا جنـــــوبتأخـــــذه 

ــالً  ــأخوذ فعـــ ــنة        املـــ ــع الســـ ــالل ربـــ ــة خـــ ــن املنطقـــ ــردة مـــ ــفة منفـــ ــاول بصـــ ــه املقـــ ــر  فيـــ ــذي تصـــ و الـــ

ــان اســــــ  ــابق، و إذا كــــ ــوبتحقاق الســــ ــداد  جنــــ ــيبهيف تقاضــــــي ســــ ــًاا نصــــ ــبرتول   عينــــ ــائض الــــ ــن فــــ مــــ

بالشــــر  الســـــابق ذكــــره فــــإن البـــــاقي مــــن هــــذا االســـــتحقاق       املخصــــص الســــرتداد التكـــــاليف مقيــــداً   

 .يدفع نقدًا

 اقتسام اإلنتاج: (ب)
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ــة ) ............... يف (1) ــبة  املائــــ ـــامل% ( النســــ ــ   تبقيةــــــ ــبرتول تقــــ ــن الــــ ــني ـمــــ ــوبسم بــــ ــاول و  جنــــ و املقــــ

 -:وفقا لألنصبة اآلتية تصر  فيها وفقا للمادة السابعة فقرة )هـ(يتم ال

 )متوسط ربع سنوي(:واملتكثفات  ام اخلزيت أوال: ال

 

الزيت اخلام املنت  واحملتفظ به مبقتضي هذه االتفاقية والذي مل يستخدم يف العمليات البرتولية برميـل زيـت لكـل    

 يوم )ب/ي( ) متوسط ربع سنوي (

 

 

 الكمية برميل/يوم 

            

 

 

 

 سعر برنت)دوالر(

 

أو يساوي  قل منأ

 ب/ي  5.000

  5.000 أكثر من

ن أو مل اقب/ي و

  10.000ساوي ت

 ب/ي

  10.000أكثر من 

أو  منل اقو ب/ي

  20.000ساوي ت

 ب/ي

 

 20.000 من أكثر 

 ب/ي

 %المقاول جنوب % املقاول% جنوب % %المقاول جنوب % املقاول% جنوب %

 

دو ر  40أقل من أو يس وي 

 أمديكي

        

 

دو ر أمديكي و  40أكثد من 

دو ر  60أقل من  أو يس وي 

 أمديكي

 

        

 

دو ر أمديكي و  60أكثد من 

دو ر  80أقل من  أو يس وي 

 أمديكي

        

 

دو ر أمديكي و  80أكثد من 

 100أقل من  أو يس وي 

 دو ر أمديكي

        

 

دو ر أمديكي  100أكثد من 

 120و أقل من  أو يس وي 

 دو ر أمديكي

        

 

 دو ر أمديكي  أكثد   120
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 )متوسط ربع سنوي(: از البرتول املسالــاز و غـالغثانيا:   

( إىل كميـــــات مكافئـــــة مـــــن الغـــــاز يـــــتم     LPGيـــــتم حتويـــــل كـــــل كميـــــات غـــــاز الـــــبرتول املســـــال )      

كميــــــات الغــــــاز املنتجــــــة مــــــن املنطقــــــة ألغــــــرا  تقســــــيم اإلنتــــــاج مــــــن الغــــــاز وغــــــاز إضــــــافتها إىل 

  -:( وألغرا  منح اإلنتاج.LPGالبرتول املسال )

ــاز وغـــــاز الـــــبرتول املســـــال واملنـــــت  واحملـــــتفظ بـــــه مبوجـــــب هـــــذه االتفاقيـــــة والـــــذي مل يســـــتخدم يف             الغـــ

 العمليات البرتولية )قدم مكعب قياسي /يوم( 

 

 الكمية 

 قياسي قدم مكعب
 / يوم 

            

 

 

 

 سعر برنت)دوالر(

أقل من أو تساوي 

مليون ق 100
3

 ي./

مليون  100أكثر من 

ي وأقل من أو /3ق

مليون  250تساوي 

 ي./3ق

مليون  250أكثر من 

ي وأقل من أو /3ق

مليون  500تساوي 

 ي.   /3ق

مليون  500أكثر من 

  ي/3ق

 %املقاول جنوب % %املقاول جنوب % %املقاول جنوب % %املقاول جنوب %

 40أقل من أو يس وي 

 دو ر أمديكي
        

دو ر  40أكثد من 

أمديكي و أقل من  أو 

دو ر  60يس وي 

 أمديكي

        

دو ر  60أكثد من 

أمديكي و أقل من  أو 

دو ر  80يس وي 

 أمديكي

        

دو ر  80أكثد من 

أمديكي و أقل من  أو 

 دو ر 100يس وي 

 أمديكي

        

دو ر  100أكثد من 

أمديكي و أقل من  أو 

دو ر  120يس وي 

 أمديكي

        

دو ر أمديكي  120

  أكثد  
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بدوالرات مقدرة لسعر برنت  الربع سنويتوسط حيث سعر برنت الذي  جيري على أساسه تقسيم األنصبة هو امل

 تقرير بالتس كرود أويل ماركتوايرالواليات املتحدة األمريكية لكل برميل من خام برنت املعلن يف 

 (“Platts Crude Oil Marketwire report”) ،صدور عدم ذلك املتوسط بسبب  حتديدعدم إمكان  ى حالةوف

األطرا  ويتفقوا على قيمة تمع ، جيلشهورعلى اإلطالق خالل شهر من ابالتس كرود أويل مار كتواير أسعار تقرير 

مل ميكن أو إذا  . وفى حالة عدم وجود مثل هذه املصادر املعلنة،أخرى معلنةبالرجوع إىل مصادر  خام برنت

 ويتفقوا على قيمة خام برنت. واملقاول جنوبتمع جتآخر، خام برنت طبقا ملا ورد آنفا ألى سبب حتديد قيمة 

( أعاله و يتم التصر  فيها وفقا للمادة السابعة 2( و )1( )1وتؤخذ هذه األنصبة املشار إليها فى املادة السابعة )ب( )

 فقرة )هـ(.

بعـــد نهايـــة كـــل ســـنة تعاقديـــة يف أثنـــاء مـــدة أي عقـــد بيـــع غـــاز يـــربم وفقـــا للمـــادة الســـابعة فقـــرة )هــــ(                (2)

ــدم  ــائعني( إىل    جنـــــوب، تقـــ ــفتهما بـــ ــاول )بصـــ ــة بجنـــــوو املقـــ ــرت(   أو إجيـــــــــاس أو اهليئـــ ــفتها مشـــ )بصـــ

ــًا ــة بيانـــ ــن بكميـــ ــاز الـــــيت     مـــ ــة الغـــ ــة الـــــيت نقصـــــت مبقـــــدارها كميـــ ــاوية للكميـــ ــد ، مســـ ــاز ، إن وجـــ الغـــ

ــلمتها  ــوبتســـ ــة جنـــ ــاس أو اهليئـــ ــة و   أو إجيـــ ــرت( عـــــن عســـ ــفتها مشـــ ــبعني)بصـــ ــة) ســـ ــن %75يف املائـــ ( مـــ

ــاً   ــا طبقــ ــد عليهــ ــاز املتعاقــ ــات الغــ ــنق   كميــ ــاري )الــ ــاز الســ ــع الغــ ــد بيــ ــرره عقــ ــا يقــ ــون صملــ ــر  أن يكــ ( ، بشــ

 ( يومــــــًا60)بصــــــفتها مشــــــرت ( خــــــالل ســــــتني ) أو إجيــــــاس اهليئــــــة جنــــــوب أو ، و تــــــدفع الغــــــاز متــــــوفرًا

ـــم ــان إىل  ــــــــــــ ــتالمها ذلــــــك البيــــ ــنقص ، إن   جنــــــوبن اســــ ــة الــــ ــائعني( قيمــــ ــفتهما بــــ ــاول )بصــــ و املقــــ

 ، )أ( تنيو املقـــــاول مـــــن الغـــــاز مبوجـــــب الفقـــــر  نـــــوبجوجـــــد. و يـــــدرج هـــــذا الـــــنقص يف مســـــتحقات  

 ( من السنة التعاقدية املذكورة.4من املادة السابعة ، و ذلك يف ربع السنة الرابع ) )ب(

و تســـــجل كميـــــات الغـــــاز الـــــيت ال يـــــتم أخـــــذها و إهلـــــا يـــــدفع مقابـــــل هلـــــا يف حســـــاب مســـــتقل هلـــــذا    

ــذ أو الــــدفع"    ــاب األخــ ــر  "حســ ــاز    الغــ ــات الغــ ــجل كميــ ــتم تســــليمه     و تســ ــذي يــ ــي" الــ "الغــــاز التعويضــ

( مـــــن كميـــــات الغـــــاز %75يف الســـــنوات التاليـــــة بالزيـــــادة علـــــى نســـــبة اخلمســـــة و الســـــبعني يف املائـــــة ) 

ــا يقــــرره عقــــد بيــــع الغــــاز الســــاري ، تســــجل قــــرين كميــــ    الغــــاز املقيــــدة يف  اتاملتعاقــــد عليهــــا حســــب مــ

ة ـــــــــــغ مستحقـــــــــــــهنــــــاك مبالحســــــاب "األخــــــذ أو الــــــدفع" وختفضــــــها بــــــنفس املقــــــدار ، وال تكــــــون  

ــدفع خبصـــــوص ه  ــدار، وال يـــــدرج هـــــذا الغـــــاز التعويضـــــي ضـــــمن        ــــــــــــــــالـــ ذا الغـــــاز إىل هـــــذا املقـــ

ــاول م ـــمســــــتحقات املقــــ ــر ـــــــ ــاز مبوجــــــب الفقــــ ــون   ،)أ(  تنين الغــــ ــابعة و ال يكــــ ــادة الســــ )ب( مــــــن املــــ

 للمقاول حقوق يف هذا الغاز التعويضي.

ــة يف ــه   أي نهايـــ ــنه تعاقديـــ ــ إذاســـ ــائعني(   جنـــــوب اأخفقتـــ ــفتهما بـــ ــاول )بصـــ ــليم يف واملقـــ ــة اخل تســـ مســـ

ــاز  %75) املائــــــة يفوســــــبعني  ــة الغــــ ــد الســــــنوية( مــــــن كميــــ ــا املتعاقــــ ــة عليهــــ ـــة يف واملعرفــــ  اتفاقيـــــــــــ
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ــع   ـــاز مـــ ــات الغـــــ ــاس )  جنـــــوب أو مبيعـــ ــة أو إجيـــ ــفتها اهليئـــ ــرت بصـــ ــإن( مشـــ ــة و   فـــ ــني اخلمســـ ــرق بـــ  الفـــ

املســـــلمة وكميـــــة الغـــــاز الفعليـــــة  عليهـــــااملتعاقـــــد  الســـــنويةالغـــــاز  ( مـــــن كميـــــة%75) يف املائـــــةســـــبعني 

( مشـــــرت)بصـــــفتها  إجيـــــاس أو هليئـــــةجلنـــــوب أو ا بغـــــاز قصـــــور التســـــليم أو الـــــدفع . و يــــــحق إليهـــــا يشـــــارو

ــذ ــة أخــ ــليم أو  كميــ ـــور التســ ـــاز قصـــــ ــاويه لغـــــ ــدفع مســ ــذه الــ ــة وهــ ــادل  الكميــ ــعر يعــ ــيم بســ ــع تقــ يف  نيتســ

. وســـــيتم حتديـــــد آليـــــة مفهـــــوم مبيعـــــات الغـــــاز  اتفاقيـــــةيف  املعـــــر ســـــعر الغـــــــــاز  مــــــــن( %90)املائـــــة 

 االستالم أو الدفع يف اتفاقية مبيعات الغاز .

ــ وتطبــــق علــــى غــــاز الــــبرتول املســــال  ك      تنيفقــــر الله املتــــوفر للتســــليم النســــب املئويــــة املبينــــة يف     ــــ

ــال      ،)أ(  ــبرتول املســـ ــاز الـــ ــوص غـــ ــابعة ، خبصـــ ــادة الســـ ــن املـــ ــون    )ب( مـــ ــل يكـــ ــن أي معمـــ ــت  مـــ املنـــ

 و املقاول أو نيابة عنهما. جنوبقد أنشئ و مت تشغيله مبعرفة 

 :تقييم البرتول (ج)

 :واملتكثفاتالزيت اخلام  (1)

ــاليف الـــــــذي يســـــــتحقه  نياملخصصـــــــواملتكثفـــــــات الزيـــــــت اخلـــــــام  .1  ماالســـــــرتداد التكـــــ

ــذه اال   ــى هـــ ــاول مبقتضـــ ــتعني تقييمه املقـــ ــة يـــ ــاتفاقيـــ ــة مـــ ــوب مبعرفـــ ــاول  جنـــ ــًا و املقـــ معـــ

 بـ"سعر السوق" عن كل ربع سنة تقوميية.

املقصـــــود "بســـــعر الســــــوق" هـــــو املتوســــــط املـــــرجح لألســـــعار احملققــــــة خـــــالل ربــــــع        .1

ــات   ــن مبيعـــ ــنة مـــ ــى   جنـــــوب الســـ ــا أعلـــ ــاول أيهمـــ ــريط ،أو املقـــ ــات   ةشـــ ــون املبيعـــ أن تكـــ

ــتخدمة  ــواًلاملســــ ــركات     وصــــ ــات إىل شــــ ــة ملبيعــــ ــطات املرجحــــ ــط أو املتوســــ إىل املتوســــ

متقارنــــــه بشــــــرو  دفـــــع متقارنــــــه بعملــــــة قابلـــــة للتحويــــــل احلــــــر   غـــــذ تابعــــــة بكميـــــات   

 فــــوب( يف نقطـــــة التصــــدير و ذلــــك طبقـــــاً   لصــــفقات غــــذ منحــــازة ، تســـــليم ظهــــر الناقلــــة )     

الســـــارية املفعـــــول حينئـــــذ ، ولكـــــن مـــــع واملتكثفـــــات لكافـــــة عقـــــود بيـــــع الزيـــــت اخلـــــام 

 و  . اليت تنطوي على مقايضة واملتكثفات عقود بيع الزيت اخلام استبعاد

ــرة أو غـــــذ مباشـــــرة مـــــن    (أ) ــتم بصـــــفة مباشـــ ــاول  جنـــــوباملبيعـــــات الـــــيت تـــ أو املقـــ

 سواء كان ذلك عن طريق وسيط أو خالفه. ةإىل أي شركة تابع

املبيعـــــات الـــــيت تنطـــــوي علـــــى مقابـــــل خـــــال  الـــــدفع بعملـــــة قابلـــــة للتحويـــــل    (ب)

ــارات خـــــال      ــة اعتبـــ ــة أو جزئيـــ ــفة كليـــ ــا بصـــ ــون الباعـــــث فيهـــ ــر أو الـــــيت يكـــ احلـــ
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ــوافز  ــام  احلــــــ ــت اخلــــــ ــوع الزيــــــ ــادة يف بيــــــ ــادية املعتــــــ ــات االقتصــــــ  واملتكثفــــــ

 التجارية اخلالية من التحيز.

ـــم .1 ــيف"     ــــ ــة البيـــــوع "ســـ ــه يف حالـــ ــوم انـــ ــة مقابـــــل    ن املفهـــ ــات الالزمـــ ــرى التخفيضـــ جتـــ

ــاليف  ــل تكـــ ــأمني النقـــ ــاًلوالتـــ ــاب حل توصـــ ــوب" الســـ ــعر "فـــ ــى  )ســـ ــدير ، علـــ ــة التصـــ يف نقطـــ

 املناســــب بالنســـــبة لنــــوع الزيـــــت اخلـــــام   يف االعتبــــار إجـــــراء التعـــــديل  أن يؤخــــذ دائمـــــاً 

ــات ــن       واملتكثفـــ ــك مـــ ــذ ذلـــ ــحن و غـــ ــاء الشـــ ــة مبينـــ ــون اخلاصـــ ــاوا النولـــ ــا أو مســـ و مزايـــ

ــد  ،تعــــديالت أخــــرى مناســــبة ــام   ةوحيــــدد "ســــعر الســــوق" علــــى حــ بالنســــبة لكــــل زيــــت خــ

 و بالنسبة لكل ميناء شحن. ومتكثفاتأو خليط زيت خام ومتكثفات 

 جنـــــوبإذا مل تـــــتم مثـــــل هـــــذه املبيعـــــات خـــــالل أي ربـــــع ســـــنة تقومييـــــة مـــــن جانـــــب   .1

ــى         أو /و ــتعني علــ ــه يــ ــارية ، فإنــ ــام الســ ــت اخلــ ــع الزيــ ــود بيــ ــب عقــ ــاول مبوجــ  جنــــوباملقــ

ــام        ــت اخلـــ ــن الزيـــ ــل مـــ ــبة للربميـــ ــوق" بالنســـ ــعر الســـ ــى "ســـ ــا علـــ ــا معـــ ــاول أن يتفقـــ واملقـــ

ــات ــنة ذاك ، وع     واملتكثفــــ ــع الســــ ــن ربــــ ــتعماله عــــ ــتعني اســــ ــذي يــــ ــاد  الــــ ــا االسرتشــــ ليهمــــ

واملتاحــــــة مبــــــا يف ذلــــــك األســــــعار اجلاريــــــة بعملــــــة قابلــــــة    ميــــــع األدلــــــة املناســــــبة

ــام    ــوت اخلـــ ــبة للزيـــ ــر بالنســـ ــل احلـــ ــات للتحويـــ ــربى    واملتكثفـــ ــا كـــ ــيت تنتجهـــ ــية الـــ الرئيســـ

ــيت        ــط( الـــ ــر املتوســـ ــة البحـــ ــي أو مبنطقـــ ــي  العربـــ ــبرتول )يف اخللـــ ــة للـــ ــدان املنتجـــ البلـــ

ــواق    ــة يف األســـ ــفة منتظمـــ ــاع بصـــ ــع       تبـــ ــن مـــ ــة ، لكـــ ــع فعليـــ ــود بيـــ ــا لعقـــ ــة طبقـــ املفتوحـــ

ــة   ــات الورقيــ ــتبعاد املبيعــ ــام     و اســ ــت خــ ــليم زيــ ــتم تســ ــا ال يــ ــالبيع طاملــ ــد بــ ــات الوعــ  ومتكثفــ

ــعر( ال          ــتثناء الســ ــام )باســ ــق أحكــ ــرو  و وفــ ــت بشــ ــد متــ ــات قــ ــذه املبيعــ ــون هــ ــث تكــ و حبيــ

ــًا ــا الزيــــت اخلــــام   كــــبذًا ختتلــــف اختالفــ املطلــــوب  واملتكثفــــات عــــن تلــــك الــــيت بيــــع بهــ

ــاتقـــــدير قيمته ــودة     مـــ ــا جلـــ ــبة تبعـــ ــديالت املناســـ ــراء التعـــ ــا إجـــ ــى دائمـــ ــى أن يراعـــ ، و علـــ

و مزايــــا أو مســــاوا النولــــون اخلاصــــة مبينــــاء الشــــحن و غــــذ        واملتكثفــــات الزيــــت اخلــــام 

للفــــروق يف درجــــة الكثافــــة و    ذلــــك مــــن التعــــديالت املناســــبة ، حســــب األحــــوال، تبعــــاً      

ــ مــــن الع ة الكربيــــت وغــــذ ذلــــك  ـــــــــــنسب وامل املتعــــار  عليهــــا عامــــة بــــني البــــائعني     ـــــــ

اخلاصــــة   التــــأمني، و أقســــا   واملتكثفــــات  واملشــــرتين و الــــيت تــــؤثر علــــى أســــعار اخلــــام     

ــعني )  ــدة تســ ــل ملــ ــًا90بالنقــ ــذ  ( يومــ ــوم غــ ــائع   ، و الرســ ــها البــ ــيت يتحملــ ــادة الــ ــا . املعتــ كمــ

ــ       ــدة تزيــ ــع ملــ ــرو  دفــ ــات بشــ ــن املبيعــ ــى مثــ ــديالت علــ ــذه التعــ ــرى هــ ــتني  جتــ ــى ســ د علــ
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ــًا60) ــائعني     ( يومــــ ــاحل البــــ ــدم لصــــ ــرو  أو الضــــــمانات الــــــيت تقــــ ــاليف القــــ ــى تكــــ ، و علــــ

 ى أساس أسعار الفائدة السائدة .عل

ــام     ــة الزيــــــت اخلــــ ــى أن تعكــــــس قيمــــ ــرا  علــــ ــة األطــــ ــد انعقــــــدت نيــــ ــاتوقــــ  واملتكثفــــ

 الســــرتداد التكــــاليف الســــعر الســــائد يف الســــوق ملثــــل هــــذا الزيــــت اخلــــام         نياملخصصــــ

 .واملتكثفات

ــوب إذا رأت أي مـــــــن .1 ــدد     جنـــــ ــو احملـــــ ــى النحـــــ ــوق" علـــــ ــعر الســـــ ــاول أن "ســـــ أو املقـــــ

( أعــــاله ال يعكـــــس ســـــعر الســــوق الســـــائد أو يف حالـــــة مـــــا إذا   2مبقتضــــى الفقـــــرة الفرعيـــــة ) 

ــعر    ــى "ســ ــاق علــ ــا يف االتفــ ــب أخفقــ ــوق "بالنســ ــذه    ةالســ ــب هــ ــت  مبوجــ ــام منــ ــت خــ ألي زيــ

( يومـــــا بعـــــد نهايـــــة 15االتفاقيـــــة عـــــن أي ربـــــع ســـــنة ، وذلـــــك يف خـــــالل عســـــة عشـــــر )  

ــه   ــنة ذاك ، فإنــــ ــع الســــ ــك أن      ربــــ ــد ذلــــ ــت بعــــ ــار يف أي وقــــ ــر  أن خيتــــ ــوز ألي طــــ جيــــ

يتقـــــدم بالســـــؤال إىل حمكـــــم واحـــــد عـــــن الســـــعر احملـــــدد للربميـــــل مـــــن ذلـــــك الزيـــــت  

ــام ــات اخلــــ ــل واملتكثفــــ ــم أي يف ر الــــــذي ميثــــ ــوق  احملكــــ ــعر الســــ ــل لســــ أصــــــدق متثيــــ

ــوع يف      ــذا املوضــــ ــم أن يبــــــت يف هــــ ــين ، و علــــــى احملكــــ ــنة املعــــ ــع الســــ ــبة لربــــ بالنســــ

ــاً      ــم نهائيــ ــك احملكــ ــرار ذلــ ــون قــ ــذكور ، و يكــ ــنة املــ ــع الســ ــب ربــ ــن عقــ ــت لكــ ــرع وقــ  أســ

 جلميع األطرا  ، و يتم اختيار احملكم بالطريقة املبينة أدناه . و ملزمًا

( 30قــــــاول يف االتفــــــاق علــــــى احملكــــــم يف خــــــالل ثالثــــــني )و امل جنــــــوبإذا أخفقــــــت 

ــًا ــعر          يومــ ــد ســ ــة حتديــ ــرر إحالــ ــد قــ ــه قــ ــر بأنــ ــر  اآلخــ ــر  الطــ ــار أي طــ ــاريخ إخطــ ــن تــ مــ

ــتم    ــه يــــ ــم فإنــــ ــوق إىل احملكــــ ــارالســــ ــة    اختيــــ ــة املعينــــ ــة اهليئــــ ــم مبعرفــــ ــك احملكــــ ذلــــ

ــرى         ــة أخـــ ــة معينـــ ــة أي هيئـــ ـــ( أو مبعرفـــ ــرين )هـــ ــة والعشـــ ــادة الرابعـــ ــا للمـــ ــددة وفقـــ احملـــ

، مـــــع  معــــاً  و املقــــاول  جنــــوب فر لــــديها تلــــك اخلــــربة علــــى حنــــو مــــا تتفــــق عليــــه         تتــــو 

ــاءً        ــك بنـــ ــد ، وذلـــ ــا بعـــ ــني املبينـــــة فيمـــ ــالحيات احملكمـــ ــار صـــ ــذ يف االعتبـــ علـــــى  األخـــ

ــن     ــه أي مـــ ــدم بـــ ــابي تتقـــ ــب كتـــ ــوبطلـــ ــال    جنـــ ــتعني إرســـ ــا ، و يـــ ــاول أو كالهمـــ أو املقـــ

 على الفور .خر م من أي من الطرفني إىل الطر  اآلصورة من الطلب املقد

ــر      ــة يف دوائــــ ــمعة العاليــــ ــن ذوي الســــ ــان مــــ ــدر اإلمكــــ ــم بقــــ ــون احملكــــ ــب أن يكــــ و جيــــ

ــبذ يف   ــة كخـــ ــبرتول العامليـــ ــناعة الـــ ــام   صـــ ــت اخلـــ ــويق الزيـــ ــعذ و تســـ ــات تســـ يف  واملتكثفـــ

و ال جيــــوز أن يكــــون احملكــــم مــــن رعايــــا دولــــة ليســــت هلــــا عالقــــات          ،التجــــارة الدوليــــة 
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ــية م ـــدبلوماســـ ــدأ عــــــــــــــ ــرا   حـــ ــة أطـــ ــذه االتفاقيـــ ــت    هـــ ــون وقـــ ــوز أن يكـــ ــا ال جيـــ ،كمـــ

ــتخدماً  ــار مســـ ــًاأو  االختيـــ ــارًا حمكمـــ ــررة  أو مستشـــ ــتمرة أو متكـــ ــفة مســـ ــبرتول   بصـــ ــد الـــ مبعهـــ

ــدول املصـــــــدرة للـــــــبرتول أو      ــي أو مبنظمـــــــة الـــــ ــة الـــــــدول العربيـــــــة   مباألمريكـــــ نظمـــــ

ــاراً  ــبرتول أو مستشـــــ ــدرة للـــــ ــتمرة   املصـــــ ــفة مســـــ ــوببصـــــ ــدى   جلنـــــ ــاول أو إلحـــــ أو للمقـــــ

ــا. أم  ــة ألي منهمـــ ــركات التابعـــ ـــالشـــ ــي   ـــــــــ ــت يف املاضـــ ــة الـــــيت متـــ ــارات العارضـــ ا االستشـــ

ــة        ــات احلكوميـــ ــاالت أو اهليئـــ ــبرتول أو للوكـــ ــركات الـــ ــن شـــ ــا مـــ ــركات أو لغذهـــ ــذه الشـــ هلـــ

ــغل يف أي      ــد شــــ ــم قــــ ــون احملكــــ ــوز أن يكــــ ــتبعاده. و ال جيــــ ــببا الســــ ــرب ســــ ــذه ال تعتــــ فهــــ

( الســـــابقتني علـــــى اختيـــــاره إحـــــدى الوظـــــائف  2الســـــنتني ) وقـــــت مـــــن األوقـــــات خـــــالل 

 بأي من شركات البرتول أو أية وكالة حكومية أو هيئة حكومية.

ويف حالــــــة إحجــــــام شــــــخص مت اختيــــــاره عــــــن القيــــــام بعمــــــل احملكــــــم ، أو يف حالــــــة  

عـــــدم قدرتـــــه علـــــى القيـــــام بـــــذلك العمـــــل ، أو إذا خـــــال منصـــــب احملكـــــم قبـــــل اختـــــاذ   

ــوب  ــرار املطلــ ــه القــ ــا يف       فإنــ ــوص عليهــ ــة املنصــ ــنفس الطريقــ ــر بــ ــخص آخــ ــار شــ ــتم اختيــ يــ

 واملقاول مناصفة مصروفات احملكم. جنوبهذه الفقرة و تتحمل 

ــاً   ــراره وفقــ ــاذ قــ ــم باختــ ــوم احملكــ ــاس    ويقــ ــى أســ ــرة علــ ــذه الفقــ ــام هــ ــة  أألحكــ ــل األدلــ فضــ

ــه  ــة لــ ــت  ، املتاحــ ــع الزيــ ــود بيــ ــة عقــ ــوم مبراجعــ ــات و يقــ ــات و   واملتكثفــ ــن البيانــ ــا مــ و غذهــ

لومـــــات اخلاصـــــة باملبيعـــــات ، علـــــى أن يكـــــون لـــــه احلريـــــة يف تقـــــدير مـــــدى حجيـــــة  املع

ــات   ئأو مال ــات أو معلومـــ ــود أو بيانـــ ــة عقـــ ــة أيـــ ــن    ،مـــ ــل مـــ ــي كـــ ــون ملمثلـــ ــوبو يكـــ و  جنـــ

ــ         ــى أنــ ــة ، علــ ــات مكتوبــ ــه بيانــ ــدموا لــ ــم وأن يقــ ــع احملكــ ــاور مــ ــق يف التشــ ــاول احلــ  هاملقــ

ــن          ــل مـــ ــاون كـــ ــق ، و تتعـــ ــذا احلـــ ــى هـــ ــة علـــ ــودا معقولـــ ــر  قيـــ ــم أن يفـــ ــوز للمحكـــ جيـــ

ــم إىل أقصــــى حــــدود التعــــاون    و املقــــاول  جنــــوب ــا تكفــــل كــــل منهمــــا    مــــع احملكــ ، كمــ

تعــــاون شــــركاتها التجاريــــة معــــه. و يســــمح للمحكــــم بــــاالطالع علــــى عقــــود بيــــع الزيــــت           

و  جلنــــوبالــــيت ميكــــن  و كــــذا البيانــــات واملعلومــــات املتعلقــــة بهــــا      واملتكثفــــات اخلــــام

ــرى احملكـــــم أنهـــــا قـــــد تســـــاعده          ــاول أو شـــــركاتهما التجاريـــــة توفذهـــــا و الـــــيت يـــ املقـــ

 على اختاذ قرار سليم .

و يســـتمر ســــريان ســــعر الســــوق املتفـــق عليــــه عــــن ربــــع الســـنة الســــابق لربــــع الســــنة املعــــين     .1

و املقــــــاول أو  جنــــــوببصـــــفة مؤقتــــــة إىل حــــــني االتفــــــاق علــــــى "ســـــعر الســــــوق" بــــــني   



38  

 

ريــــــر ذلــــــك الســــــعر مبعرفــــــة احملكــــــم. و يف حالــــــة مــــــا إذا حتملــــــت أي مــــــن حلــــــني تق

أو املقـــــاول خســـــارة نتيجـــــة اســـــتمرار العمـــــل ، بصـــــفة مؤقتـــــة ، بــــــ"سعر الســـــوق"    جنـــــوب

مــــن الطــــر   فإنــــه يــــتم اســــرتداد قــــدر تلــــك اخلســــارة فــــوراً  اخلــــاص بربــــع الســــنة الســــابق

يف املائــــة  ن و نصـــف اآلخـــر مـــع فائــــدة بســـيطة علـــى أســــاس ســـعر ليبــــور مضـــافا إليـــه اثنــــا       

( ســـــنويا علـــــى النحـــــو احملـــــدد يف املـــــادة الرابعـــــة )و( ، و ذلـــــك مـــــن التـــــاريخ        2% ,5)

ــاريخ         ــى تـــ ــا حتـــ ــازع عليهـــ ــالغ املتنـــ ــغ أو املبـــ ــداد املبلـــ ــه ســـ ــتحق فيـــ ــان يســـ ــذي كـــ الـــ

 السداد.

 ( LPGالغاز و غاز البرتول املسال ) (2)

ــرتداد   .1 ــاز املخصــــــــص الســــــ ــاإن" الغــــــ ــاليف "واقتســــــ ــاج مالتكــــــ ــازاإلنتــــــ ــائض  ، وغــــــ فــــــ

والـــــذي يـــــتم تصـــــريفه للســـــوق احمللـــــي طبقـــــًا لعقـــــد بيـــــع الغـــــاز    االســـــرتداد ، إن وجـــــد،

 او اهليئـــــــة او اجيـــــــاس  بـــــــني جنـــــــوب واملقـــــــاول )بصـــــــفتهما بـــــــائعني( وبـــــــني جنـــــــوب 

ــرتى بســــعر           ــلم ويشــ ــيم ويســ ــو  يقــ ـــ( ســ ــابعة )هــ ــادة الســ ــًا للمــ ــربم وفقــ ــرت( املــ ــفتها مشــ )بصــ

ســــاس العوامــــل الفنيــــة واإلقتصــــادية    علــــى أيــــتم االتفــــاق عليــــه بــــني جنــــوب واملقــــاول      

لتنميـــــة املنطقـــــة )منهــــــا علـــــى ســــــبيل املثـــــال ولــــــيس احلصـــــر عمــــــق امليـــــاه، عمــــــق       

ــزان،  ــماخلـــ ــاق حجـــ ــى االنفـــ ــتثمارات الفعلـــ ــة واالســـ ــى املتوقعـــ ــدار علـــ ــر مـــ ــروع عمـــ  مشـــ

ــة ــات ، التنميـــ ــاز احتياطيـــ ــد الغـــ ــتثمار علـــــى العائـــــد واحملتمـــــل، املؤكـــ ــا االســـ  حيقـــــق مبـــ

 لــــنفس  املشــــابهة  االلتــــزام منــــاطق  فــــى املطبــــق  الســــائد الغــــاز  وســــعر األطــــرا   مصــــاحل

ــرو  ــ (.الظـ ــوي ـ ــه    نص علـ ــق عليـ ــاز املتفـ ــك الغـ ــعر ذلـ ــة   ى سـ ــد التنميـ ــى عقـ ــىفـ ــل  املعنـ وقبـ

 (.2( )دة )ثالثللمادة ال طبقًاإعتماد وزيــــر البرتول 

ــع            .1 ــاج مــ ــام اإلنتــ ــاز إقتســ ــن غــ ــته مــ ــن حصــ ــزء مــ ــل أو جــ ــاول كــ ــدير املقــ ــة  تصــ ــى حالــ فــ

ــوب ــًا جنــ ــعر       ، طبقــ ــًا لســ ــذا طبقــ ــدير هــ ــاز التصــ ــيم غــ ــتم تقيــ ـــ(  ،يــ ــرة )هــ ــابعة فقــ ــادة الســ للمــ

 صافى العائد.

ــاز فـــــى حالـــــة تصـــــريف املقـــــاول جـــــزء مـــــن حصـــــته مـــــن    .1 للســـــوق    نتـــــاج قتســـــام اإلإغـــ

 احمللى أو التصدير مبفرده لطر  ثالث يطبق االتى:
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مت تصريفها إىل طر  ثالـث  طبقـا للسـعر املتفـق عليـه بـني املقـاول         كميات املقاول التى يتم تقييم-أ

 وذلك الطر  الثالث.

 جنـوب املتفـق عليـه بـني     الغـاز  طبقـا لسـعر   جنـوب إىل  كميات املقاول التـى مت تصـريفها  يتم تقييم  -ب

 طبقا للقواعد املوضحه  أعاله. املقاولو

ــرت      .1 ــائض إســ ــاج وفــ ــن اإلنتــ ــته مــ ــل حصــ ــاول كــ ــريف املقــ ــة تصــ ــى حالــ ــاليف ،إن فــ داد التكــ

ــرده       ــث مبفــ ــر  ثالــ ــدير إىل طــ ــا او التصــ ــاز حمليــ ــن الغــ ــد، مــ ــاول    ،وجــ ــات املقــ ــإن كميــ فــ

ــا    ــتم تقييمهــ ــر  ثالــــث يــ ــة إىل طــ ــاول وذلــــك   املباعــ ــه بــــني املقــ ــق عليــ ــعر املتفــ ــا للســ طبقــ

 .الطر  الثالث

اخلاصــــــة باســــــرتداد التكــــــاليف و  تقــــــيم علــــــى حــــــدة حصــــــص غــــــاز الــــــبرتول املســــــال  .1

ــة اإلنتـــــاج ــة   املنتجـــ ــغيله مبعرفـــ ــة  جنـــــوبمـــــن معمـــــل أنشـــــئ و مت تشـــ ــاول أو نيابـــ و املقـــ

ــان ع   ــان والبيوتــ ــبة للربوبــ ــك بالنســ ــا ، و ذلــ ـــعنهمــ ــبرتول   ـــ ــاز الــ ــل غــ ــارج معمــ ــذ خلــ ند املنفــ

ــال ــق       املســ ــذا مــــا مل تتفــ ــة التاليــــة )هــ ــذكور ، وفقــــا للمعادلــ ــاول علــــى   جنــــوباملــ و املقــ

 ذلك( : خال 

 . ب ر ,95س غ ب م =

 حيث :

و  )حمـــــددا بصـــــورة مســـــتقلة بالنســـــبة للربوبـــــان  ر غـــــاز الـــــبرتول املســـــالـــــــسع=  س غ ب م

 .مريكياأل بالدوالرالبيوتان( لكل طن مرتي مقوما 

ــدنيا      =          ب ر   ــا و الـــ ــعار العليـــ ــني األســـ ــة الوســـــطى بـــ ــة للقيمـــ ــام املمثلـــ متوســـــط األرقـــ

ــى ــل طـــن مـــرتي ب     مـــدى علـ ــي  فـــرتة شـــهر لكـ حســـب مـــا هـــو   الـــدوالر األمريكـ

بالنســــبة  ل هــــذا الشــــهر يف تقريــــر "بالتــــس إل بــــي جــــاز وايــــر"      معلــــن خــــال 

ــتودعات       ــارج مســــ ــوب( خــــ ــة )فــــ ــر الناقلــــ ــليم ظهــــ ــان تســــ ــان و البيوتــــ للربوبــــ

   معامل التكرير غرب البحر املتوسط.

ــة         ــام معينـــ ــدر يف أيـــ ــر" يصـــ ــاز وايـــ ــي جـــ ــس إل بـــ ــر "بالتـــ ــان تقريـــ ــا إذا كـــ ــة مـــ و يف حالـــ

)ب ر( باســــــتعمال التقــــــارير  خــــــالل شــــــهر مــــــن الشــــــهور دون غذهــــــا ، حتســــــب قيمــــــة       

املنشــــورة خـــــالل ذلـــــك الشـــــهر وحـــــدها. و يف حالـــــة مـــــا إذا كـــــان مـــــن غـــــذ املســـــتطاع  
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ى ــــــــــــــحتديـــــد قيمـــــة )ب ر( بســـــبب عـــــدم نشـــــر تقريـــــر "بالتـــــس إل بـــــي جـــــاز وايـــــر" عل  

ــهور ، جتتمـــــع    ــهر مـــــن الشـــ ــاول جنـــــوباإلطـــــالق خـــــالل شـــ ــًا و املقـــ ــان علـــــى  معـــ و يتفقـــ

ــالرجوع إىل ا  ــة )ب ر( بــــ ــود     قيمــــ ــدم وجــــ ــة عــــ ــرى. و يف حالــــ ــورة األخــــ ــادر املنشــــ ملصــــ

مصــــادر منشــــورة كهــــذه أو إذا كــــان مــــن غــــذ املســــتطاع حتديــــد قيمــــة )ب ر( وفقــــا ملــــا          

ــبق ألي ســـــبب آخـــــر   ــاول  جنـــــوبجتتمـــــع  ســـ و يتفقـــــان علـــــى قيمـــــة )ب ر(    معـــــًاو املقـــ

 علــــى أســــاس" فــــوب"  بــــالرجوع إىل قيمــــة غــــاز الــــبرتول املســــال )الربوبــــان و البيوتــــان(       

 من منطقة البحر املتوسط.

ــونوي ــليم       كــ ــة التســ ــليم يف نقطــ ــتم التســ ــاس أن يــ ــى أســ ــال علــ ــبرتول املســ ــاز الــ ــيم لغــ التقيــ

 (.3( )2احملددة يف املادة السابعة فقرة )هـ( )

ــال   .1 ــبرتول املســـ ــاز الـــ ــاز و غـــ ــعار الغـــ ــق أســـ ــذا    ( (LPGتطبـــ ــى هـــ ــابها علـــ ــتم حســـ ــيت يـــ الـــ

 النحو خالل نفس الشهر .

ــاز ل   .1 ــريف الغــ ــة تصــ ــطة  يف حالــ ــدير بواســ ــًا      جنــــوب لتصــ ــث طبقــ ــر  ثالــ ــي طــ ــاول الــ واملقــ

ــاليف        ــرتداد التكــــ ــص الســــ ــاز املخصــــ ــيم الغــــ ـــم تقيــــ ـــ(  يتــــــ ــرة )هــــ ــابعة فقــــ ــادة الســــ للمــــ

وحصـــــص إقتســـــام اإلنتـــــاج وفائــــــــض اســــــــرتداد التكـــــاليف، إن وجـــــد، مـــــن ذلـــــك الغـــــاز  

 طبقا لســـــعر صايف العائد.

م اإلنتــــاج وفــــائض اســــرتداد التكــــاليف،    يــــتم تقيــــيم حصــــص اســــرتداد التكــــاليف واقتســــا      .1

ــال   ــبرتول املســـ ــاز الـــ ــن غـــ ــد، مـــ ــة   LPGإن وجـــ ــدير مبعرفـــ ــريفه للتصـــ ــتم تصـــ ــذي يـــ ( (، الـــ

واملقـــــاول طبقـــــًا للمـــــادة الســـــابعه فقـــــرة )هــــــ( علـــــى أســـــاس الســــــعر الفعلـــــى           جنـــــوب

 احملقق.

 التنبؤات: (د)

ــد الشــــركة  ــ  تعــ ــات )و قبــــل بــــدء كــــل نصــــف ســــنة تقومييــــة بتســــعني )       ةاملشــــرتكة القائمــ  ( يومــــًا90بالعمليــ

حيـــــدد إمجــــالي كميـــــة   جنــــوب تقدمــــه للمقـــــاول و   كتابيـــــًا علــــى األقــــل بعـــــد أول إنتــــاج منـــــتظم( تنبــــؤاً    

ــركة    ــدر الشــ ــيت تقــ ــبرتول الــ ــرتكةالــ ــها       املشــ ــا ونقلــ ــاظ بهــ ــا و االحتفــ ــن إنتاجهــ ــه ميكــ ــات أنــ ــة بالعمليــ القائمــ

الل نصـــــف الســـــنة التقومييـــــة املـــــذكورة، وفقـــــا لألصـــــول الســـــليمة املرعيـــــة مبقتضـــــى هـــــذه االتفاقيـــــة خـــــ

 .البرتوليف صناعة 
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ــى الشــــركة  ــ  و علــ ــرتكة القائمــ ــل نصــــف ســــنة         ةاملشــ ــة املتنبــــأ بهــــا يف كــ ــة إنتــــاج الكميــ بالعمليــــات حماولــ

القائمـــــة بالعمليـــــات إىل صـــــهاري   املشـــــرتكة ويـــــتعني أن ينقـــــل الزيـــــت اخلـــــام مبعرفـــــة الشـــــركة  ،تقومييـــــة

ــام و ت    ــيت تقـــ ــة الـــ ــحن البحريـــ ــهيالت الشـــ ــزين أو إىل تســـ ــة  التخـــ ــوائح احلكوميـــ ــا للـــ ــغل وفقـــ ــان و تشـــ ، و صـــ

ــاوة و      ــاب اإلتـــ ــرى بغـــــر  احتســـ ــالطرق األخـــ ــاس املـــــرتي أو يقـــــاس بـــ ــام بالقيـــ ــا الزيـــــت اخلـــ يقـــــاس فيهـــ

القائمـــــة املشـــــرتكة رفـــــة الشـــــركة و يعامـــــل الغـــــاز مبع .األغـــــرا  األخـــــرى الـــــيت تتطلبهـــــا هـــــذه االتفاقيـــــة 

 .وفقا ألحكام املادة السابعة )هـ(بالعمليات 

 التصر  يف البرتول:)هــ( 

 : املنتجني من املنطقة واملتكثفات الزيت اخلامفيما خيص  .1

الـــــذي  واملتكثفـــــات ل الزيـــــت اخلـــــامــــــــو املقـــــاول ويلتزمـــــا بـــــأن حيصـــــال علـــــى ك جلنـــــوبحيـــــق 

ــ يســـــتحقه كـــــل منهمـــــــــــا و يصـــــدراه حبريـــــة ويتصـــــرفا فيـــــه مبفردهمـــــا بصـــــفة منتظمـــــة ع          لى ـــــــــ

ــاً  ــدد طبقـــ ــو احملـــ ــول      النحـــ ــق يف أن حيـــ ــاول احلـــ ــابعة . وللمقـــ ــادة الســـ ــن املـــ ــرة )أ( و )ب( مـــ للفقـــ

ــارج ــتفظ يف اخلـــ ـــ م و حيـــ ــع    ـــــــــــ ــيلة بيـــ ــك حصـــ ــا يف ذلـــ ــا مبـــ ــل عليهـــ ــوال الـــــيت حيصـــ يع األمـــ

ــب  ــن الــــ ــته مــــ ــر  أن يحصــــ ـــرتول ، و ذلــــــك بشــــ ــتحقة  ــــــ ــالغ املســــ ــدد املبــــ ــد ســــ ــوبكون قــــ  جلنــــ

 املادة التاسعة.و( 2مبوجب املادة الســــــــابعة )أ( )

ــرد خالفــــاً     ــرغم لــــا يــ ــى الــ ــة احتياجــــات       وعلــ ــى األولويــــة ملواجهــ ــذه االتفاقيــــة تعطــ ــذلك يف هــ لــ

ــوق ج.م.ع ــام   .ســـ ــت اخلـــ ــن الزيـــ ــاتمـــ ــتج واملتكثفـــ ــن  نياملنـــ ــةمـــ ــيب   املنطقـــ ــن نصـــ ــك مـــ و ذلـــ

حـــــق األولويـــــة   جلنـــــوب)ب( مـــــن املـــــادة الســـــابعة ، ويكـــــون     تني )أ( وول مبوجـــــب الفقـــــر املقـــــا

ــام   ــت اخلـــ ــك الزيـــ ــراء ذلـــ ــات يف شـــ ــاً   واملتكثفـــ ــدد وفقـــ ــعر حيـــ ــرب    بســـ ــابعة )ج( . و تعتـــ ــادة الســـ للمـــ

ــام  ــت اخلـــ ــة الزيـــ ــات كميـــ ــرتا واملتكثفـــ ــز   هاملشـــ ــو جـــ ــذا النحـــ ــى هـــ ــاول  علـــ ــيب املقـــ ــن نصـــ ءًا مـــ

ــر ــة   )أ( و  تنيمبوجــــــب الفقــــ ــابعة . وتتناســــــب تلــــــك الكميــــ ــادة الســــ ــن املشــــــرتاه )ب( مــــــن املــــ مــــ

مـــــن منـــــاطق االلتـــــزام يف    واملتكثفـــــات نصـــــيب املقـــــاول مـــــع إمجـــــالي إنتـــــاج الزيـــــت اخلـــــام      

ــق    ــا حلـــ ــع أيضـــ ــوبج.م.ع. الـــــيت ختضـــ ــداد    جنـــ ــون ســـ ــراء. و يكـــ ــة الشـــ ــوبيف أولويـــ ــة  جنـــ لقيمـــ

يـــــل احلـــــر للخـــــارج لـــــة أخـــــري قابلـــــة للتحوأو أي عم األمريكـــــي الردوالـــــب هتلـــــك الكميـــــة املشـــــرتا

 مبعرفة املقاول .
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( 45ســـــو  ختطــــر املقـــــاول ، بإخطــــار مســـــبق خبمســــة و أربعـــــني )    جنــــوب و مــــن املتفــــق عليـــــه أن   

األقـــــل قبـــــل بـــــدء نصـــــف الســـــنة التقومييـــــة ، بالكميـــــة املـــــراد شـــــرائها خـــــالل ذلـــــك   علـــــى يومـــــًا

 ( .1هلذه املادة السابعـــــة )هـ( ) النصــــــف سنــــة وفقــــًا

 : املنطقةو غاز البرتول املسال املنتجني من  فيما خيص الغاز .1

جنوب، م   ألخذ  ا   عصص ر تعطا  ألو وي   لو  ء ب حصي ج ت   سوق   محلي  كم  تحلده   (1)

   ح  ت   تي :

تصــــريف كــــل أو جــــزء مــــن حصــــته مــــن غــــاز اقتســــام    يف حالــــة رغبــــة املقــــاول فــــى  -

ــذ       ــث غــــ ــر  ثالــــ ــة لطــــ ــوق احملليــــ ــرده للســــ ــاج مبفــــ ــة او  اإلنتــــ ــوب او اهليئــــ جنــــ

ــاس ــاول أن يتقـــــدم     اجيـــ ــب علـــــى املقـــ  جلنـــــوب او اهليئـــــة او اجيـــــاس  ، فإنـــــه جيـــ

ــوص        ــاز ونصــ ــعر الغــ ــة وســ ــى كميــ ــبرتول علــ ــر الــ ــة وزيــ ــى موافقــ ــول علــ ــب للحصــ بطلــ

 عقد مبيعات هذا الغاز،  

ــاول أو   فــــى - ــام املقــ ــة قيــ ــوبحالــ ــا     جنــ ــب عليهمــ ــه جيــ ــاز فإنــ ــدير الغــ ــاول بتصــ واملقــ

احلصــــــول علــــــى موافقــــــة وزيــــــر الــــــبرتول علــــــى الســــــعر والكميــــــة امُلخصصــــــة         

 للتصدير.

ــام   - ــة قيـــ ــى حالـــ ــوبفـــ ــوباو  جنـــ ــال     جنـــ ــبرتول املســـ ــاز الـــ ــدير غـــ ــاول بتصـــ واملقـــ

(LPG        فإنــــه جيــــب عليهمــــا احلصــــول علــــى موافقــــة وزيــــر الــــبرتول علــــى الســــعر ،) 

 والكمية امُلخصصة للتصدير.

املشـــــرتية للغـــــاز ،يكـــــون التصـــــر   هـــــيحالـــــة كـــــون جنـــــوب أو اهليئـــــة أو إجيـــــاس   يف (1)

ــاز        يف ــع الغـــ ــود لبيـــ ــى عقـــ ــه ،مبقتضـــ ــبني بعاليـــ ــو مـــ ــا هـــ ــة كمـــ ــواق احملليـــ ــاز لألســـ الغـــ

و املقـــــاول )بصـــــفتهما بـــــائعني( وجنـــــوب أو اهليئـــــة طويلـــــة األجـــــل تـــــربم بـــــني جنـــــوب 

 مشرت(. اإجياس )بصفته أو

ــائعني (     ــفتهما بــ ــاول )بصــ ــوب واملقــ ــزم جنــ ــاز  وتلتــ ــليم الغــ ــا    يفبتســ ــبني فيمــ ــليم املــ ــان التســ  مكــ

ــى ــت ) يلـــ ــث يـــ ــاس    حيـــ ــة القيـــ ــاز بطريقـــ ــذا الغـــ ــاس هـــ ــرتيم قيـــ ــع    املـــ ــرا  البيـــ ــك ألغـــ وذلـــ

 :( االتفاقيةتتطلبها هذه  اليتوغذ ذلك من األغرا  األخرى  واإلتاوة

 ،ملعاجلــــة هــــذا الغــــاز    (LPG)معمــــل لغــــاز الــــبرتول املســــال    إنشــــاءحالــــة عــــدم   يف (أ)

منطقــــة ســــتكون عنــــد التقــــاء خــــط أنابيــــب   الــــيتالنقطــــة  هــــيتكــــون نقطــــة التســــليم 
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ــح        ــو موضــ ــا هــ ــة كمــ ــاز القوميــ ــب الغــ ــو  أنابيــ ــبكة خطــ ــى شــ ــة علــ ــأقرب نقطــ ــد بــ العقــ

ــةهــــــذه  يف و (امللحــــــق ) يف ــتم  أو االتفاقيــــ ــا يــــ ــاقكمــــ ــه بــــــني جنــــــوب   االتفــــ عليــــ

 .واملقاول خالفا لذلك

ــاء   (ب) ــة إنشـــ ــال  يف حالـــ ــبرتول املســـ ــاز الـــ ــل لغـــ ــتم    (LPG)معمـــ ــاز يـــ ــذا الغـــ ــة هـــ ملعاجلـــ

ــد املنفــــذ           ــرتي عنــ ــاس املــ ــة القيــ ــيم و البيــــع بطريقــ ــر  التقيــ ــاز لغــ ــك الغــ ــاس ذلــ قيــ

ــاز الــــــبرتول املســــــال هــــــذا ، غــــــذ أن املقــــــاول ســــــو  يقــــــوم   خلــــــارج   معمــــــل غــــ

ــر  النظــــر عــــن حقيقــــة أن القيــــاس املــــرتي ســــو  يــــتم عنــــد املنفــــذ         )  خلــــارجبصــ

الشــــــركة املشــــــرتكة القائمــــــة مــــــن خــــــالل  ((LPG)رتول املســــــال معمــــــل غــــــاز الــــــب

ــ خـــــط أنابيــــــب مناســـــب لنقــــــل الغـــــاز املعــــــا  م    ءبالعمليـــــات بإنشــــــا  ن املنفــــــذ ـــــــ

ــال    ــبرتول املســــ ــاز الــــ ــل غــــ ــارج معمــــ ــبكة   (LPG)خلــــ ــى الشــــ ــة علــــ ــرب نقطــــ إىل أقــــ

ــا       ــق )و( أو كمـــ ــح يف امللحـــ ــو موضـــ ــا هـــ ــاز كمـــ ــب الغـــ ــو  أنابيـــ ــة خلطـــ ــتم القوميـــ يـــ

ــاق ــ االتفــ ــني    ىعلــ ــك بــ ــال  ذلــ ــوبخــ ــاول جنــ ـــ. و متواملقــ ــط  جنــــوبتلك ــــــــــــ خــ

ــاً  ــذا وفقــــ ــب هــــ ــة )أ(   األنابيــــ ــادة الثامنــــ ــاول   ،للمــــ ــطة املقــــ ــه بواســــ ــول تكلفتــــ ومتــــ

 للمادة السابعة. وفقًاكمصروفات تنمية وتسرتد 

لتقريــــر مــــا إذا كــــان يــــتعني إنشــــاء معمــــل لغــــاز الــــبرتول املســــال    واملقــــاول معــــًا جنــــوبتتشــــاور  (1)

(LPG)  ــال ــبرتول املســـ ــاز الـــ ــتخراج غـــ ــر  اســـ ــذه    (LPG)بغـــ ــب هـــ ــت  مبوجـــ ــاز ينـــ ــن أي غـــ مـــ

فيـــــتعني أن  و املقـــــاول إنشـــــاء هـــــذا املعمـــــل جنـــــوباالتفاقيـــــة، و يف حالـــــة مـــــا إذا قـــــــــــررت 

ــاً    ــل قريبــ ــذا املعمــ ــون هــ ــن         يكــ ــدد مــ ــو احملــ ــى النحــ ــليم علــ ــة التســ ــن نقطــ ــان مــ ــدر اإلمكــ بقــ

ـــ( )   ــابعة )هــــ ــادة الســـ ــة واملـــ ــادة الثانيـــ ــال    (2)( 2املـــ ــبرتول املســـ ــاز الـــ ــليم غـــ ــتم تســـ ــد . ويـــ عنـــ

ــال   ــبرتول املســ ــاز الــ ــل غــ ــارج معمــ ــذ خلــ ــرا     املنفــ ــن األغــ ــذه مــ ــاوة وغــ ــاب اإلتــ ــر  احتســ لغــ

ــاً      ــذا وفقــ ــال هــ ــبرتول املســ ــاز الــ ــل لغــ ــاليف أي معمــ ــرتد تكــ ــة، وتســ ــذه االتفاقيــ ــا هــ ــيت تتطلبهــ  الــ

 . خال  ذلكلنصوص هذه االتفاقية ما مل يوافق وزير البرتول على 

ــوب أو  (1) ــةلجلنـــ ــاسإلأو  لهيئـــ ــرت( ال  جيـــ ــفتها مشـــ ـــ)بصـــ ـــحق يف أن ختــــــــــ ــار   تارـــــ ــى إخطـــ مبقتضـــ

ــابي مســـــبق بتســـــعني )   ــًا90كتـــ ــاول )بصـــــفتهما بـــــائعني(، مـــــا إذا     جلنـــــوبترســـــله  ( يومـــ و املقـــ

عـــن الغـــاز الـــذي يشـــمله عقـــد بيـــع الغـــاز املـــربم بـــني          ( عينـــاً 2أو ) ( نقـــداً 1كـــان الـــدفع ســـيتم )  

)بصـــــفتها مشـــــرت( و كـــــذا  أو إجيـــــاس اهليئـــــة جنـــــوب أو صـــــفتهما بـــــائعني( وواملقـــــاول )ب جنـــــوب
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و املقــــاول  جنــــوبن معمــــل ينشــــأ ويشــــغل مبعرفــــة    ـــــــاملنــــت  م (LPG)غــــاز الــــبرتول املســــال  

للفقــــرة )ج( مـــــن املـــــادة الســـــابعة ، و الـــــذي يســـــتحقه   أو نيابــــة عنهمـــــا ، كمـــــا هـــــو مقـــــيم وفقـــــاً 

املقـــــاول مبقتضـــــى أحكـــــام اســـــرتداد التكـــــاليف و اقتســـــام اإلنتـــــاج كمـــــا هـــــو منصـــــوص عليـــــه 

 .هذه االتفاقية يفباملادة السابعة 

ــداً   ــدفوعات نقــــــ ــون املــــــ ــة وتكــــــ ــوب أو  مبعرفــــــ ــةجنــــــ ــرت( ، أو إجياس اهليئــــــ ــفتها مشــــــ  )بصــــــ

إىل  اميكــــــــن للمقــــــــاول حتويلــــــــه التــــــــىو   ةوبــــــــدوالرات الواليــــــــات املتحــــــــدة األمريكيــــــــ

 اخلارج، وذلك على فرتات ينص عليها يف عقد بيع الغاز املتعلق باملوضوع.

الـــــيت  ( LPG)حتســـــب املـــــدفوعات العينيـــــة بتحويـــــل قيمـــــة الغـــــاز و غـــــاز الـــــبرتول املســـــال        

ــاول        ــا املقــ ــل عليهــ ــيت حيصــ ــام الــ ــت اخلــ ــل الزيــ ــن براميــ ــا مــ ــا يعادهلــ ــاول إىل مــ ــتحقها املقــ يســ

ــن    ــت مــ ــس الوقــ ــةيف نفــ ــا      املنطقــ ــذ كــ ــذا غــ ــام هــ ــت اخلــ ــان الزيــ ــذ   ، أو إذا كــ ــون األخــ يكــ

مــــن الزيــــت اخلــــام املســــتخرج مــــن منـــــاطق االلتــــزام األخــــرى التابعــــة للمقــــاول أو مـــــن أي          

ــاطق أخــــرى حســــبما يتفــــــق     ــام إىل غــــذه مــــن الزيــــت       منــ ــه . و يضــــا  هــــذا الزيــــت اخلــ عليــ

ــل      ــذه الرباميـــ ــة و حتســـــب هـــ ــذه االتفاقيـــ ــذه مبقتضـــــى هـــ ــاول أخـــ ــق للمقـــ ــام الـــــذي حيـــ اخلـــ

املعادلــــة علـــــى أســـــاس نصــــوص الفقـــــرة )ج( مـــــن املـــــادة الســــابعة و املتعلقـــــة بتقيـــــيم الزيـــــت    

 اخلام املخصص السرتداد التكاليف .

 ويشرت  أن:

ــا  (أأ) ــة الغـــ ــال علـــــى الـــــدوام ، نقـــــداً يكـــــون ســـــداد قيمـــ ــاز الـــــبرتول املســـ بالـــــدوالر  ز و غـــ

ميكـــــن للمقـــــاول حتويلـــــه إىل اخلـــــارج و ذلـــــك يف حالـــــة عـــــدم        الـــــذى األمريكـــــي

 توفر ما يكفي من الزيت اخلام املتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه.

ــاً        (بب) ــًا طبقــ ــدوام عينــ ــى الــ ــال علــ ــبرتول املســ ــاز الــ ــاز و غــ ــة الغــ ــداد قيمــ ــون ســ ــا  يكــ ملــ

 .  بالدفع نقدًا جنوببعاليه ، و ذلك يف حالة عدم قيام  جاء

ــداً   ــاول )ســــــواء كانــــــت نقــــ ــًا تــــــدرج املــــــدفوعات املســــــتحقة للمقــــ ــاول ( أو عينــــ ببيــــــان املقــــ

ــ و الــــذي يســــتحقه    اســــرتداد التكــــاليف كمــــا هــــو وارد باملــــادة الرابعــــة مـــــن        اص بــــبرتول اخلــ

 امللحق )هـ( بهذه االتفاقية.
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ــق لل (1) ـــحيـــ ــولــــــــــ ــن     مقاول أن حيـــ ــته مـــ ــع حصـــ ــدات بيـــ ــارج بعائـــ ــة يف اخلـــ ــتفظ حبريـــ  أو حيـــ

 .(2)( هـ) للمادة السابعةالغاز و غاز البرتول املسال اللذين مت تصريفهما وفقا 

ـــيف ح (1) ــاق ـــــــــــــــــ ــوبالة اتفــــ ــاز      جنــــ ــاز و غــــ ــدد للغــــ ــتجني جــــ ــول منــــ ــى قبــــ ــاول علــــ و املقــــ

ــال  ــبرتول املســـ ــدير    (LPG)الـــ ــروع جـــــار للتصـــ ــاركة يف مشـــ ــًالزايكـــــون  للمشـــ ــى مـــ هـــــؤالء  علـــ

 املنتجني املساهمة بنصيب عادل و منصف يف االستثمار الذي مت.

ال يلتـــــزم املقـــــاول بالتنـــــازل عـــــن عقـــــد تنميـــــة مؤســـــس علـــــى اكتشـــــا  جتـــــاري للغـــــاز،  (1)

إذا كــــان الزيــــت اخلــــام قــــد أكتشــــف بكميــــات جتاريــــة يف ذات عقــــد التنميــــة ولكــــن جيــــب           

ــذا ا      ــات هـــ ــى احتياطيـــ ــه فـــ ــن حقـــ ــازل عـــ ــاول التنـــ ــى املقـــ ــه   علـــ ــتم إنتاجـــ ــذى مل يـــ ــاز الـــ لغـــ

 وتصريفه كما هو مذكور فى الفقرة الثانية من املادة الثالثة )هـ(.

 العمليات: (و)

إذا احـــــتفظ املقـــــاول حبقوقـــــه يف الغـــــاز يف نفـــــس منطقـــــة عقـــــد التنميـــــة عقـــــب عـــــودة أيـــــة حقـــــوق يف    

أو إذا احـــــتفظ املقـــــاول حبقوقـــــه يف الزيـــــت اخلـــــام    ،مبقتضـــــى هـــــذه االتفاقيـــــة جلنـــــوبالزيـــــت اخلـــــام 

ــى هــــذه االتفاقيــــة ، فإنــــه             ــن حقوقــــه يف الغــــاز مبقتضــ ــة  عقــــب التخلــــي عــ ــس منطقــــة عقــــد التنميــ يف نفــ

الــــــيت تكــــــون نطقــــــة عقــــــد التنميــــــة مبال جيــــــوز القيــــــام بعمليــــــات للبحــــــث عــــــن الــــــبرتول أو اســــــتغالله 

ــ جلنــــوب قــــد أعيــــدت أو مت التخلــــي عنهــــا      فيهــــا  احلقــــوق ن الزيــــت أو الغــــاز حســــبما تكــــون احلالــــة(      )مــ

ــة  ــة  إال مبعرفــ ــرتكة القائمــ ــركة املشــ ــ الشــ ــات فقــ ــن    طبالعمليــ ــة عــ ــك نيابــ ــوىل ذلــ ــيت تتــ ــوبالــ ــدها ،  جنــ وحــ

 على خال  ذلك. جنوبما مل يوافق املقاول و 

 جدولة شحن الناقالت:  (ز)

ــع  ــاول  جنـــــوبجتتمـــ ــًا و املقـــ ــراءات جل  معـــ ــاق علـــــى إجـــ ــاري لالتفـــ ــاج التجـــ ــل بـــــدء اإلنتـــ ــا قبـــ ــة مـــ دولـــ

 تشحنه الناقالت من نقطة التصدير املتفق عليها.

 املادة الثامنة

 ملكية األصول
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املتعلقة  مالكًا لكافة األصول اليت حصل عليها املقاول ومتلكها ومحلها علي اسرتداد التكاليف جنوبتصبح  (أ)

 -: ملا يلي  ابالعمليات وفقالشركة املشرتكة القائمة بالعمليات اليت يقوم بها املقاول أو 

 مبجرد شرائها . نوبتصبح األراضي للوكة جل .1

حيث تصبح خاضعة لعنصر  جنوبتلقائياً  وتدرجييًا من املقاول إلي  واملنقولةتنتقل ملكية األصول الثابتة  .1

تلقائيًا من  كاملة قلتة األصول الثابتة واملنقولة ستني، غذ أن ملكوفقًا لنصوص املادة السابعة االسرتداد

كامل وفقًا لنصوص املادة بال قد أسرتد تكلفة هذه األصول املقاول عندما يكون جنوباملقاول إىل 

أكانت  سواءأو عند انقضاء هذه االتفاقية وذلك فيما يتعلق بكافة األصول احململة على العمليات  ،السابعة

  .أو انقضاء االتفاقية هذه( ) اسرتداد التكلفة أسبق التارخيني أياسرتدت أم مل تسرتد ، 

 غضون يفواملقاول  جنوب ربالعمليات بإخطاالشركة املشرتكة القائمة أو تقوم  جنوببإخطار  املقاول يقوم

أثناء كل ربع سنة  استجدت اليت( يومًا من نهاية كل ربع سنة تقوميية بالقيمة الدفرتية لألصول 30ثالثني )

 .تقوميية

أو عند انتهاء هذه  جنوبوذلك مبجرد طلبها بواسطة  جنوبتنتقل كل العينات والبيانات الفنية إىل .3

 االتفاقية.

مدة سريان هذه االتفاقية ومدة جتديدها احلق  لبالعمليات خالالشركة املشرتكة القائمة وللمقاول و نوبيكون جل (ب)

وذلك ألغرا  العمليات اليت  ،يف أن يستعملوا ويستفيدوا بالكامل بكافة األصول الثابتة واملنقولة املشار إليها بعاليه

وجترى التسوية  ،زام برتولي أخرى يربمها األطرا اتفاقية الت يقتضى هذه االتفاقية أو مبقتضي أجترى مب

 . هذه األصول إال باتفاقهما معًاأال يتصرفا يف جنوب. ويتعني علي املقاول وبية الالزمةاحملاس

أن يستوردا إلي ج.م.ع. ويستعمال فيها اآلالت  يف ةبالعمليات احلريالشركة املشرتكة القائمة يكون للمقاول و (ج)

، ويشمل ذلك علي سبيل املثال البرتولصناعة عية يف واملعدات سواء بالتأجذ أو اإلعارة طبقًا لألصول السليمة املر

ا بعد االنتهاء من ذلك ، ويكون هلما احلرية يف أن يصدراهئجار معدات احلاسب اآللي وبراجمهال احلصر است

 .االستعمال

 املادة التاسعة

 املنح

 قة التخليدوالرات الواليات املتحدة  األمريكية نظذ االحتفاظ ب "منطبغذ مسرتدة  منحة نوبيدفع املقاول جل (أ)

حالة قيام املقاول باالحتفاظ بـ " منطقة التخلى " طبقا لنصوص  يف يتم االتفاق علي قيمتها بني املقاول وجنوب

 املادة اخلامسة من هذه االتفاقية ، عند موافقة وزير البرتول على هذا الطلب.
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 أول لعقد التنمية  امتداد مليون دوالر أمريكي كمنحة (-----) ---------مبلغا مقداره  نوبيدفع املقاول جل (ج)

( سنوات وفقا للمادة الثالثة فقرة )د(  5عند موافقة احلكومة على دخول املقاول فرتة االمتداد االول البالغة عس )

 )ب ب(.( 3)

ة  لعقد ثاني امتداد مليون دوالر أمريكي كمنحة (-----) ---------مبلغا مقداره  نوبيدفع املقاول جل (د)

( سنوات وفقا للمادة الثالثة  5عند موافقة احلكومة على دخول املقاول فرتة االمتداد الثانية البالغة عس )  التنمية

 )ب ب(.( 3فقرة )د( )

( دوالر من دوالرات الواليات املتحدة االمريكية 200.000الف ) مائيتيدفع املقاول/عضو املقاول  جلنوب مبلغ )هــ (  

إىل شركة تابعة  هتالتزاماأو  هأو واجبات ه امتيازاتأو  هنازل املقاول أو عضو املقاول عن كل او جزء من حقوقيف حالة ت

 احلكومة لكل طلب تنازل . اعتمادلذات املقاول / عضو املقاول يف تاريخ 

أى عضو من  هاحلكومة لكل تنازل يطلب اعتماد(   يدفع املقاول / عضو املقاول إىل جنوب منحة تنازل عند تاريخ و) 

 -أعضاء املقاول إىل أى متنازل إلية وفقا للمادة احلادية والعشرين كما يلى : 

إىل اى  هتأو التزاما هأو واجبات ه أو امتيازات هحقوقيف حالة تنازل املقاول / عضو املقاول عن كل أو جزء من  -1

قاول / عضو املقاول ( ، خالل أى فرتة من فرتات البحث )حسبما يتم متنازل إلية )خبال  الشركة التابعة لذات امل

مدها ( .يدفع املقاول/ عضو املقاول جلنوب مبلغا مقدرا بدوالرات الواليات املتحدة االمريكية يعادل يف قيمته 

ها التنازل وطبقا (  من إمجاىل االلتزامات املالية لفرتة البحث اجلارية والتى يتم في %10نسبة عشرة يف املائة ) 

 للحصة املتنازل عنها .

إىل اى  هتأو التزاما هأو واجبات ه أو امتيازات هحقوقويف حالة تنازل املقاول / عضو املقاول عن كل أو جزء من  -2

متنازل إلية )خبال  الشركة التابعة لذات املقاول / عضو املقاول (، خالل  فرتة  التنمية أو إمتدادتها ،  يدفع 

ول/ عضو املقاول جلنوب مبلغا مقدرا بدوالرات الواليات املتحدة االمريكية يعادل  نسبة عشرة يف املائة ) املقا

 -: التاليميكن ان تكون على النحو  واليت(  من  قيمة صفقة التنازل  10%

 القيمة املالية املدفوعة من املتنازل إليه إىل املتنازل ،أو -

 الفنية /خطة التنمية ،أو االلتزامات املالية لربام  العمل -

 القيمة املالية لالحتياطات املتبادلة بني املتنازل واملتنازل إليه من مناطق عقد )عقود( التنمية، أو -
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 القيمة املالية لالسهم و/أو االنصبة املتبادلة بني املتنازل واملتنازل إليه ،أو  -

 عنه.  اإلفصاحأى نوع أخر من الصفقات يتم  -

وامتيازاته وواجباته والتزاماته إىل أى متنازل  هاملقاول /عضو املقاول عن كل أو جزء من حقوقيف حالة تنازل  -3

إليه )خبال  الشركة التابعة لذات املقاول / عضو املقاول(، خالل أى فرتة من فرتات البحث وبعد منح عقد التنمية 

املتحدة االمريكية يعادل يف قيمته جمموع مبلغا مقدرا بدوالرات الواليات  نوب، يدفع املقاول/عضو املقاول جل

 ( أعاله.2( ،)1ما هو مذكور يف )

يدفع املقاول جلنوب يف بداية كل سنة مالية أثناء أى فرتة من فرتات البحث، مبلغا وقدره عسني الف  (ز)

( دوالر من دوالرات الواليات املتحدة االمريكية كمنحة تدريب ختصص لتدريب موظفى جنوب 50.000)

تعمل يف جمال االتفاقيات واالستكشا  واالنتاج والرقابة على الشركات االجنبية  اليتدارات من اال

( دوالر من دوالرات الواليات املتحدة 50.000واملشرتكة .ويدفع املقاول أيضا عسني ألف دوالر )

ه مائة مبلغ وقدر بإمجاليجنوب من اإلدارات االخرى  موظفياالمريكية كمنحة تدريب ختصص لتدريب 

أو نسبة من هذا املبلغ تعادل اجلزء  ( دوالر من دوالرات الواليات املتحدة االمريكية.100.000الف )

 من السنة املالية . املتبقي

(     يدفع املقاول جلنوب يف بداية كل سنة مالية  أثناء أى فرتة من فرتات التنمية، مبلغا وقدره عسني الف )ح

الواليات املتحدة االمريكية كمنحة تدريب ختصص لتدريب موظفى جنوب من  ( دوالر من دوالرات50.000)

االدارات التى تعمل يف جمال االتفاقيات واالستكشا  واالنتاج والرقابة على الشركات االجنبية واملشرتكة 

حة ( دوالر من دوالرات الواليات املتحدة االمريكية كمن50.000.ويدفع املقاول أيضا عسني ألف دوالر )

( دوالر 100.000تدريب ختصص لتدريب موظفى جنوب من اإلدارات االخرى بإمجاىل مبلغ وقدره مائة الف )

 من دوالرات الواليات املتحدة االمريكية. أو نسبة من هذا املبلغ تعادل اجلزء املتبقى من السنة املالية .

لكل قطاع تنمية   أمريكيدوالر  مائة الف( 100.000)مقداره  تنمية مبلغًامنحة عقد يدفع املقاول جلنوب  ( )

 .عند املوافقة على كل عقد تنمية   (ˈ1×ˈ1) تنمية جزء من قطاعو أ  (ˈ1×ˈ1)

( دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية كمنحة -- --- ---) ------مبلغ  نوبيدفع املقاول جل( )ى

برميل 10.000.000مبعدل عشره  مليون    املنطقةتراكمي   يف كل مره يتجاوز  االنتاج الرتاكمي يف  إنتاج 

 ( يوما بعد هذا التاريخ.    15ويتم هذا السداد يف غضون عسة عشر )مكافئ. 
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 مجيع املنح السابق اإلشارة إليها الجيوز للمقاول اسرتدادها بأي حال من األحوال. )ك(

واردة يف املادة ال االنفراديةوفقًا ألحكام املسئولية  املنطقةأن تنمي أي جزء من  جنوبذا اختارت يف حالة ما إ

 ،هذه لن يؤخذ يف احلسبان ألغرا  هذه املادة التاسعة االنفرادية، فإن اإلنتاج من مساحة املسئولية (4الثالثة )ج( )

  . ويكون ذلك فقط من تاريخ بدء تلك املشاركة نتاجاملشاركة يف هذا اإل اختياريف  حقهإال إذا مارس املقاول 

وفقًا للمادة التاسعة  املنطقةألغرا  حتديد جمموع متوسط اإلنتاج اليومي من  احلسبانالغاز يف  يؤخذ (ل)

 اخلام املنت  يوميًا وفقًا للمعادلة اآلتية : الزيتذلك بتحويل الغاز املسلم يوميًا إلي براميل مكافئة من و ( ى) ةالفقر

 الرباميل املكافئة من الزيت اخلام .  = 0, 167   ×  هـ   ×قدم مكعب قياسي  1000

 حيث أن :

 قدم مكعب قياسي = ألف قدم مكعب قياسي من الغاز  1000

 . (قدم مكعب قياسي 1000لكل  هـ = عدد مليون الوحدات احلرارية الربيطانية ) بي تي يوز

 املادة العاشرة

 اإلخطاراتمقر املكتب وتبليغ 

منتجًا  ًاحصحي ومجيع املراسالت يف ج.م.ع. ويكون تبليغه باإلخطاراتموطنًا خمتارًا يتعني علي املقاول أن يتخذ له 

 املوطن . أرسلت إلي هذا ألثاره القانونية متى

جيب علي املقاول أن يزود املدير العام ونائب املدير العام بسلطات كافية لكي ينفذا علي الفور كافة التوجيهات احمللية 

كل اللوائح القانونية القائمة أو املكتوبة الصادرة إليهما من احلكومة أو لثليها وفقا لبنود هذه االتفاقية . وجيب أن تطبق 

علي واجبات وأنشطة املدير العام واجبة التطبيق يف ظل هذه االتفاقية وال تتعار  معها،  ، وتكوناليت تصدر فيما بعد 

 ونائب املدير العام

بالربيد املسجل  إليهمكتب املدير العام أو إذا أرسلت  يفسلمت  إذاصحيحًا  إعالنا معلنةتعترب  اإلخطارات وومجيع األمور 

 على عنوان مكتب املقاول فى ج.م.ع. 

أو إذا أرسلت إليه  جنوبوكافة األمور و اإلخطارات تعترب معلنة إعالنًا صحيحًا إذا سلمت يف مكتب رئيس جملس إدارة 

 يف القاهرة . نوبجل الرئيسيبالربيد املسجل علي عنوان املكتب 



50  

 

 املادة احلادية عشر

 احملافظة علي البرتول ودرء اخلسارة

للطرق املقبولة بصفة عامة واملتبعة  تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة وفقًا نت أبالعملياالشركة املشرتكة القائمة علي  (أ)

يف صناعة الزيت والغاز ملنع فقد البرتول أو ضياعه فوق أو حتت سطح األر  علي أي شكل أثناء عمليات احلفر أو 

أية بئر إذا توقعت، بناء علي  أية عملية علياإلنتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين . وللحكومة احلق يف أن متنع 

 ، أن هذه العملية سو  تؤدي إلي خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت أو الغاز .أساس معقول

احلكومة أو لثلها عن  ربالعمليات بإخطاالشركة املشرتكة القائمة املقاول أو قوم ي،  بئر منتجةأي عند استكمال حفر  (ب)

 البئر والتحقق من معدل إنتاجها . اختبارموعد 

عمود  باستعمالذات البئر إال  يفاإلنتاج من تكوينات منتجه متعددة  اقتصادياميكن فيها  احلاالت اليت ال باستثناء (ج)

عمود واحد من املواسذ  باستعمالجيوز إنتاج البرتول من طبقات متعددة حاملة للزيت  واحد من املواسذ فإنه ال

 .جيب حجبها ألسباب غذ معقولة واليت ال ال بعد احلصول علي موافقة مسبقة من احلكومة أو لثلهايف وقت واحد إ

تسجل البيانات اخلاصة بكميات البرتول واملياه اليت تنت  شهريًا من كل  نبالعمليات أالشركة املشرتكة القائمة علي  (د)

اخلاصة املعدة هلذا الغر  وذلك خالل  االستماراتعقد تنمية . وترسل هذه البيانات إلي احلكومة أو لثلها علي 

باإلنتاج من  اخلاصة( يومًا من تاريخ احلصول علي هذه البيانات . أما اإلحصائيات اليومية أو األسبوعية 30ثالثني )

 يف مجيع األوقات املعقولة مبعرفة لثلي احلكومة املفوضني . للفحصتكون جاهزة  أنفيجب  املنطقة

ني أن تكون البيانات املسجلة يوميًا عن احلفر والرسومات البيانية لسجل اآلبار دالة علي كمية ونوع األمسنت يتع)هــ(    

 وعلي كمية أية مواد أخرى مستعملة يف البئر لصيانة الطبقات البرتولية أو احلاملة للغازات أو املياه العذبة .

 الظرو  امليكانيكية للبئر بعد إكماهلا جيب أن يكون خاضعًا ملوافقة لثل احلكومة . يف جوهريتغيذ  أي (ه)

 املادة الثانية عشر

 اإلعفاءات اجلمركية

 

ضرائب  أيةوللمقاول وللشركة القائمة بالعمليات باالستذاد من اخلارج ويعفون من الرسوم اجلمركية أو  نوبيسمح جل)أ( 

الصادر من وزير املالية  1993لسنة  254رقم  الوزاريرسوم أو أتعاب )مبا يف ذلك األتعاب املقررة مبوجب القرار أو 

ن القواعد االستذادية ـــوم،وع ــــــــــــن أي نمـــــــــــاملستقبلية وما حيل حمله من قرارات (  أو بتعديالته احلالية
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اء من ـات واملواد ووسائل النقل واالنتقال ) ويسري اإلعفمعدات واألجهزة واملهة باستذاد اآلالت واملـــــــاخلاص

بة للسيارات املستخدمة يف العمليات فقط ( واألجهزة الكهربائية وأجهزة ــــــــــــــرائب والرسوم علي السيارات بالنســـالض

وكذلك قطع الغيار  اآلليت وبرام  احلاسب ومعدا اإللكرتونيةالتكييف للمكاتب وملساكن ومنشئات احلقل واألجهزة 

ى من هذه األشياء املستوردة وذلك كله بشر  تقديم شهادة معتمدة من املمثل املسئول املعني من الالزمة أل

االتفاقية . وتكون هذه  هاملستوردة الزمة لتنفيذ العمليات وفقا هلذ األشياء أننص على ت اليت هلذا الغر  ، و جنوب

 الشهادة نهائية وملزمة وينت  عنها تلقائيًا االستذاد مع هذا اإلعفاء بدون أية موافقات أو تأخذ أو إجراءات أخرى .

 

تستورد مبعرفة  اليت واالنتقاليتم اإلفراج حتت نظام اإلفراج املؤقت عن اآلالت واملعدات واألجهزة ووسائل النقل  )ب(

من الباطن اليت يتم استخدامها بصفة مؤقتة  مبالعمليات ومقاوليهالشركة املشرتكة القائمة واملقاول و جنوب مقاولي

) مبا  أتعابوفقا للعمليات موضوع هذه االتفاقية دون سداد رسوم مجركية أو أية ضرائب أو رسوم أو  أنشطةفى أي 

 احلاليةالصادر من وزير املالية بتعديالته  1993لسنة  254رقم  الوزارياملقررة مبوجب القرار  األتعابيف ذلك 

وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانونا من لثل مسئول تعينه  واملستقبلية وما حيل حمله من قرارات ( من أي نوع

يف املنصوص عليها  األشياء أمااالتفاقية .  هاملستوردة الزمة للقيام بالعمليات وفقا هلذ األشياءهلذا الغر  بأن  جنوب

 مقاوليالفقرة )أ( من املادة الثانية عشر )فيما عدا سيارات الركوب الغذ مستخدمة يف العمليات( اليت تستورد مبعرفة 

من الباطن للعمليات املشار إليها بغر  تركيبها أو  مبالعمليات ومقاوليهالشركة املشرتكة القائمة واملقاول و جنوب

بالفقرة )أ( من املادة الثانية عشر وذلك بعد  ةالوارد اإلعفاء شرو  دائمة أو استهالكها فينطبق عليها بصفة استخدامها

الزمة لالستعمال يف العمليات وفقا هلذه  األشياءبان هذه  نوبتقديم شهادة معتمدة قانونا من لثل مسئول  

 االتفاقية .

ومقاولوهم من الباطن  مبالعمليات ومقاولوهالشركة املشرتكة القائمة ويتمتع املوظفون األجانب التابعون للمقاول  ال )ج(

إال يف حدود أحكام القوانني  بأية إعفاءات من الرسوم اجلمركية وغذها من الضرائب والرسوم امللحقة بها

مبا يف ذلك  [واللوائح املطبقة يف ج.م.ع. ومع ذلك ، يفرج عن املهمات املنزلية واألثاث لالستعمال الشخصي 

تابع ألى منهمـــا  وبالعمليات أالشركة املشرتكة القائمة مقاول وـــتابع لل أجنيبموظف  لكل ]( 1سيارة واحدة )

املؤقت ) بدون دفع أية رسوم مجركية وغذها من الضرائب امللحقة بها ( مبقتضي  اإلفراجوذلك مبوجب نظــــام 

السلطات  إىل جنوبمن لثل مسئول من  دبالعمليات معتمكة القائمة الشركة املشرت أوتقديم خطاب من املقاول 

األشياء املستوردة استوردت جملرد االستعمال الشخصي للموظف األجنيب  أناجلمركية املختصة ينص علي 

 املعين . األجنيبسو  يعاد تصديرها إىل خارج ج.م.ع. عند رحيل املوظف  وأن هذه األشياء املستوردة وأسرته

اليت استوردت  األشياءتصدير  إعادة، وهي املوافقة اليت لن حتجب دون مربر معقول ،  جنوبجيوز ، بعد موافقة  )د( 

ج.م.ع. سواء كانت قد أعفيت أو مل تعف من الرسوم اجلمركية وغذها من الضرائب والرسوم امللحقة بها طبقًا  إلي

رسوم تصدير أو  أيةذي استوردها دون أن تستحق عليها هذه االتفاقية وذلك فى أى وقت مبعرفة الطر  ال ألحكام

 األشياءقد أعفيت منها . كما جيوز بيع هذه  األشياءأيه ضرائب أو رسوم أو أيه ضرائب أو رسوم مطبقة كانت هذه 

وهى املوافقة اليت لن حتجب دون مربر معقول . ويف هذه احلالة  جنوبيف ج.م.ع. بعد احلصول علي موافقة 

بسداد مجيع الرسوم اجلمركية السارية وغذها من الضرائب والرسوم امللحقة بها وفقا  األشياءى هذه يلتزم مشرت
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حلالتها وقيمتها وفئة التعريفة اجلمركية السارية فى تاريخ البيع وذلك ما مل تكن هذه األشياء قد بيعت إىل شركة 

مل تكن ملكية هذه األشياء )عدا السيارات الغذ  ومتمتعة بنفس اإلعفاء أو جنوبتابعه للمقاول ، إن وجدت ، أو 

 . جنوبمستعملة يف العمليات ( قد انتقلت إىل 

أي بيع من هذا النوع علي النحو املشار إليه يف هذه الفقرة )د( توزع متحصالت هذا البيع علي  إجراءويف حالة 

 - : النحو التالي

ن وجد ، إ . ن وجد ، ويدفع ما يزيد علي ذلكإما مل يسرتده من تكاليف هذه األشياء  اسرتداديستحق املقاول 

 . جنوبإلي 

 

إذا كانت هلا نظائر مشابهة  ال يسرى اإلعفاء املنصوص عليه يف الفقرة )أ( من املادة الثانية عشر علي أية أشياء مستوردة )هـ(

الشركة املشرتكة القائمة واليت يتوافر فيها مواصفات املقاول و أو مشابهة إلي حد كبذ صنفا وجودة لا ينت  حمليًا

ويكون شراؤها واستالمها يف الوقت املناسب ميسورا يف ج.م.ع. بسعر  واألمانمنهما بالنسبة للجودة  أي وبالعمليات أ

املستورد قبل إضافة الرسوم اجلمركية ولكن بعد إضافة  الشيء( من تكلفة %10املائة ) يفيزيد بأكثر من عشرة  ال

 وجد . إنتكاليف النولون والتأمني، 

 

احلق  و احلصول على موافقتها ها كما يكون للمقاول و املشرتين منه بعد إخطار جنوبواملشرتين من نوبيكون جل )و(

، جهة أخرى  أيمن دون حاجة إلي ترخيص  ويف تصدير البرتول املنت  من املنطقة دون قيد وفقًا هلذه االتفاقية 

مع إعفاء هذا البرتول من أي رسوم مجركية أو ضرائب أو أي فرائض أو رسوم أخرى متعلقة بتصدير البرتول وفقًا 

 هلذه االتفاقية .

 املادة الثالثة عشر

 احملاسبة واملدفوعات –دفاتر احلسابات 

 يفمكاتب عملها  يفدفاتر حسابات  كمبس  بالعملياتالشركة املشرتكة القائمة واملقاول و جنوبتقوم كل من  )أ( 

امللحق "هـ" ووفقًا لألوضاع احملاسبية املقبولة واملعمول بها بصفة  يفج.م.ع. وذلك وفقًا للنظام احملاسيب املبني 

صناعة البرتول ، وكذلك متسك الدفاتر األخرى والسجالت الالزمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال مبقتضي هذه  يفعامة 

الشركة ذلك كمية وقيمة كل البرتول املنت  واحملتفظ به مبقتضى هذه االتفاقية ، وميسك املقاول و يفاالتفاقية ، مبا 

 قيدًا فيها احلساب بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية.وسجالت حساباتهما م ردفات  بالعملياتاملشرتكة القائمة 

للحكومة أو لثلها بيانات توضح كمية البرتول املنت  واحملتفظ به  شهريا بالعملياتالشركة املشرتكة القائمة وتقدم  

دير العام أو نائب احلكومة أو لثلها ويوقع عليها امل همبقتضي هذه االتفاقية ، وتعد هذه البيانات بالشكل الذى تطلب

( يومًا من نهاية الشهر 30مندوب آخر مفو  يف ذلك ، وتسلم للحكومة أو لثلها خالل ثالثني ) أي املدير العام أو

 هذه البيانات . هالذي تغطي

مجيع  يفجيب أن تكون جاهزة  يهدفاتر احلسابات املذكورة آنفًا وغذها من الدفاتر والسجالت املشار إليها بعال(ب)

 األوقات املناسبة للفحص مبعرفة املندوبني املفوضني من احلكومة .
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( أشهر 4بيانًا حبساب األرباح واخلسائر عن السنة الضريبية اخلاصة به يف موعد ال يتجاوز أربعة ) نوبيقدم املقاول جل ج() 

الضريبية والناجتني من العمليات  أو خسارته عن تلك السنة هبعد بدء السنة الضريبية التالية يوضح فيه صافى رحب

 البرتولية مبوجب هذه االتفاقية .

فى الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة الضريبية ، وتعتمد امليزانية واإلقرارات املالية من  جنوبويقدم املقاول إلي  

 معتمد . مصري حماسيبمكتب 

 عشر الرابعة ملادةا

 والتفتيش والتقارير السجالت

 

سريان هذه االتفاقية  مدةمجيع األوقات طوال  يف أيهما وأ   بالعملياتالشركة املشرتكة القائمة وحيتفظ املقاول و يعد )أ(

أو أيهما إىل   القائمة بالعمليات املشرتكة املقاول والشركة ويرسلبسجالت دقيقة تقيد فيها العمليات اجلارية يف املنطقة، 

وفقا لألصول السليمة واملرعية يف صناعة البرتول  السارية أو كلما طلبت احلكومة أو لثليها للوائحاحلكومة أو لثلها وفقا 

 ءبأدا بالعمليات الشركة املشرتكة القائمة اخلاصة بعملياتها اجلارية مبقتضى هذه االتفاقية. وتقوم  والبياناتاملعلومات 

 املادة السادسة . يفحمدد  هوهذه املادة الرابعة عشر وفقًا لدورها كما  يفاملهام املشار إليها 

أيهما ملدة زمنية معقولة  زء ميثل كل عينة من العينات  أوالقائمة بالعمليات  املشرتكة وحيتفظ املقاول والشركة حيتجز )ب(

إىل  تقدميهارفة احلكومة أو لثلها أو املستخرجة من حفر اآلبار وذلك للتصر  فيها مبع احلفراألسطوانية ومن عينات 

 وبالعمليات أالشركة املشرتكة القائمة و املقاولحيصل عليها  اليتتراها احلكومة . ومجيع العينات  اليتأيهما بالطريقة 

 وقت مناسب مبعرفة احلكومة أو لثليها . أي يفعليها  للتفتيشأيهما ألغراضهما اخلاصة بهما تعترب جاهزة 

 جنوبحجمًا ونوعا إلي  هلاحالة تصدير أية عينات صخرية خارج ج.م.ع. فإنه يتعني قبل هذا التصدير تسليم مثيل  يف)ج( 

 ما مل توافق جنوب على خال  ذلك.وذلك بوصفها لثاًل للحكومة، 

 

وأية بيانات أخرى  املغناطيسية، ومع ذلك إذا كانت األشرطة  جنوبأصول التسجيالت إال بتصريح من  تصدير جيوز ال )د (  

، إذا توفر  لألصلحتليلها خارج ج.م.ع. فإنه جيوز تصديرها إذا أحتفظ باألصل أو بتسجيل لاثل  و لا يلزم إعدادها

أنها للوكة  باعتباراإلعداد أو التحليل  هذاج.م.ع. وبشر  أن تعاد هذه الصادرات إىل ج.م.ع. فورا عقب  يفذلك ، 

 . نوبجل

 يفاحلق  املفوضني جنوب موظفيأو  ملمثليأثنائها بعمليات البحث ، يكون  يفيقوم املقاول  اليت املدة خالل )هـ(  

مراقبة العمليات  يفمع ختويلهم احلق  املناسبةمجيع األوقات  يفبالكامل وذلك  املنطقةالدخول إىل كافة أجزاء 

أثناء لارسته  جنوبحيتفظ بها املقاول ، على أن يراعى لثل  اليت والبياناتاجلارية وفحص كافة األصول والسجالت 

 جنوباملقاول إىل  ويقدممبقتضى اجلملة السابقة من هذه الفقرة )هـ( عدم األضرار بعمليات املقاول .  احلقوقلتلك 

فيزيقية وتسجيالت ال احلصر التقارير اجليولوجية واجليو املثالنسخًا من مجيع البيانات أيًا كانت ) شاملة علي سبيل 
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حوزة  يف تكونكل املعلومات والتفسذات املتعلقة بهذه البيانات واملعلومات األخرى اليت  وكذلكاآلبار وقطاعاتها ( 

   املقاول .

أو إجراء دراسات غر  احلصول على عرو  جديـــــــدة ، ــــــــــــــمنهما ، ب أيأو  جنوب و كومةـــــــللح جوزـــــــي 

طر  أخر على البيانات اجليوفيزيقية واجليولوجية األساسية غذ  أي األوىل ،إطالع بحثالفرتة إقليمية بعد نهاية 

 .األصلية ما مل يوافق املقاول على فرتة أقل باملنطقةاملفسرة اخلاصة 

                                                              

 عشر اخلامسة املادة                                                             

 األضرار عن املسئولية

 ضرر حيدث نتيجة لعمليات البحث أيمواجهة الغذ عن  يفللقانون  طبقًااملقاول وحده املسئولية بالكامل  يتحمل

على  مسئوليتهاقد تقع  اليتمنهما عن كافة األضرار  أي. وعليه تعويض احلكومة وجنوب أو املقاوليقوم بها  اليت والتنمية

 احلالية واملستقبلية قوانني وقرارات البيئة واآلثار باحرتام و تطبيق يلتزم املقاول . من هذه العمليات أيعاتقهما بسبب 

 الصادرة واملتبعة يف مجهورية مصر العربية.

مجهوريـة مصـر العربيـة سـواء كـان يف       حكومـة   حيدث نتيجة صدور أي أمر أو الئحـة أو توجيـه مـن    ضرر أيفإن ‘ومع ذلك 

و التأخذ يف الوفـاء بـأي التـزام    أشكل قانون أو غذ ذلك تعفى جنوب واملقاول كالهما او احدهما من مسئولية عدم الوفاء 

مقرر مبوجب هذه االتفاقية طاملا كان عدم الوفاء أو التأخذ ناشئا عن صدور هذه القوانني أو اللوائح أو األوامـر يف حـدود   

املـدة الالزمـة إلصـالح     اللـوائح أو األوامـر علـى أن ميـنح  جنـوب واملقـاول كالهمـا او احـدهما        ما تفرضه تلك القوانني أو 

ضرر النات  عن عدم الوفاء أو التأخذ فيه تضا  إىل مدة سريان االتفاقية بشر  أن يكون مقصورا على القطاع أو القطاعات ال

 .وأن ال تتعدى فرتة التأخذ املشار إليها أعاله تأثرت بهذه القوانني أو اللوائح أو األوامر اليت

 السادسة عشر املادة

 احلكومة لثلي امتيازات

 اليتموضوع هذه االتفاقية وإىل مواقع العمليات  املنطقةالدخول إىل  يفاحلق  قانونيااحلكومة املفوضني تفويضًا  ملمثلي

  بالعملياتالشركة املشرتكة القائمة وواملقاول  جنوباملمثلني فحص دفاتر وسجالت وبيانات  هلؤالءفيها . وجيوز  جترى

بغر  تنفيذ هذه االتفاقية ، وهلذا الغر  ، حيق هلم أن  واالختباراتت عدد معقول من عمليات املسح والرسوما ءوإجرا

،  االستعمال هذااحلدود املعقولة بشر  أال ينشأ عن  يف بالعملياتالشركة املشرتكة القائمة املقاول أو  وأدواتيستعملوا آالت 

املقاول أو  موظفي و مندوبيهلذه االتفاقية ، وعلى  وفقاجتري  اليتخطر أو تعويق للعمليات  أيبطريق مباشر أو غذ مباشر ، 

 تعويقأضرار أو  أي يفأية أنشطة  بال تتسباملمثلني حتى  هلؤالءاملساعدة املناسبة  متقدي بالعملياتالشركة املشرتكة القائمة 

 اليتكافة املزايا والتسهيالت  املمثلني ءبالعمليات هلؤالالشركة املشرتكة القائمة سالمة أو كفاءة العمليات. ويقدم املقاول أو 

ومساكن مؤثثة بشكل الئق أثناء تواجدهم يف  الستعماهلممكاتبها  يفمناسبًا  مكانًااحلقل وتقدم هلم جمانًا  يفتقدمها ملوظفيها 
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جيب احلفاظ على فقرة )هـ( ، فإنه  عشر الرابعةبغر  تيسذ حتقق املقصود من هذه املادة . ومع عدم اإلخالل باملادة  احلقل

 احلكومة أو لثلوها مبوجب هذه املادة السادسة عشر . عليهاحتصل  املنطقةسرية كل أو أية معلومات متعلقة ب

 

 عشر السابعة املادة

 وتدريب أفراد االستخدام حقوق

 العربية مصر مجهورية

 

 هذه االتفاقية بطريقة عملية تتسم بالكفاءة : موضوعواملقاول على أن جترى العمليات  جنوب حترص ) أ ( 

  بالعملياتالشركة املشرتكة القائمة املقاول أو  موظفيمن  والفنينياألجانب من اإلداريني واملهنيني  مينح -1

 القانون يف، حق اإلقامة املنصوص عليه  االتفاقيةلتنفيذ العمليات مبقتضى هذه  املستخدمنيمقاوليهم  يوموظف

املقاول على  ويوافق وما يطرأ عليه من تعديل 1996لسنة  8180رقم  الوزارياملعدل ، والقرار  1960لسنة  89رقم 

والتوظيف على  ،واألجور واملرتبات والتأشذاتأن تطبق كافة لوائح ج.م.ع. اخلاصة باهلجرة وجوازات السفر 

 ج.م.ع.  يفاألجانب الذين يعملون املصريني واملقاول  مستخدميمجيع 

 

( من جمموع مرتبات وأجور كل موظف %25وعشرين يف املائة ) عسةعن  لال يقشهريًا بالعملة املصرية ما  يدفع - 2

الشركة املشرتكة القائمة واملهنيني والفنيني الذين يستخدمهم املقاول أو  اإلدارينيمن املوظفني األجانب 

 .بالعمليات

 يف لالستخداموحيدد العدد الالزم منهم  هموظفي بالعملياتالشركة املشرتكة القائمة وكل من املقاول  خيتار)ب(  

 هذه االتفاقية . مبوجبالعمليات 

ج.م.ع. الذين  يفجلميع موظفيه  متخصصةوتنفيذ برام  تدريب  بإعداد جنوباملقاول بعد التشاور مع  يقوم)ج(  

التطبيقية لصناعة البرتول ، ويتعهد املقاول  بالنواحيفيما خيتص  وذلك هذه االتفاقية مبوجبيقومون بالعمليات 

يستبدال تدرجييًا مبوظفيهما األجانب من غذ التنفيذيني وطنيني مؤهلني كلما  بأن الشركة املشرتكة القائمة بالعملياتو

 . توفروا

 يفالفرصة فى احلضور و االشرتاك  جنوب موظفيمينح املقاول أعدادًا متفقًا عليها من االتفاقية. سريان طوال مدة  )د( 

مبلغ  بإمجاليبرام  التدريب التى يقوم بها املقاول والشركات التابعة له فيما يتعلق بعمليات البحث والتنمية وذلك 

( دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية  . وفى حالة ما إذا كانت -----------)-----------سنوى 

( دوالر من دوالرات الواليات ---------) -----------------لية هلذه الربام  تقل عن التكلفة اإلمجا

مبلغ العجز فى خالل  نوبأية سنه مالية خـــــــالل هذه الفرتة ، يلتزم املقاول بأن يدفع جل يفاملتحدة األمريكية 

طلب دفع هذا املبلغ املخصص للتدريب  نوب( يومًا بعد نهاية تلك السنة املالية . ومع ذلك ، حيق جل30ثالثني )

 ( دوالر  من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية هلا مباشرة لتنفيذ هذا الغر  .----------) --------وقدره 
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 عشر الثامنة املادة

 واللوائح القوانني

 باستثناء) باملناجم احملاجر اخلاص1953لسنة  66رقم  للقانون الشركة املشرتكة القائمة بالعملياتاملقاول و خيضع )أ(

تتم تنفيذا هلذه االتفاقية وللمحافظة  اليت العملياتذلك اللوائح اخلاصة بسالمة وكفاءة أداء  يفمنه ( ، مبا  37املادة 

من هذه اللوائح أو تعديالتها أو تفسذاتها متعارضة أو غذ متمشية  أيأال تكون  بشر ج.م.ع.  يفعلى موارد البرتول 

 نصوص هذه االتفاقية . مع

 

بشأن البيئة والئحته التنفيذية وما  1994لسنة  4القانون رقم  ألحكام الشركة املشرتكة القائمة بالعملياتاملقاول و خيضع )ب(

 تعديالت وما قد يصدر مستقباًل من قوانني أو لوائح تتعلق حبماية البيئة. منقد يطرأ عليهما 

الشركة املشرتكة القائمة واملقاول و جنوبضرائب الدخل ، تعفى  خبصوصاملادة الثالثة )ز(  يفما ورد نصه  باستثناء )ج(

 غذهاتشمل ضمن  اليتتفر  من احلكومة أو من احملليات و  اليتوالرسوم سواء تلك  الضرائبمن كافة  بالعمليات

أو تنميته أو استخراجه أو  البرتولضريبة املبيعات والضريبة على القيمة املضافة والضرائب املفروضة على البحث عن 

ميكن  اليتالضريبة  خبصموكل التزام  وأية (LPG)املسال  البرتولإنتاجه أو تصديره أو نقله وكذا املفروضة على غاز 

والعالمات التجارية وما شابه ذلك  اءاتربالوإتاوات  الفنيةاب اخلدمات أن تفر  على توزيعات األرباح والفوائد وأتع

 أياملقاول ومن  ملساهميضرائب على تصفية املقاول أو على أية توزيعات ألى دخل  أية. ويعفي املقاول أيضا من 

 على رأس املال . ضريبة

ل أجلها تكون خاضعة ألحكام هذه االتفاقية والسارية طوا االتفاقيةواملقاول مبوجب هذه  جنوبوالتزامات  حقوق )د(

بذات  املذكورةتغيذها أو تعديلها إال باالتفاق املشرتك املكتوب بني األطرا  املتعاقدة  ميكنوطبقًا هلا وال 

 .صدرت بها االتفاقية األصلية  اليتاإلجراءات 

 

هذه  يفلألحكام اخلاصة بهم  الباطنومقاولوهما من  الشركة املشرتكة القائمة بالعملياتاملقاول و مقاولو خيضع )هــ(

ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن املعنيني أية  الشركة املشرتكة القائمة بالعملياتتسرى على املقاول و االتفاقية ، وال

 . احلالتتمشى فيه مع نصوص هذه االتفاقية ، حسبما يكون  من وقت آلخر بالقدر الذى ال احلكومةلوائح تصدرها 

 

 من الباطنومقاوليهم  مبالعمليات ومقاوليهالشركة املشرتكة القائمة واملقاول و جنوبهذه االتفاقية ، تعفى  وألغرا  )و( 

تفرضها القوانني النقابية على مستنداتهم وأنشطتهم  اليت واجلباياتمن كل رسوم الدمغة املهنية والفرائض  املعنيون

 . االتفاقيةالواردة بهذه 

 

الشركة وواملقاول  جنوب إليقوانني أو لوائح ج.م.ع. املمنوحة مبوجب هذه االتفاقية  تطبيقكل اإلعفاءات من  )ز(

عليها أ السارية حاليًا وما يطر واللوائحومقاوليهم من الباطن تشمل تلك القوانني  مبالعمليات ومقاوليهاملشرتكة القائمة 

 حيل حملها مستقبال . أومن تعديل 
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 التاسعة عشر املادة

 العقد توازن

التشريعات أو اللوائح القائمة واملطبقة على تنفيذ البحث عن البرتول  يفحالة ما إذا حدث ، بعد تاريخ السريان ، تغيذ  يف

غذ صاحل املقاول أو تفر  على  يفاالقتصادية هلـــــذه االتفاقية  املصاحليكون له تأثذا هاما على  لا وإنتاجهوتنميته 

بهذا التشريع  جنوب املقاولن حيول إىل ج.م.ع. املبالغ الناجتة عن بيع برتول املقاول ، حينئذ خيطر أب التزامااملقاول 

ى . وف يكون من شأنها التأثذ على توازن العقد واليتوأيضا باآلثار املرتتبة على صدور هذا التشريع أو الالئحة  أو الالئحة

 االقتصاديالتوازن  إعادةتهد  إىل  اليت هلذه االتفاقية و املمكنةبشأن التعديالت  األطرا هذه احلالة يتفــــــــــــــاو  

 تاريخ السريان . يفكان موجودا  الذيلالتفاقية 

 ( يوما من ذلك األخطار .90خالل تسعني ) االتفاقيةاألطرا  قصارى جهودهم لالتفاق على تعديل هذه  ويبذل

انتقاص أو زيادة فى حقوق والتزامات  إىلهلذه االتفاقية  التعديالتتؤدي هذه  أن األحوالحال من  بأيجيوز  وال

 بشأنهما عند تاريخ السريان . االتفاقاملقاول عما مت 

 . الرابعة والعشرين من هذه االتفاقيةتطبق املادة ،حل املنازعات بينهم  يف األطرا وفى حالة إخفاق 

 العشرون املادة

 االستيالء حق

 

للحكومة  حيقفإنه توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو ألسباب داخلية ،  بسببالوطنية بسبب احلرب أو  الطواراحالة  يف )أ(

دون اعرتا  من مبقتضى هذه االتفاقية  املنطقةكل أو جزء من اإلنتاج الذى مت احلصول عليه من  علىأن تستوىل 

هذا اإلنتاج  ةبالعمليات زيادالشركة املشرتكة القائمة تطلب من  وأن، الشركة املشرتكة القائمة بالعملياتقبل املقاول أو 

 وعندمنهما بذاته ،  أيعلى حقل الزيت و حقل الغاز ، أو  تستوليللحكومة أيضًا أن  حيقإىل أقصى حد لكن ، كما 

 قتضاء، على التسهيالت املتعلقة به .اال

الوصول للتعبذ عن  واملقاول أو لثليهما خبطاب مسجل بعلم جنوبدعوة  بعد االستيالءمثل تلك احلالة يتم هذا  يف )ب(

 .االستيالءبشأن هذا  نظرهموجهات 

منهما ، أو  أيحقل للزيت و حقل للغاز بذاته أو  أيعلى  االستيالء. أما  وزاريعلى اإلنتاج مبوجب قرار  االستيالء يتم )ج( 

 . صحيحًاقانونيًا  أخطارًاواملقاول  جنوبمن رئيس اجلمهورية ختطــــــــــــر به  بقرارأية تسهيالت متعلقة به فيتم 

 

اًل عن مدة كام واملقاول تعويضًا جنوباحلكومة تلتزم بأن تعو   نإفيتم طبقًا ملا سبق ذكره  استيالء أيحالة  يف )د(

 ذلك : يفمبا  االستيالء

 

 . و االستيالءتنجم عن هذا  اليتاألضرار  كافة -1

اإلتاوة من هذا  يفمن برتول خمصوما منه حصتها  احلكومةشهرية وفاء لكامل مثن كل ما استخرجته  دفعات -2

  اإلنتاج .
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املبالغ  وتدفعنطاق مفهوم هذه الفقرة )د(.  يفيدخل  ضرر حيدث نتيجة هلجوم األعداء ال أيذلك ، فإن  ومع 

للتحويل اىل اخلارج . وحيسب  القابلة األمريكيةاملستحقة مبوجب هذا إىل املقاول بدوالرات الواليات املتحدة 

 للمقاول طبقًا لنص املادة السابعة فقرة )ج( . يدفع الذيسعر البرتول املستوىل عليه 

 

 والعشرون احلادية املادة

 التنازل

أو املقاول أن يتنازل ألى شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض حقوقه أو إمتيازاته جنوب ال جيوز ألى من     (أ)

أو واجباته أو التزاماته املقررة مبوجب هذه االتفاقية سواء بطريق مباشر أو غذ مباشر )ويقصد بالتنازل غذ مباشر 

حتويل لألسهم أو رأس املال أو األصول أو أي تصر  أخر  علي سبيل املثال ال احلصر أى عمليات بيع، شراء، 

من شأنه تغيذ سيطرة املقاول / عضو املقاول على حصته من رأس مال الشركة ( دون موافقة كتابية من احلكومة ، 

فى  جنوبفى احلصول على احلصة املراد التنازل عنها إذا ما رغبت  نوبجلوفى مجيع األحوال تعطى األولوية 

 عدا التنازل لشركة تابعة لذات عضو املقاول( .ذلك )

دون اإلخالل بأحكام املادة احلادية والعشرين )أ( ، جيوز للمقاول التنازل عن كل أو أى من حقوقه وامتيازاته   )ب(

وواجباته والتزاماته مبوجب هذه االتفاقية اىل شركة تابعة لذات املقاول/عضو املقاول ، بشر  قيام املقاول 

 واحلكومة كتابة واحلصول على موافقة احلكومة كتابة على التنازل. جنوبر باخطا

 

فى حالة التنازل عن كل أو بعض احلقوق إىل شركة تابعة، يظل كل من املتنازل واملتنازل إليه مسئولني جمتمعني أو 

شركة التابعة متمتعة  منفردين  عن كل التزامات وواجبات املقاول الناشئة عن هذه  االتفاقية ، بشر  أن تظل ال

 بنفس الصفة كشركة تابعة .

)ج(   حتى ميكن النظر فى أى طلب للحصول على موافقة احلكومة املشار إليها فى  الفقرة )أ( و)ب( اعاله جيب استيفاء 

 الشرو  اآلتية :

فى تاريخ تقديم هذا الطلب جيب أن يكون قد مت الوفاء بالتزامات املتنازل الناشئة عن هذه االتفاقية على النحو الصحيح 

. 

جيب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن املتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التى تنطوى  ( 2)

عليها هذه االتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديالت أو إضافات حيت تارخيه . ويقدم مشـــــروع وثيقة 

 لفحصهــــــا واعتمـــــــــــادها قبل إبرامها رمسيًا . جنوب ـــذه إىلالتنازل هـــــ

تثبت الكفاءة   املالية والفنية للمتنازل  املستندات الالزمة  التى نوبيتعني على  املتنازل )املتنازلني( أن يقدم جل ( 3)        

 إليه وأيضا املستندات اليت تثبت تبعية الشركة التابعة للمقاول / عضو املقاول.
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أى تنازل أو بيع أو حوالة أو أى وسيلة أخرى ملثل هذه احلوالة أجرى وفقا لنصوص هذه املادة احلادية والعشرين  )د(   

ة أو على أرباح رأس املال أو ما يتعلق به من ضرائب أو أعباء أو رسوم مبا  فى يعفى من أية ضرائب على  احلوال

ذلك على سبيل املثال وليس احلصر كافة الضرائب على الدخل وضريبة املبيعات وضريبة القيم املضافة و رسوم 

 الدمغة أو  الضرائب األخرى أو  أى مدفوعات مشابهة.

 

  الثالث املتنازل إليه املقرتح خبال  الشركة التابعة على الشرو  النهائية للتنازل عند اتفاق املتنازل و الطر )هــ(   

متضمنة قيمة صفقة كل تنازل مقدره بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية ، فإنه يتحتم على املتنازل اإلفصاح 

صول على احلصة املراد التنازل احل نوبجل. حيق جنوبتفصيال عن هذه الشرو   النهائية  هلذا التنازل كتابة إىل 

( يوما من تاريخ إخطار املتنازل الكتابي هلا و ختطره 90عنها بشر  أن تسلم املتنازل إخطارًا كتابيًا خالل تسعني  )

هلذا اإلخطار  جنوب قبوهلا نفس الشرو  املتفق عليها مع الطر  الثالث املقرتح املتنازل إليه. يف حالة عدم تسليم

( يوما هذه حيق للمتنازل التنازل  عن احلصة املراد التنازل عنها إىل الطر  الثالث املتنازل 90ني )خالل مدة تسع

 إليه املقرتح ، بشر  موافقة احلكومة وفقا للفقرة "أ" من هذه املادة  .

ود " اتفاقية حقها يف اختيار احلصـــول على احلصة املراد التنازل عنها وفى حالة عــــدم وج جنوبيف حالة لارسة 

واملقاول  حبســــن نيــــة  جنوبتشغيـــــل مشرتك" بني أعضـــاء املقاول بـــما فيهــــم املتنازل تتـــفاو  

 للــــدخـــــول يف " اتفاقيــــة تشغيــــــل مشتــرك" ، طبقـــــا للـنـموذج املنشـــــور بـــواسطــــة 

"Association for International Petroleum Negotiators"  

واملقاول على   جنوب. إذا مل تتفق جنوب ( يوما مــــــــــــن تاريخ إخطار120وذلك إلمتام هذا االتفاق خالل مائة وعشرين  )

( هذه ، فإنه حيق للمتنازل أن يتنازل للطر  الثالث 120اتفاقية تشغيل مشرتك خالل مدة املائة والعشرين يوما )

 املقرتح ، بشر  موافقة احلكومة وفقا للفقرة "أ" من هذه املادة  .املتنازل إليه 

جيب أن يكون املتنازل واملتنازل إليه معا ضامنني متضامنني  فى الوفاء بكل واجبات والتزامات املقاول مبوجب  )و(  

 هذه االتفاقية ، طاملا أن املتنازل حيتفظ بأية حصة وفقا هلذه االتفاقية .

 

 والعشرون ةالثاني املادة

 وسلطة اإللغاء باالتفاقية اإلخالل

 

  -:فى األحوال اآلتية  مجهوريبقرار  بأمر أو  إلغاء هذه االتفاقية بالنسبة إىل املقاول يفاحلق  للحكومة )أ(

إبرام هذه  يف جوهري اعتبارغذ صحيحة وكان هلذه البيانات  بياناتقدم عن علم إىل احلكومة أية  إذا -1 

 .االتفاقية 

 .بطريقة خمالفة ألحكام املادة احلادية والعشرين  االتفاقيةهذه  يفتنازل عن أية حصة  إذا  -2

 .أشهر إفالسه حبكم صادر من حمكمة خمتصة  إذا -3

 

 .قضائية متت وفقا ألحكام الفقرة )أ( من املادة الرابعة والعشرين  إلجراءاتصدر نتيجة  نهائيقرار  أيمل ينفذ  إذا -4



60  

 

تسمح به هذه االتفاقية ، وذلك  ال لااستخرج عمدًا دون ترخيص من احلكومة أية معادن خال  البرتول  إذا -5

 يفاملقبولة  لألصولاجلارية مبوجب هذه االتفاقية وفقًا  للعملياتنتيجة  هاستخراجما ال ميكن جتنب  باستثناء

 .أسرع وقت لكن  يفجيب إخطار احلكومة أو لثليها به  والذىصناعة البرتول 

لسنة  198املعدل بالقانون رقم  1953لسنة  66هلذه االتفاقية أو ألحكام القانون رقم  جوهريةأية خمالفة  ارتكب إذا -6  

 تتعار  مع أحكام هذه االتفاقية . ال اليت2014

م هذه االتفاقية ، قد ترتبت للحكومة قبل املقاول وفقًا ألحكا تكونهذا اإللغاء دون إخالل بأية حقوق  وينفذ

 . املنطقة، حيق للمقاول أن ينقل مجيع لتلكاته الشخصية من  اإللغاءوفى حالة هذا 

ن األسباب سالفة الذكر إللغاء هذه االتفاقية ) خبال  سبب ــــــــم مًاــــــــــقائحكومة أن هناك سببًا ـــــــارتأت ال إذا)ب ( 

يرسل  كتابي بإخطاراملادة الثالثة والعشرين ( فيجب على احلكومة أن تبلغ املقاول  يفإليها  املشارالقوة القاهرة 

أو أحد وكالئه القانونيني قد أستلمه ، إلزالة هذا السبب  هوللمدير العام للمقاول شخصيًا بالطريق القانوني يثبت أنه 

سباب أن أصبح هذا التبليغ مستحياًل ( يومًا . ولكن إذا حدث ألى سبب من األ90) تسعني خاللوتصحيح الوضع يف 

يعترب مبثابة إعالن صحيح  الرمسيةتغيذ العنوان وعدم اإلخطار بهذا التغيذ ، فإن نشر هذا اإلخطار باجلريدة  بسبب

( يومًا وهى فرتة اإلخطار ، فإنه جيوز 90نهاية التسعني ) يفالوضع  وتصحيحللمقاول . وإذا مل يتم إزالة هذا السبب 

 هإذا كان هذا السبب او عدم ازالت أنهعلى حنو ما سلف ذكره . ويشرت  مع ذلك  مجهوري بقراراالتفاقية  هذهإلغاء 

ن إلغاء هذه االتفاقية إعن عمل من جانب أحد األطرا  ، ف االمتناعأو عدم تصحيح الوضع ناجتا عن القيام بعمل او 

 الطر  فقط. ذلكيسرى فى مواجهة 

 والعشرون الثالثة املادة

 القاهرة القوة

 

مقرر مبوجب هذه االتفاقية أو من  التزام بأي الوفاءواملقاول ، كالهما أو أحدهما ، من مسئولية عدم  جنوب تعفى )أ(

 القوةحدود ما تفرضه هذه  يفكان عدم الوفاء أو التأخذ ناشئًا عن قوة قاهرة وذلك  إذاالوفاء به  يفمسئولية التأخذ 

ضرر نشأ  أيقد تكون الزمة إلصالح  اليتالوفاء مع املدة  يفاستغرقها عدم الوفاء أو التأخذ  اليتالقاهرة . واملدة 

آخر يرتتب عليه  التزام بأيوالوفاء  االلتزاماالتفاقية للوفاء بهذا  هذه يفخالل هذا التأخذ تضا  إىل املدة املقررة 

تأثرت بهذه  اليت القطاعاتإىل مدة سريان هذه االتفاقية ، بشر  أن يكون ذلك مقصورًا على القطاع أو  وبالتبعية، 

 ا الناشئة عن هذه االتفاقية .معلى ان تلتزم جنوب و املقاول عقب انتهاء حالة القوة القاهرة بكافة التزاماته احلالة .

مترد أو  أيما حيدث قضاء وقدرًا أو  والعشرين ةنطاق مفهوم هذه املادة الثالث يف القاهرة " القوةبعبارة "  يقصد )ب(

 ناجتًاسبب آخر ليس  أيوغذ ذلك من اضطرابات عمالية أو حرائق أو فيضانات أو  إضراب أوعصيان أو شغب أو حرب 

ا سلف ذكره ، بشر  أن مل مغايرًامنهما سواء كان لاثاًل أو  أيواملقاول أو  جنوبعن خطأ أو إهمال من جانب 

  منهما السيطرة عليه يف احلدود املعقولة . أيأو  واملقاول جنوبتستطيع  يكون أي سبب من هذه األسباب لا ال
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 بأيتتحمل احلكومة أية مسئولية  ، ال االتفاقيةهذه  يفوما مل ينص على خال  ذلك  هعدم اإلخالل مبا سبق ذكر مع )ج(

أية أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة حلالة من حاالت القوة القاهرة  عنمنهما  أيواملقاول أو  جنوبشكل قبل 

 بهذه املادة . إليهااملشار 

( أشهر فإن 6قائمة ملدة ستة) واستمرتهلا  امتداد أيحدثت حالة القوة القاهرة أثناء فرتة البحث األولية أو  إذا (د)

( يومًا 90مسبق بتسعني ) كتابيفقًا هلذه االتفاقية مبوجب إخطار و التزاماتهأن ينهى  يفاملقاول يكون له اخليار 

وإذا اختار املقاول االحتفاظ حبقوقه يف نوع  أيدون أن يتحمل أية مسئولية إضافية من  جنوب إىليرسله 

البحث بعد انقضاء تلك املدة سقط حقه فى املطالبة بأى تعويضات خال  التمديد اإلضافى لفرتة البحث على 

 كون مساوية ملدد التأخذ.أن ت

 

 والعشرون الرابعة املادة

 والتحكيم املنازعات

يتعلق بها أو باإلخالل بها أو إنهائها  فيماأو  االتفاقية واألطرا  عن هذه احلكومةنزاع أو خال  أو مطالبة تنشأ بني  أي )أ(

يف أي نزاع قد ينشأ حول  للفصل املصريوفقا ألحكام القانون احملاكم املختصة يف ج.م.ع. أو بطالنها حيال إىل 

 .تفسذ أو تنفيذ أي بند من بنود هذه االتفاقية 

يتعلق بها أو باإلخالل بها أو  فيما أو عن هذه االتفاقية جنوب و املقاولنزاع أو خال  أو مطالبة تنشأ بني  أي حيسم )ب( 

 يفالسارية  الدولي التجاريللتحكيم  اإلقليميمركز القاهرة  حتكيمإنهائها أو بطالنها بطريق التحكيم طبقا لقواعد 

. ويعترب حكم  اللجوء إىل التحكيمفقط  جنوب حالة طلب يفويشرت  موافقة وزير البرتول  هذه االتفاقية تاريخ

املدنية و اد املو يفبشأن التحكيم  1994لسنة  27القانون رقم  ألحكام. وفقا كمني نهائيًا وملزمًا لألطرا  احمل

  2000لسنة  8 . و 1997لسنة  9 رقميبالقانونني  التجارية و تعديالته

 ( .3أن يكون عدد احملكمني ثالثة ) جيب )جـ(

 حمكمًا واحدًا . وإذا مل يقم املدعى عليه بإخطار املدعى كتابة  يعنيعلى كل طر  أن  يتعني )د(

أن يطلب من  فللمدعى ،حمكم بتعينيإخطار املدعى  استالم( يومًا من 30غضون ثالثني ) يفاحملكم الذى عينه  باسم  

 . الثانياحملكم  تعينياملركز 

سيكون احملكم الرئيس للمحكمة  الذيخيتارا احملكم الثالث  أناللذين عينا على هذا النحو  احملكمني على يتعني )هـ( 

، فإنه  الثاني( يومًا من تعيني احملكم 30خالل ثالثني ) يفم الرئيس احملك اختيارعلى  احملكمان. وإذا مل يتفق 

أن يعني جهة تتوىل التعيني .  بالهاي للتحكيممن الطرفني أن يطلب من السكرتذ العام للمحكمة الدائمة  أليجيوز 

( من قواعد 6من املادة ) 3يعني بها احملكم الوحيد وفقًا للفقرة  اليت الطريقةوهذه اجلهة تعني احملكم الرئيس بنفس 

ذا احملكم الرئيس ــه يكون)أنسرتال( . ويتعني أن  الدولياخلاصة بلجنة األمم املتحدة لقانون التجارة  التحكيم

أطرا  أن يكون من دولة هلا عالقات دبلوماسية مع  وجيب أي من أطرا  هذه االتفاقية ، شخصًا من جنسية غذ جنسية

 االتفاقية. هذهأعمال البرتول لدى أطرا   يف اقتصاديةيشرت  أال يكــون له مصاحل  كما ، هذه االتفاقية
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على خـــال   التحكيم أطرا  ج.م.ع. ما مل يتفق  يف، مبدينة القاهرة  األحكامذلك إصدار  يفالتحكيم ، مبا  جيرى )و( 

 ذلك .

 تنفيذيكون و ، به ذلك مصروفات التحكيم وكل املسائل املتعلقة يفمبا  طرا لأل ًاوملزمًا احملكمني نهائي يكون حكم )ز(

  .املصرياملختصة وفقًا ألحكام القانون  كمةاحمل أمام حكم احملكمني

  خال  بني القوانني املــــــصريـــــة أيحالة  يفه ــــ، غذ أن النزاعلى ـــــــع املصريالقانون  يطبق )ح(

ويتم التحكيم باللغتني  . حتكم اليت هيذلك نص التحكيم (  يفاالتفاقية ) مبا  هذههذه االتفاقية ، فان نصوص  ونصوص  

   العربية واإلجنليزية .

التحكيم طبقًا لإلجراءات املذكورة  إجراءسبب من األسباب  أليإذا تعذر ،  انهجنوب واملقاول على  االتفاق بني يتم ) (

، فإن كل  عادلوجود حتكيم  يفظرو  تقلل فرص املقاول  يفيتم التحكيم  أنكان من احملتمل  إذا أوعاليه 

أو بطالنها يفصل فيها  إنهائهاأو اإلخالل بها أو  االتفاقيةتنشأ عن أو تتعلق بهذه  اليتاملنازعات أو اخلالفات أو املطالبات 

 قت تاريخ السريان .لقواعد االنسرتال النافذة و طبقابواسطة حتكيم غذ منظم 

 

 والعشرون اخلامسة املادة

 لألطرا  القانوني الوضع

 

وغذ  منفصلة االتفاقية هذه واملقاول مبوجب نوبوااللتزامات واملسئوليات اخلاصة   والواجباتاحلقوق  تعترب )أ (

 أو أشخاص شركةنها تؤدى إىل قيام أ ن تفسر هذه االتفاقية علىأجيوز  . ومن املفهوم انه ال مجاعية تضامنية وال

 أو شركة تضامن . أموالشركة 

وعقد تأسيسه  هميتنظأو  تأسيسه أو القانونيتأسس بها وذلك فيما يتعلق بكيانه  اليتاجلهة  لقواننياملقاول  خيضع ( ب)  

 .  ملكيتهماله وحقوق  رأس وملكية أسهم األساسية والئحته

 طرحهاجيوز  اخلارج داخل ج.م.ع . كما ال يفرأمسال املقاول املوجودة بأكملها  أسهم تداول جيوز وال 

واي ج.م.ع.  يفرسوم  أوختضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس املال أو أية ضريبة أخرى  لالكتتاب العام وال

قاول / عضو تصر  يقوم به املقاول / عضو املقاول يف ج .ع .م او خارج ج .م . ع من شانة تغيذ سيطرة امل

املقاول علي حصته من راس مال الشركة يكون خاضعا لذات االجراءات واالحكام الواردة يف نص املادة 

لسنة  159ويعفى املقاول من تطبيق أحكام القانون رقم التاسعة "املنح " واملادة احلادية والعشرون "التنازل". 

 املعدل . 1981

الوفاء  يف نيمتضامن نياملقاول ضامنمجيع أعضاء  يعترب ،حالة إذا كان املقاول يتكون من أكثر من عضو  يف )ج( 

 هذه االتفاقية. يف عليهابالتزامات املقاول املنصوص 
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 السادسة والعشرون املادة

 حمليا املصنوعةاحملليون واملواد  املقاولون

 : يلي، حسب األحوال ومقاوليهم مراعاة ما بالعمليات الشركة املشرتكة القائمةعلى املقاول أو  جيب

مادامت درجة أدائهم  نوبجل التابعةذلك الشركات  يفمن الباطن مبا  واملقاولنياألولوية للمقاولني احملليني  إعطاء )أ(

من الباطن اآلخرين  قاولنيتزيد على أسعار املقاولني وامل أسعار خدماتهم ال وأن دوليًا مع درجة األداء السائدة متماثلة

 ( .%10املائة ) يفعشرة  منبأكثر 

من ناحية  متماثلة طاملــــا أنها االستهالكيةاألفضلية للمواد املصنوعة حمليًا وكذا املعدات و اآلالت والسلع  إعطاء )ب( 

 استذاداملتوافرة دوليًا . ومع ذلك جيوز  االستهالكية والسلعاجلودة ومواعيد التسليم مع املواد واملعدات واآلالت 

 أسعارهاإذا كانت  االتفاقيةجترى مبقتضى هذه  اليتللعمليات  االستهالكيةوالسلع  واآلالتهذه املواد واملعدات 

املائة  يف.م.ع. تزيد بأكثر من عشرة ج بالعمليات يفالشركة املشرتكة القائمة احمللية ، تسليم مقر عمليات املقاول أو 

 اجلمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمني . الرسوم( عن سعر مثيلها املستورد ، قبل إضافة 10%)

 

 السابعة والعشرون املادة

 العربي النص

، مهورية مصر العربية   احملاكم املختصة تفسذ هذه االتفاقية أو تأويلها أمام  يفهلذه االتفاقية هو املرجع  العربي النص

والعشرين سالفة  الرابعةواملقاول وفقًا لنص املادة  جنوبحتكيم بني  أيحالة االلتجاء إىل  يف، أنه  ذلكويشرت  ، مع 

، و يف حالة تفسذ أو تأويل هذه االتفاقية يفنفس القوة  هلماويكون  واإلجنليزي العربيالذكر ، يرجع إىل كل من النصني 

 باللغة العربية.التعار  بينهما يرجح النص احملرر 

 

 والعشرون الثامنة املادة

 عموميات

 لكل مادة من مواد هذه االتفاقية تسهياًل ألطرا  االتفاقية فقط وال املوضوعةأو العناوين  تاملوضوعارؤوس  استعملت

 خصوصية تفسذ هذه املواد . يفتستعمل 
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 والعشرون التاسعة املادة

 احلكومة لالتفاقية اعتماد

ج.م.ع. خيول لوزير  يف املختصةيصدر قانون من اجلهات  أنمل واىل  ما أطرافهامن  أليهذه االتفاقية ملزمة  تكون ال

 حكوميتشريع  أيعن  النظرعلى هذه االتفاقية ويضفى على هذه االتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض  التوقيعالبرتول 

  .واملقاول جنوبخمالف هلا وبعد توقيع االتفاقية من احلكومة و

 

 -----------------------شركة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  عنها

 

  ............................................شركة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  عنها

 

  القابضة للبرتول املصرية شركة جنوب الوادي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  عنها

 

 العربية مصر مجهورية

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  عنها

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  التاريخ
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 امللحق "أ"

 التــــزام اتفــــــــــاقية

 بني

 مصـــر العـــربية مجهــورية

 القابضة للبرتولاملصرية شركة جنوب الوادي و

 و

  شركة

---------------------------.  

 و

 شركة 

---------------------------.  

 يف

 --------------- منطقة 

 -----------بــــــــــــــ

 

 ج . م. ع .

 

 االلتزام ةحدود منطق وصف

 

 .تغطيها وحتكمها هذه االتفاقية اليت املنطقة تبني ........... : 1 تقرييب رسم)ب( خريطة توضيحية ومبدئية مبقياس  ملحق

حبث أو قطاعات  قطاعات جزء من أومن كل  تتكون ى. وه كيلو مرت مربع تقريبًا ----املنطقة حواىل مساحة تبلغ -

 العر  والطول . خطو  من( دقائق  3 )ثالث  يف دقائق (3 )ثالث  شبكةعلى  معرفةالبحث الكاملة 

 

تبني  وقد ال فقط امللحق )ب( ليست سوى خطو  توضيحية ومبدئية يف املنطقةحتدد  اليتاملالحظ أن اخلطو   ومن -

 واملعامل اجلغرافية املوجودة . لآلثارلتلك القطاعات بالنسبة  احلقيقيعلى وجه الدقة املوقع 

 

 ":أيتجزأ من امللحق " ال يعترب جزءًا الذيللمنطقة و  الركنيةالنقا   إلحداثيات جدواًل يليفيما  ونورد
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 حدود إحداثيات

 ---------------منطقة 

 ---------بـــــــــــ

 

 التوصيف
 النقطة خط الطول  خط العرض 

 1  شرقا  شماال 

 2  شرقا  شماال 

 3   شرقا  شماال 

 4   شرقا  شماال 

 5   شرقا  شماال 

 6  شرقا  شماال 
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 امللحق ب

 خريطة توضيحية التفاقية اإللتزام 

 1:.............مقياس رسم

 

 

 

 

 

 

 

 لحق "ج"امل

  الضمان خطاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ب" ملحق

 

 التزام اتفاقية

 بني

 .م.ع. ج

 و

 شركة جنوب الوادى املصرية القابضة للبرتول

 

 و

 ---------------شركة

 و

 ---------------شركة

 

 ------------ةمنطق يف

 
 -------------------بـــــــ

 .م.عج                                             

 

 ...............: 1مقياس رسم 

 

ANNEX  " B " 

  
PETROLEUM CONCESSION AGREEMENT 

 

BETWEEN 

 

ARAB REPUBLIC OF EGYPT 

AND 

 

South valley Egyptian  Holding 
Petroleum Company 

 
AND 

------------------ 
AND 

---------------.-- 

 

IN 

---------------- AREAS 

 
AT 

 

-------------- 

A. R. E. 

Scale 1:………… 
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 "ج" امللحق

 خطاب الضمان

 

 

 

 (200 ___________)القاهرة فى  ________ الضمان رقم خطاب

 القابضة للبرتول املصرية الواديشركة جنوب 

 حتية طيبة وبعد

 الكامل للبنك املركزي املصري اإلشرا يقع حتت  متميزدرجة أوىل و أي بنك ا /املصريالبنك األهلي  أدناه املوقع

 يف(  "نوب  "فيما يلى  إليها)ويشار  القابضة للبرتول املصرية  الواديلشركة جنوب ذا ـــــــضامنا يضمن مبقتضى ه بصفته

------شركة وم ـــــالواليات املتحدة األمريكية أن تق من دوالراتدوالر  نييال( م---) ------------ غحدود مبل

ث ــــتقتضيها عمليات البح اليت الفنية االلتزامات" ( بتنفيذ  املقاولبـ " يليفيما ا إليه)ويشار و ----------------

----خالل  الواليات املتحدة األمريكية من دوالراتدوالر  ماليني( ----) ------------- يقل عن بإنفاق مبلغ ال

"  يلىهذه )ويشار اليها فيما  االلتزاممن اتفاقية  الرابعة املادةفرتة البحث مبقتضى  نـــــم سنوات (---)------

هذه االتفاقية املربمة مبعرفة وفيمـــا بني  منفى امللحقني )أ( و )ب(  املوصــــوفة املنطقةتغطى  اليت" (  باالتفاقية

 .---------------ةمنطقواملقاول فى  جنوب . و".م.عجيلى " فيما إليهامجهورية مصر العربية ) ويشار 

 رتة إنفاق مبلغــــخالل ف ةسن ربعومسئولية الضامن مبوجب هذا اخلطاب سو  ختفض كل  الضمانةهذه  أناملفهوم  ومن 

صرفها  اليتمبقدار املبالغ  املذكورة الواليات املتحدة األمريكية من دوالراتدوالر ( ماليني ------) -------

. وكل ختفيض من هذه التخفيضات  ةخالل كل ربع سن واليت مت اعتمادها من جنوب هذهاملقاول على عمليات البحث 

 واملقاول . جنوبجانب  منمشرتك  كتابييتم مبقتضى إقرار 

أو ختلى عن االتفاقية قبل الوفاء باحلد  الفنيةاملالية و بالتزاماتهيقم بالوفاء  ملأن املقاول  جنوبحاله ما إذا رأت  وفى

تكون هناك أى مسئولية على الضامن  فإنه ال . هذه االتفاقية من الرابعة للمادة طبقا باإلنفاقالتزامه  مناألدنى املذكور 

املستحق  املبلغيثبت  جنوبمن  كتابيما مل وإىل أن تثبت هذه املسئولية بإقرار  نوبجل املبلغعن دفع  أدناهاملوقع 

 مبقتضى االتفاقية .

 

 - : أيضًافى خطاب الضمان هذا  يشرت  و

 

بأن االتفاقية بني  جنوب و املقاولمن  يصبح خطاب الضمان هذا نافذًا املفعول إال إذا تلقى الضامن إخطارا كتابيًا أال - 1

من تاريخ  ابتداء سارية الضمانةهذه  وتصبح بها الواردة للنصوصطبقا  ساريةأصبحت  جنوب واملقاول وج.م.ع. 

 املذكورة.  االتفاقية هذه سريان

 

 : تلقائياخطاب الضمان هذا  ينتهيحال  أيوعلى  - 2
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  أو( أشهر من تاريخ بدء سريانه ، 6) وستة )مدة البحث املعنية( بعد  )أ(

واملقاول مساويا  جنوبتعدها  اليت املشرتكة سنويةالربع  اإلقرارات يف املذكورةيصبح جمموع املبالغ  عندما )ب(

 التارخيني أسبق . أي .باإلنفاق أو يزيد عن ذلك  لاللتزامللحد األدنى 

مان على ـــــــــــخطاب الض انتهاءمن تاريخ  أيالضامن قبل  إىلهذا الشأن جيب أن تقدم  يفمطالبه  أيفإن  بالتالي و - 3

 : ومؤداهمل ينفقه املقاول  الذيحيدد فيه املبلغ  جنوبمن  كتابيبإقرار  مصحوبة األكثر

 و. الضمانةهذه  يف إليهباإلنفاق املشار  بالتزاماتهاملقاول مل يقم  أن )أ( 

 . جنوب إىلاملصروفات  يف العجزاملقاول مل يقم بدفع  أن )ب( 

 

 مل يصبح ساريا أو عند إنتهائه . إذا،  إليناإعادة خطاب الضمان هذا  والرجاء

 

 فائق االحرتام ،، بقبول وتفضلوا

 

 

 عن

 املدير      احملاسب
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 "د" امللحق

 تأسيس عقد

 القائمة بالعمليات املشرتكة الشركة

 

 األوىل املادة

 الشكل والقانون املطبق 

العربية بتصريح من احلكومة طبقًا ألحكام هذه االتفاقية املشار إليها فيما  مصرشركة مساهمة حتمل جنسية مجهورية  تنشأ

 التأسيس هذا . وعقدبعد 

تتعار  فيه هذه القوانني واللوائح مع  ال الذيج.م.ع. إىل احلد  يف الساريةالشركة لكافة القوانني واللوائح  وختضع

 .وهذه االتفاقية املشار إليها فيما يلى  العقدأحكام هذا 

 

 الثانية املادة

 القائمة بالعمليات اسم الشركة املشرتكة 

 

 واملقاول معًا على أسم الشركة الذى يكون رهنًا مبوافقة وزير البرتول . جنوب، تتفق  عقد التنمية اعتماد تاريخ عند

 الثالثة املادة

  يمكان املركز الرئيس

 

 . ج.م.ع. مبدينة القاهرة يف بالعملياتالقائمة  املشرتكة للشركة الرئيسياملركز  يكون

 

 الرابعة املادة

 القائمة بالعمليات  غر  الشركة املشرتكة

 

واملقاول من خالله تنفيذ وإدارة  جنوببدور الوكيل الذى تستطيع  القيام وبالعمليات هالشركة املشرتكة القائمة  غر 

 العربيةمبعرفة وفيما بني مجهورية مصر   شهر من  اليوم يف املوقعةتقتضيها نصوص هذه االتفاقية  اليت التنميةعمليات 

-------------- ةمنطق يفتشمل العمليات البرتولية  واليتللبرتول واملقاول القابضة  املصرية وشركة جنوب الوادي

 هذه االتفاقية . يفاملبينة  -

طبقا  عقد التنمية اعتمادبعد تاريخ  بهاتنفيذ عمليات البحث والقيام  يف لبالعمليات الوكيالشركة املشرتكة القائمة  وتكون

 . لالتفاقيةلربام  العمل واملوازنات املعتمدة وفقًا 
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التكاليف واملصروفات والنفقات هلذه العمليات وفقًا ألحكام االتفاقية  لكافةبالعمليات حسابًا القائمة  املشرتكةالشركة  ومتسك

 هلا . املرافق"  هـوامللحق "

نشا  يتجاوز القيام بالعمليات املذكورة آنفًا إال  بأيعمل أو تقوم  أي تزاولالقائمة بالعمليات أن  املشرتكة للشركة وليس

 واملقاول على خال  ذلك . جنوب وافقتإذا 

 

 اخلامسة املادة

 رأس املال

 

 آال مقسم إىل عسة   ( 20.000)   مصريبه هو عشرون ألف جنيه  املرخصالقائمة بالعمليات  املشرتكة الشركة رأمسال

 مدفوعة بالكامل وثابته القيمة . مصريةوقيمة كل منها أربع جنيهات  التصويت حقوق يفسهم عادى متساوية ( 5000)

 

( أسهم رأمسال 1/2نصف ) الشركة املشرتكة القائمة بالعملياتخالل وجود  ومتتلكواملقاول وحتوز  جنوبكل من  تدفع

عن  التنازلجيوز فيها ألى من الطرفني  اليت، على أنه من املقرر أن احلالة الوحيدة  بالعملياتالقائمة  املشرتكة الشركة

 أيمن الطرفني أن ينقل أو يتنازل عن كل أو  أيحالة ما إذا أراد  هينسبة من حصة ملكيته أو نقلها إىل الغذ  أيكل أو 

االتفاقية بأكملها وفى تلك احلالة يتعني على هذا الطر  الناقل أو املتنازل  عنمن حقوقه أو ملكيته أو حصته الناشئة 

القائمة بالعمليات مساو  شرتكةامل الشركةأسهم رأمسال  يف)وخلفائه ومن يتنازل إليهم ( أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته 

 حصة ملكيته عن االتفاقية بأكملها . مناملئوية املنقولة أو املتنازل عنها  للنسبةلكل أو 

 

 السادسة املادة

 األصول

مبوجب  يف أو حقوق عقاريةأو مصاحل  أي أووال تنشأ هلا ملكية  حق أيالقائمة بالعمليات  املشرتكةالشركة  متتلك ال

من  تنميةقطاع حبث أو عقد  أيبرتول مستخرج من  أي يف الو عقد تنمية ينشأ عن هذه االتفاقية  أي يف الواالتفاقية 

مستعملة  هيمت احلصول عليها أو لا  أخرىأية أصول أو معدات أو لتلكات  يفالواملساحة املمنوحة مبقتضى االتفاقية 

أو التزام يكون مفروضًا على  واجب أيالتزام بتمويل أو أداء  أيحيث املبدأ  منيقع عليها  ألغرا  تنفيذ العمليات وال

مصدر  أيربح من  أيالقائمة بالعمليات أن حتقق  املشرتكةللشركة  جيوز والأو املقاول مبقتضى االتفاقية ،  جنوبمن  أي

 كان.

 السابعة املادة

 القائمة بالعملياتدور الشركة املشرتكة 

هذه االتفاقية أن الشركة  يفواملقاول ، وحيثما ذكر  جنوبعن  وكيلالقائمة بالعمليات ليست سوى  املشرتكة الشركة

ذلك القرار أو  أنوما شابه ذلك فمن املفهوم  اقرتاحاتصدر قرارًا أو تتخذ إجراء أو تبدى  بالعملياتالقائمة  املشرتكة

 حسب مقتضيات االتفاقية . واملقاول جنوبأو املقاول أو من جانب  جنوباحلكم قد صدر من جانب 
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 الثامنة املادة

 جملس اإلدارة 

 

( منهم ويعني 4أربعة ) جنوب( أعضاء تعني 8من مثانية ) مكون إدارةالقائمة بالعمليات جملس  املشرتكة للشركة يكون

تدب ، واملدير العام يعينه وهو نفسه عضو جملس إدارة من جنوب تعينه( اآلخرين ، ورئيس جملس اإلدارة 4املقاول األربعة )

 جملس إدارة منتدب . عضواملقاول وهو نفسه 

 

 التاسعة املادة

 صالحية قرارات جملس اإلدارة

 

يكون  ال االجتماعاتهذه  يفقرار يتخذ  وأياجمللس  أعضاءأغلبية  حضرهاجملس اإلدارة صحيحة إذا  اجتماعات تكون

أخر  عضوًا( أصوات أو أكثر من أصوات األعضاء على أنه جيوز ألى عضو أن ميثل 5عليه عسة ) وافقصحيحًا إال إذا 

 ويصوت بالنيابة عنه بناء على توكيل صادر منه .

 

 العاشرة املادة

 األسهم  حاملي اجتماعات

 

القائمة  املشرتكةال الشركة إذا متثلت فيه أغلبية أسهم رأمس االنعقادصحيح  األسهماجلمعية العمومية حلملة  اجتماع يكون

الذين ميلكون  األسهمجيب أن تكون حائزة ألصوات املوافقة من محلة  االجتماعهذا  يفقرارات تتخذ  وأيبالعمليات . 

 أو ميثلون أغلبية أسهم رأس املال .

 

 احلادية عشر املادة

 املشرتكة القائمة بالعمليات  املوظفون والنظام األساسي للشركة

 

بالعمليات الشركة املشرتكة القائمة  موظفي باستخدام اخلاصةواألحكام  الشرو تشمل  اليتجملس اإلدارة اللوائح  يعتمد

 الشركة . يف جنوب القائمة بالعمليات مباشرة ومل يعينهم املقاول و املشرتكة الشركة تستخدمهم نالذي

القائمة بالعمليات ، ويسرى هذا  املشرتكة للشركة يالداخلالنظام  بإعدادالوقت املناسب ،  يفجملس اإلدارة  ويقوم

 . امللحقاجلمعية العمومية حلملة األسهم وفقًا ألحكام املادة العاشرة من هذا  اجتماع يف عليهالنظام بعد املوافقة 
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 الثانية عشر املادة

 القائمة بالعمليات أجل الشركة املشرتكة

 

اعتماد السيد وزير البرتول لعقد التنمية، سواء ( يومًا من تاريخ 90) تسعنيغضون  يفالقائمة بالعمليات  املشرتكةالشركة  تنشأ

 واملقاول ( . جنوباالتفاقية ) ما مل يتفق على خال  ذلك بني  يف عليهعلى حنو ما هو منصوص  للزيت أو الغاز ،

 

 جتديد هلا . أيذلك  يفمساوية ألجل هذه االتفاقية مبا  مبدةالقائمة بالعمليات حمدد  املشرتكةالشركة  أجل

من األسباب املنصوص  سبباالتفاقية املذكورة بعاليه ألى  هذه أجلالقائمة بالعمليات إذا أنهى  املشرتكةالشركة  حتل

 عليها فيها .

 

 --------------------------شركة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  عنها

 

 --------------------------شركة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  عنها

 

 القابضة للبرتولاملصرية  شركة جنوب الوادي 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  عنها
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 "هـ" لحقملا

 احملاسيب النظام

 األوىل املادة

 عامة أحكام

 

 : تعريفات )أ( 

 

 ويكون هلا ذات املعنى . احملاسيبهذا النظام  على املادة األوىل من االتفاقية يف الواردةالتعريفات  تطبق 

 

 النشا  : بيانات )ب(

 

وفقًا  الشركة املشرتكة القائمة بالعملياتمن هذه االتفاقية وحتى إنشاء  الرابعةاملقاول ، وفقًا للمادة  يقدم (1)

بنشا   بيانًا( يومًا من نهاية كل ربع سنة تقوميية 30خالل ثالثني ) نوبمن االتفاقية جل السادسةللمادة 

 إليهأجريت عن ربــع السنة املشار  اليتاملتعلقة بعمليات البحث  والدائنة املدينةث يعكس كافة القيود البح

 طبيعة كل منها . علــــىملخصة حسب التبويب املالئم الــــذى يدل 

 

( يومًا من 15واملقاول خالل عسة عشر ) نوبنشأتها ، جل عقبالقائمة بالعمليات ،  املشرتكةالشركة  تقدم (2)

 اخلاصة والدائنةبيانًا بنشا  التنمية والبحث تعكس فيه كافة القيود املدينة  تقومييةنهاية كل ربع سنة 

ملخصة حسب تبويب مالئم يدل على طبيعة كل منهما ، غذ أن  املذكورةبعمليات التنمية والبحث للربع سنة 

 غذ العادية جيب أن ترد تفصياًل. والدائنةرها والقيود املدينة حص ميكن اليتبنود املواد 

طبقا للمادة السابعة سو  تقوم جنوب مبراجعة واعتماد كل قائمة انشطة التنمية والبحث مقدمة من املقاول أو الشركة 

شركة املشرتكة القائمة بالعمليات )حسب احلالة ( وأي مالحظات جلنوب  سو  ينعكس أثارها بواسطة املقاول أو ال

 القائمة بالعمليات )حسب احلالة ( يف قائمة ربع السنة التقوميية التالية .

 

 واملراجعات التعديالت)ج( 

 سليمًا هذا امللحق يف األوىلاملادة  من (1وفقًا للفقرة )ب( ) البحثمن كشو  نشا   سنويكل كشف ربع  يعترب  (1)

( 3الثالثة ) خالل جنوبله إال إذا اعرتضت عليه  جنوب استالم( أشهر من 3نهائية بعد ثالثة ) بصفةوصحيحًا 

( 3)و( من االتفاقية . وفى خالل فرتة الثالثة ) فقرة الرابعةكتابيًا وفقًا ألحكام املادة  اعرتاضاأشهر املذكورة 

 وقت من ساعات العمل .  أي يفلفحصها  نوبمتاحة جل املؤيدةأشهر املذكورة تكون املستندات 

 املشرتكةبشأن مراجعة بيانات الشركة  نوب، يكون للمقاول نفس احلقوق التى جل الفرعيةومبوجب هذه الفقرة   

 . بالعملياتالقائمة 
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 يف ( من املادة األوىل2عن أى ربع سنة تقوميية وفقًا للفقرة )ب( ) والبحثالبيانات اخلاصة بنشا  التنمية  كافة( 2)

 اعرتضتالبيانات إال إذا  تلك( أشهر تاليه الستالم 3صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد ثالثة ) تعترب هذا امللحق

( أشهر املذكورة 3فرتة الثالثة ) انقضاء . وحلني املذكورة( أشهر 3أو املقاول عليها كتابة خالل الثالثة ) جنوب

القائمة بالعمليات وسجالتها  املشرتكة الشركةمراجعة حسابات  يفأو املقاول أو لكليهما احلق  جنوبيكون ألى من 

فقرة )و( من  الرابعةاملادة  يفالطريقة املنصوص عليها  بنفسواملستندات املؤيدة هلا عن ربع السنة املذكور 

 االتفاقية .

 

 : ةالعمل حتويل )د( 

 

 يفالقائمة بالعمليات اخلاصة بالتنمية والبحث  املشرتكةاملقاول اخلاصة بالبحث ودفاتر الشركة  دفاتر متسك 

الواليات املتحدة  بدوالراتن وجدت بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية ، وكل النفقات املنصرفة إج.م.ع. 

إىل دوالرات  املصريمتت باجلنيه  اليتالنفقات  كافةاألمريكية ، جيب حتميلها بذات املبالغ املنصرفة . وحتول 

اليوم  يف املصري املركزيلسعر التحويل الواجب التطبيق الصادر من البنك  طبقًا األمريكيةاملتحدة الواليات 

األمريكية حتول  املتحدةالشهر الذى قيدت فيه النفقات . وكافة النفقات األخرى بغذ دوالرات الواليات  من األول

بنك ناشيونال  يصدرهالذى  العملةهذه  لشراءدوالرات الواليات املتحدة األمريكية طبقا لسعر الصر   إىل

من الشهر الذى قيدت فيه النفقات .  يومصباحًا بتوقيت جرينتش فى أول  10.30 الساعة يف وستمينسرت ليمتد ، لندن

النفقات باجلنيهات املصرية أو النفقات األخرى بغذ دوالرات  حتويلوحيتفظ بسجل ألسعار الصر  املستعملة فى 

 إىل دوالرات أمريكية . األمريكيةملتحدة الواليات ا

 

 : الوثائق من حيث األسبقية ترتيب )هـ ( 

 

 اختال  إىليؤدى  االتفاقيةوبني نصوص  احملاسيببني نصوص هذا النظام  اختال تعار  أو  أي وجودحالة  يف 

 تغلب ويعمل بها . اليت هي االتفاقيةمعاملة موضوع بذاته ، فإن نصوص  يف

 

 : احملاسيبالنظام  تعديل )و( 

على ضوء  آلخركتابة من وقت  احملاسيبواملقاول ، تعديل هذا النظام  جنوباملتبادل بني  باالتفاق جيوز 

 الرتتيبات املستقبلة.

 : االستثمارحتميل احلسابات بفائدة على  عدم )ز(

متعلقة بأية  عموالتأو بأية رسوم أو أعباء بنكية أو  االستثماروقت حتميل احلسابات بفائدة على  أي يف زال جيو 

 . االتفاقيةظل  يف لالسرتدادضمانات صادرة عن بنوك كتكاليف قابلة 
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 الثانية املادة

 واملصروفات والنفقات التكاليف

 

وحده ويدفع ، سواء مباشرة أو عن  املقاوليتحمل  (4)ز( ) املادة الثالثة )أ( . ألحكاموطبقا  مراعاة نصوص االتفاقية مع

تية ، وهذه التكاليف واملصروفات تبوب وتوزع على آلا واملصروفاتالقائمة بالعمليات ، التكاليف  املشرتكةطريق الشركة 

السابعة من هذه  املادةاحملاسبية السليمة واملعمول بها بصفه عامة وتعامل وتسرتد وفقًا ألحكام  لألصول األنشطة طبقًا

 :تفاقية اال

 السطح : حقوق )أ(

وظلت  عليهااملباشرة الناجتة من متلك أو جتديد أو ختل عن حقوق السطح التى مت احلصول  التكاليف مجيع 

 . املنطقةسارية لصاحل 

 

 : والتكاليف املتعلقة بها العمالة )ب(

القائمة بالعمليات ، حسب  املشرتكة املقاول أو الشركة ستخدمياملعتمدة من جنوب مل جوراألورتبات امل( 1)

ذلك املرتبات واألجور  يفمبا  االتفاقيةاألنشطة املختلفة مبوجب  يف مباشرةاألحوال ، الذين يعملون 

هذه  ويعتمدالذين يلحقون مؤقتًا بهذه األنشطة ويعملون فيها .  اآلخرينواملوظفني  للجيولوجينياملدفوعة 

 .األجور واملرتبات مكتب حماسبة عام معتمد 

املقاول  أنظمة يفالتغذات  االعتبار يفمع األخذ  واألجوراملناسبة على تلك املرتبات  التعديالت وجترى

الثانية والفقرة )ج( من املادة  املادةوتعديالت القوانني املطبقة على األجور . ولغر  هذه الفقرة )ب( من 

 يفما ـــج.م.ع. ب يفريبة الدخل ـاخلاضعة لض املبالغتعنى  واألجور، فإن املرتبات  من هذا امللحق الثانية

 اليتكل املبالغ اخلاصة بالبنود األخرى  باستثناءولكن  ،املرضية  واإلجازات اإلجازاتذلك املرتبات أثناء 

 . ( أدناه2حتت ) املدرجةتغطيها النسبة 

 

 للموظفني األجانب امللحقني بها بصفة دائمة فى مصر : بالنسبة( 2)

 البدالت املرتبطة باملرتبات واألجور، مجيع (1

 النظم املقررة ، وتكاليف (2

األجانب وعائالتهم من وإىل بالدهم أو حملهم  املوظفنيمصروفات السفر وتكاليف نقل هؤالء  ومجيع (1

أو نتيجة للنقل من مكان إىل آخر وأثناء العطالت ) تكاليف نقل  االغرتابعند بدء التعيني وعند  األصلي

 العملياتحتمل على  ال األصلياملنقولني من ج.م.ع. إىل مكان أخر خال  بلدهم  وعائالتهممني املستخد

 ج.م.ع. ( . يف
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 )املائة  يف ة و أربعونسبع ادلـــــــــــتع أنهاالثانية  املادةن هذه ـــــــــــ(م2رة )ب( )ــــــــالفق يفالتكاليف الواردة  وتعترب   

 يف، مبا  األجانباملرتبات واألجور األساسية املدفوعة هلؤالء املوظفني  أيهما اقل من أو النسبة املطبقة (47%

النظم الدولية املقررة  يف مقررو ـــاملرضية وفقًا ملا ه واإلجازات اإلجازات العاديةذلك تلك املدفوعة أثناء 

املادة الثانية فى هذا  هذه( من 3( و )ك( )1)ك( ) والفقرتني( ، والفقرة ) ( 1للمقاول وحتمل طبقًا للفقرة )ب( )

 امللحق .

املئوية السابقة .  النسبةاملرضية والعجز تغطيها  واإلجازاتالعادية  اإلجازات أثناء واألجورأية حال ، فإن املرتبات  وعلى   

تاريــــــخ السريان فيما يتعلـــــق  ـــنمـــــــ اعتباراالنسبة املبينة عالية على أنها متثل تكلفة املقاول الفعلية  وستعامل

 - : التالية والتكاليفباملزايــــا والبـــــــدالت 

 ( بدل السكن واملنافع .1

 ( بدل السلع واخلدمات .2

 اخلاص . اإلجيار بدل (3

 . اإلجازةأثناء  انتقال( بدل 4

 .اإلجازة( بدل مصاريف السفر أثناء 5

 . اإلجازة( بدل العفش الزائد أثناء 6

 ( بدالت التعليم )ألبناء املوظفني األجانب ( 7 

 املستحقة(.  النسبةتؤدى إىل ختفيض  واليت) ريكيةلضريبة الواليات املتحدة األم االفرتاضي املقابل( 8

 ( ختزين األمتعة الشخصية .9

 ( تكاليف التجديدات املنزلية .10

 (رسوم إدارة األمالك العقارية .11

 .يه(بدل الرتف12

 ( نظام التقاعد .13

 على احلياة . اجلماعي( نظام التأمني 14

 . اجلماعي الطيب( التأمني 15

 ( املر  والعجز . 16

 املصرح بها (. اإلجازةالسفر فى  نفقات باستثناء( نظم اإلجازة املدفوعة )17

 . االدخار( نظام 18

 ( املنح التعليمية .19

 . ( بدل اخلدمة العسكرية20

 . للتقاعد الفيدرالي( نظام التأمني 21

 ( تعويضات العمال .22

 البطالة . ضدوتأمني الوالية  الفيدرالي( التأمني 23
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 (نفقات نقل املوظفني .24

 . القومي( التأمني 25

 للمقاول . املقرر الدولي حسب النظام لاثلة( أية نفقات أو بدالت أو مزايا أخرى ذات طبيعة 26

 يتفق املقاول و اليت األوقاتمن تاريخ السريان وفى  ةسن( 2) نيتاثن كل بعاليةالنسب املوضحة  يفالنظر  ويعاد

 استعمال نسب جديدة مبقتضى هذه الفقرة . علىفيها  جنوب

التكاليف وتعديالت النظم الدولية املقررة  يفاالعتبار التغذات  يف تأخذهذه النسب  يفجترى  اليت والتعديالت

 قد يعدل أو يستبعد أيا من البدالت واملزايا املذكورة بعاليه . الذىللمقاول 

بدالته ومزاياه املقررة وتنقالت  املقاول الفعلية بالنسبة جلميع تكاليف، قدر اإلمكان ،  املعدلةالنسب  وتعكس

 موظفيه .

 

 املقررة  النظم ، كافة البدالت وتكاليف مؤقتةلحقني مبصر بصفة ــــــللموظفني األجانب امل بالنسبة (3)

تشمل  طبقا للنظم الدولية املقررة لدى املقاول . وال املدفوعةاملوظفني  هؤالءتكاليف سفر ونقل  وكل

هذا  يف( من هذه املادة الثانية 2ما هو وارد فى الفقرة )ك( ) باستثناءإدارية إضافية  أعباءهذه التكاليف أية 

 امللحق .

 

 واليتمن اهليئات احلكومية ،  املفروضةأو التقديرات  للقانوناملدفوعة طبقًا  االشرتاكاتالنفقات أو  مةـــقي (4)

( 2( والفقرة )ب( )1الفقرة )ب( ) يفمن مرتبات وأجور وفقًا ملا هو منصوص عليه  العمالةتسرى على تكلفة 

 هذا امللحق . يف ( من املادة الثانية3( والفقرة )ك( )1والفقرة ) ( والفقرة )ك( )

 

 العاملني الوطنيني والتكاليف املتعلقة بهم : وبدالت مزايا )ج( 

 

شركات  يفوالبدالت واملزايا املعتادة على أساس لاثل لألسس املعمول بها  اإلضايفأجر العمل  و املكافآت 

( من هذه 3( والفقرة )ك( )1)ك( ) والفقرة( والفقرة ) ( 1ج.م.ع. احملسوبة وفقًا للفقرة )ب( ) يفتعمل  واليتالبرتول 

األجور املبينة بكشو   علىنهاية اخلدمة بواقع فئة حمددة تطبق  مكافأةهذا امللحق . وحتسب  من املادة الثانية

 ج.م.ع.  يفمكافأة إنهاء اخلدمة وفقًا لقانون العمل  بدفع لاللتزامقيمتها للحد األقصى  يفاملرتبات وتكون مساوية 

 املواد )د( 

 

 .الشركة املشرتكة القائمة بالعملياتيشرتيها ويوردها بهذا الوصف املقاول أو  اليتواإلمدادات  واملعدات املواد 

 : املشرتيات (1)

الشركة املشرتكة القائمة تكون بالسعر الذى يدفعه املقاول أو  هواإلمدادات املشرتا واملعدات املواد 

 فعاًل . عليهاحيصل  اليتأية تكاليف متعلقة بها بعد إستنزال كافة اخلصومات  زائدًابالعمليات
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 يوردها املقاول : اليت املواد (2) 

  

 باستثناءوذلك مل على اإلنفاق املستخدم منها فقط ،حيعلى أن تتطلبها العمليات مباشرة  اليتكافة املواد  تشرتى 

لـــــه خـــارج  التابعةللمقاول أن يورد مثل هذه املواد من املخازن اخلاصة باملقاول أو بالشركـــــات  جيوزأنه 

 - : ج.م.ع. وذلك بالشرو  اآلتية

  " (أ)حالة " املواد اجلديدة – 1

يتم تسعذها بسعر  األخرىله أو من املمتلكات  التابعةتنقل من خمازن املقاول أو من الشركات  اليت اجلديدة املواد    

النوع وشرو   يفالسائدة ملواد لاثلة هلا  الدوليةتكلفة املواد املوردة عن األسعار  دأال تزيالتكلفة بشر  

 املواد . هذهالوقت الذى وردت فيه  يفالتوريد 

 

 " ( :ج" و" باملواد املستعملة ) حالة " – 2

 

تدرج حتت حالة  جتديددون حاجة إلعادة  االستعمالحالة سليمة وصاحلة إلعادة  يفتكون  اليت املواد )أ( 

 . منها( من سعـــر اجلديد %75املائة ) يف)ب( وتسعر خبمسة وسبعني 

منها ولكن ألسباب  األصلي الغر فى  استعماهلاميكن  ولكن" بميكن إدراجها حتت حالة " ال اليت املواد )ب( 

% ( من سعر  50 املائة ) يفخبمسني  وتسعر" ججتديدها فهذه تدرج حتت حالة " إعــادة نال ميكجوهرية 

 اجلديد منها .

 . استخدامهاتتناسب مع  اليتتسعر بالقيمة  وهذه" ج" أو" بميكن إدراجها حتت حالة " ال اليت املواد )ج(  

تكاليف اإلنشاء حتمل تكلفتها على أساس النسبة  املتضمنةوغذ ذلك من املعدات  واملباني الصهاري  (د)

 املفكك منها . اجلديداملئوية املناسبة من سعر 

 : املقاولضمان املواد املوردة من  – 3

هلذه  املنت املوزع أو  قدمهيوردها مبا يزيد على أو ينقص عن الضمان الذى  اليتاملواد  املقاول يضمن ال 

بعد ان يتسلم املقاول قيمة التسوية من  إالالقيمة الدائنة بالدفاتر  دال تقياملواد . وفى حالة وجود مواد معيبه 

 املنتجني أو وكالئهم .

نفقات القابلة لألسرتداد املعرفه ال حتسب قيمة املخزون السلعي من املهمات وقطع الغيار ضمن التكاليف وال                    

 أعاله إال عند استخدامها يف العمليات .

 

 نقل وإعادة توزيع العاملني : تكاليف  )هـ( 

 .ملياتالقائمة بالع املشرتكة أو الشركة املقاولاملعدات واملواد والتوريدات الالزمة إلدارة أنشطة  نقل (1) 
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 للموظفنياملقررة للمقاول أو بالنسبة  تغطيها النظم اليتاحلدود  يفاملصلحية  لألعمالالسفر والنقل  مصروفات (2) 

املقاول إلدارة عمل املقاول  عنهميتحملها ويدفعها  اليتحتملها ودفعها املوظفون أو  اليتاألجانب والوطنيني 

 القائمة بالعمليات . املشرتكةأو الشركة 

 املقررة .النظم  تغطيها اليتاحلدود  يفنقل وإعادة توزيع املوظفني الوطنيني تكون  تكاليف (3)

 

 : اخلدمات)و( 

 قدمها الغذ . اليت واملنافعاخلارجية :التكاليف التعاقدية للمستشارين واخلدمات  اخلدمات (1)

 

داخل أو خارج ج.م.ع.  التجهيزات يفأو الشركات التابعة هلما  املقاولأو  جنوبقامت بها  اليتاخلدمات  تكلفة (2)

مثل تفسذ  والروتينيةهلما باخلدمات املنتظمة واملتكررة  التابعةأو أيهما أو الشركات  واملقاول جنوبوتقوم 

يتفق عليه . وتقوم  تعاقديعلى أساس سعر  ذلكالتسجيالت املغناطيسية والتحاليل األخرى أو أيهما ويتم حتميل 

تتطلب خدمات هندسية وتصميمية  اليتهلما باملشروعات الكربى  التابعةواملقاول أو أيهما أو الشركات  جنوب

 عليه . يتفق تعاقديبسعر 

 

 إجياريهأو املقاول أو الشركات التابعة هلما حتمل على أساس فئه  نوبجل بالكاملاملعدات اململوكة  استعمال (3)

 يفحينئذ  السائدةهذه الفئة عن الفئات التنافسية  دأال تزيمع تكلفة متلك األصل وتشغيله وبشر   تتناسب

 .م.ع. ج

 

إضافة مصروفات إدارية عامة أو تكاليف إضافية  نال تتضمله  التابعةوالشركات  املقاوليطالب بها  اليت الفئات ( 4)

 ( من املادة الثانية من هذا امللحق. 2الفقرة )ك( ) يفما هو وارد  باستثناء

 

 :واخلسائر األضرار )ز( 

 

أو فيضان أو عواصف  حريقسببها  اليتأو اخلسائر  األضرارأو املصروفات الالزمة إلزالة أو إصالح  التكاليف مجيع 

عليه مبا يبذل من  الشركة املشرتكة القائمة بالعملياتسبب آخر ال سيطرة للمقاول أو  أي أوحوادث  أو أو سرقة

كتابيا  إخطاراواملقاول  نوبالقائمة بالعمليات ان يرسل جل املشرتكة ةأو الشرك. وعلى املقاول  معقولة وعنايةجهد 

دوالر من دوالرات الواليات  عشرة آال  10. 000يعل قيمتهتعر  هلا فيما تزيد  اليتأو اخلسائر  األضرارعن 

القائمة  املشرتكة الشركةيتلقى املقاول أو  أنوقت لكن بعد  أسرع يفعن كل حادث وذلك  األمريكية املتحدة

 عن احلادث . بالعمليات تقريرًا

 

 : املطالباتو التأمني )ح (
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والشركة  املقاول التأمني ضد مسئولية من بالغذ واملمتلكات وغذ ذلك اإلضرارضد املسئولية عن  التأمني تكاليف 

القوانني  تتطلبهحسبما  منهما أيوالغذ أو  موظفيه طر  منهم قبل أي أو واألطرا القائمة بالعمليات  املشرتكة

من  أي، وتقيد لصاحل العمليات حصيلة  األطرا عليه  يتفقواألوامر واللوائح الصادرة من احلكومة ، أو حسبما 

  هذه التأمينات أو املطالبات ، منقوصا منها التكاليف الفعلية لعمل مطالبة .

حقل الزيت ، حتمل كافة النفقات  يفالسليمة املرعية دوليا  األصولعدم التأمني ضد خطر معني وذلك حسب  حاله يف  

من أو  أيتسوية  يف الشركة املشرتكة القائمة بالعملياتحتملها ودفعها املقاول أو  اليتالفعلية املتعلقة بهذا اخلطر 

 ية .ذلك اخلدمات القانون يفوغذ ذلك من املصروفات ، مبا  واألحكام واألضراركل اخلسائر واملطالبات 

 

 غذ املباشرة : املصروفات ) ( 

واملخازن وشبكات املياه وشبكات الطرق ومرتبات  الساحلعلى  املقر للمعسكر والتسهيالت مثل العامة املصروفات 

الذين  اآلخريناحلقل وكتبة احلقل واملساعدين واملوظفني العموميني  علىومصروفات املوظفني املشرفني 

 بطريق غذ مباشر . املنطقةخيدمون 

 

 : القانونية املصروفات )ى(  

أو مناسب حلماية  الزمأو اخلدمات القانونية وغذها لا هو  التقاضي يفتنفق  اليتواملصروفات  التكاليف كافة 

منصوص عليه فيما يلى ، وكذلك كافة األحكام  هوومصروفاتهم على حنو ما  احملاماةذلك أتعاب  يف، مبا  املنطقة

، وكذلك املصروفات  االتفاقيةهذه  يفالعمليات املنصوص عليها  بشأنمنهم  أيصدرت ضد األطرا  أو  اليت

 أية يفسبيل احلصول على أدلة الدفاع  يف االتفاقيةطر  أو أطرا  هلذه  أيقد حتملها  يكون اليتالفعلية 

أو مطالبات متس  دعاوىكانت هناك  . وإذا االتفاقيةالعمليات أو موضوع  إزاءدعوى ترفع أو مطالبة توجه 

، فيجوز  االتفاقيةلطر  أو أكثر من أطرا  هذه  القانونيونوتوالها املوظفون  االتفاقيةهذه  يفاملصاحل الواردة 

 وتقديم هذه اخلدمات . ألداء مناسبةأن حتمل العمليات بتكاليف 

 

 والعمومية : اإلضافيةاإلدارية  املصروفات )ك( 

ج.م.ع.  يفللمقاول  الرئيسيعمليات البحث لتزويد املكتب  مبباشرةالالزمة أثناء قيام املقاول  التكاليف ( 1)

ج.م.ع. أو أيهما ، كلما كان ذلك مناسبًا ،  يفتؤسس  اليت األخرىباملوظفني وإلدارته ، وكذلك املكاتب 

الثانية ) (  املادةيه فى حتمل تكلفتها على حنو ما هو منصوص عل اليتاحلقل  يفاملكاتب املنشأة  خبال 

مباشرة فإن هذه  وخيدمونها املنطقةاملقاول امللحقني مؤقتًا ب موظفيمرتبات  وباستثناء، من هذا امللحق

 من هذا امللحق . الثانيةالفقرة )ب( من املادة  يفحتمل على حنو ما هو منصوص عليه 

 

للمقاول خارج  والعمومية اإلداريةاملصروفات  حتمل ،القائمة بالعملياتاملشرتكة قبل تكوين الشركة  (1)

( من جمموع نفقات %5املائة )  يف عسةل شهر بنسبة ـــــج.م.ع. ك يفج.م.ع. املرتبطة بعمليات البحث 
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وال يتم حتميل أية مصروفات  خالل تلك الفرتة وذلك أثناء مباشرة املقاول ألنشطة البحث بنفسه.البحث 

ج.م.ع. أثناء القيــام بأنشطة البحث  يفعــــــلى عمليات البحث  ج.م.ع. رجإدارية وعمومية للمقاول خا

 القائمة بالعمليات .  املشرتكة الشركة بعــــــد تكوين

 اإلداريةأخرى من هذا القبيل نظذ املصروفات  مباشرةمصروفات  أيةعلى التزام البحث  لوال حيم

يتحملها املقاول وحيملها مبوجب  اليتيلى أمثلة ألنواع التكاليف  وفيماوالعمومية للمقاول خارج ج.م.ع. 

 :تقتضيها هذه االتفاقية وتغطيها النسبة املذكورة  اليت األنشطةبسبب أوجه  أنهاهذا النص على 

 

 املوظفني املنفذين . وقت ( التنفيـــــــــــــــذ :1)  

 . ومشاكل حتويل النقد املالية املشاكل : اخلزانة( 2) 

 . واإلمداداتعلى املواد واملعدات  احلصول ( املشرتيــــــــات :3) 

 . بأكملهواالستشارات والرقابة املتعلقة باملشروع  اإلدارة : واإلنتاج( البحث 4) 

تساهم بوقتها  اليتاهلندسية  واإلدارةالقانونية ومراقبة احلسابات  كاإلدارة : األخرى اإلدارات( 5) 

 العمليات . يفومعلوماتها وخربتها 

  

( من املادة 2ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف اخلدمات املباشرة مبوجب الفقرة الفرعية )و( ) حيول وال

 الثانية من هذا امللحق .

 

الشركة  موظفي، حتمل على العمليات تكاليف  لعملياتهاالقائمة بالعمليات  املشرتكةمباشرة الشركة  أثناء (3)

األعمال الكتابية واملكتبية العامة واملشرفني واملوظفني  يف يشتغلونالذين  املشرتكة القائمة بالعمليات

 عامه بصفةدون احلقل ، ومجيع املوظفني الذين يعتربون  الرئيسيبصفة عامة باملكتب  وقتهمالذين يقضون 

، وتوزع  املصروفاتنوع آخر من  أينفقاتهم على  لال حتممن املوظفني العموميني واإلداريني الذين 

 احملاسبية السليمة والعملية . لألساليبهذه املصروفات كل شهر بني عمليات البحث وعمليات التنمية وفقًا 

 

 : الضرائب)ل( 

 القائمة املشرتكة ج.م.ع. املقاول أو الشركة يفدفعها  اليتأو الرسوم أو الفرائض الضريبية  الضرائب كافة 

 املادة الثالثة من االتفاقية . من( 1الضرائب موضوع الفقرة )ز( ) باستثناءبالعمليات فى نطاق هذه االتفاقية ، 

 

 املقاول املستمرة : تكاليف )م(

الشركة  تكوينا دون غذها بعد ج.م.ع. وحده يفتقتضيها االتفاقية ويتحملها  اليتاملقاول  أنشطة تكاليف 

داخل ج.م.ع. على أنها  أوحتمل خارج  اليتمصروفات املبيعات  اسرتدادجيوز  وال املشرتكة القائمة بالعمليات

 تكلفة .
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 : أخرى نفقات )ن( 

 

الثانية ، يكون  املادةأو مصروفات أو نفقات خال  ما مشلته وتناولته األحكام الواردة بعاليه فى هذه  تكاليف أية 

 واملوازنات املعتمدة . العملبموجب برام  الشركة املشرتكة القائمة بالعملياتقد حتملها املقاول أو 

 الثالثة املادة

 اجلرد 

 واإلخطار به وحضوره : الدوري اجلرد )أ(

 

عليه  تتفقالقائمة بالعمليات على فرتات مناسبة بناء على ما  املشرتكةمهمات العمليات مبعرفة الشركة  جرد يتم 

 املشرتكة. وتقوم الشركة  اإلنشائيةواملقاول ، ويشمل اجلرد مجيع املواد واألصول امللموسة واملشروعات  جنوب

على ( يومًا 30اجلرد قبل موعده بثالثني ) يف برغبتهاواملقاول كتابة  جنوبالقائمة بالعمليات بإخطار كل من 

واملقاول أو أيهما عن  جنوبعملية جرد . وختلف  بأيعند القيام  واملقاول جنوباألقل حتى يتسنى متثيل 

الشركة املشرتكة القائمة يسفر عنه اجلرد الذى أجرته  حلضور اجلرد ، يلزم املتخلف بقبول ما لثلني إرسال

من اجلرد إىل الطر   صورة إرسالالقائمة بالعمليات  املشرتكة ، وفى هذه احلالة يتعني على الشركةبالعمليات

 الذى مل يكن لثاًل .

 

 وتعديل اجلرد : تسوية (ب)

 

بني  باالشرتاك والعجزوحيدد الكشف اخلاص بالزيادة  جنوب اخلاصة باجلرد مبعرفة املقاول و التسويات جترى 

القائمة  املشرتكة . وتعدل قوائم اجلرد مبعرفة الشركة جنوب واملقاول و بالعملياتالقائمة  املشرتكة الشركة

 بالعمليات .

 

 الرابعة املادة

 التكاليف اسرتداد

 

 التكاليف : السرتدادالبرتول املخصص  وكشو التكاليف  اسرتداد)أ( كشو  

 يف ولكنأسرع وقت لكن ،  يف نوبمن االتفاقية أن يقدم جل السابعةعلى املقاول ، وفقًا ألحكام املادة  يتعني 

اخلاصة بنشا  التنمية  بالعملياتالقائمة  املشرتكةكشو  الشركة  استالم( يومًا من 15يتجاوز عسة عشر ) موعد ال

 يوضح : ذاك السنةوالبحث للربع سنة التقوميية ، كشفا عن ربع 
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 . ن وجدتإالسابق ،  السنةمن ربع  املرحلة االسرتدادالتكاليف الواجبة  – 1

 . السنةودفعت أثناء ربع  محلت اليت االسرتدادالتكاليف الواجبة  – 2

 ( .2+1ربع السنة ) عناالسرتداد  الواجبةجمموع التكاليف  – 3

 فرده وتصر  فيه مب املقاولالتكاليف والذى حصل عليه  السرتدادقيمة البرتول املخصص  – 4  

 السنة . لربع   

 .السنةاسرتدت عن ربع  اليتقيمة التكاليف  – 5

 ن وجدت .إ . التاليالسنة  ربعالتكاليف الواجبة االسرتداد املرحلة إىل  قيمة1 6

فيه املقاول  وتصر التكاليف الذى حصل عليه  السرتدادقيمة البرتول املخصص  يفن وجد ، إالفائض ،  1 7

 مبفرده عالوة على التكاليف املسرتدة عن ربع السنة .

لسابعة سو  تقوم جنوب مبراجعة واعتماد كل قائمة ألنشطة التنمية والبحث مقدمة من املقاول أو طبقا للمادة ا

الشركة القائمة بالعمليات )حسب احلالة (. وأي مالحظات جلنوب  سو  ينعكس أثارها بواسطة املقاول أو الشركة 

 ية التالية .املشرتكة القائمة بالعمليات )حسب احلالة ( يف قائمة ربع السنة التقومي

 

 : املدفوعات )ب(  

 

بدوالرات  جنوبفإن هذا املبلغ يدفعه املقاول إىل  نوبالكشف املذكور وجود مبلغ مستحق جل أظهر إذا 

من هذه املبالغ  أيسداد  يف املقاولالواليات املتحدة األمريكية عند تقديم الكشف املذكور . وإذا أخفق 

املائة  يفيدفع املقاول فائدة مبقدار اثنني ونصف  عندئذالتاريخ الذى يستحق فيه ذلك السداد ،  يف نوبجل

جمموعة بنوك لندن )ليبور ( للودائع ذات الثالثة شهور  هالفائدة الذى تعرض سعر% ( سنويًا أعلى من  5,2)

الفائدة املدفوعة  تكون والالتاريخ الذى حتسب فيه الفائدة ،  الواليات املتحدة األمريكية والسائدة فى بدوالرات

 . لالسرتدادقابلة 

 

 البرتول املخصص السرتداد التكاليف : فائض تسوية )ج( 

 

الفقرة )أ(  لنصوصفائض البرتول املخصص السرتداد التكاليف عينًا وفقًا من  مستحقاتها أن تأخذ يف احلق جلنوب 

 يفعند تقديم هذا الكشف  مطلوبةالتسوية  وتكون( من املادة السابعة من االتفاقية خالل ربع السنة املذكور . 2)

 من هذا الفائض من البرتول املخصص السرتداد التكاليف. جزء أيحالة حصول املقاول على 

 

 املراجعة : حق )د(

فى هذه املادة  إليهاأى كشف من الكشو  املشار  استالمها( شهرًا بعد 12عشر ) أثنىفرتة  يفاحلق  نوبجل يكون 

واملقاول على أية تعديالت يلزم  جنوب وتتفقأثنائها مبراجعة هذا الكشف واالعرتا  عليه .  يفالرابعة لتقوم 

 شهرًا املذكورة . (12عشر ) االثينأثناء فرتة  جلنوبمتاحة  املؤيدةأجراؤها ، وتكون احلسابات واملستندات 
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 اخلامسة املادة

 املراقبة واحلسابات الرئيسية حسابات

 

 مراقبة التزامات البحث : حسابات)أ( 

 

 

املقابل ملراقبة جمموع مبالغ نفقات البحث  النظاميالبحث واحلساب  التزاماتاملقاول حسابا ملراقبة  ينشئ   

أية مبالغ  استنزال( من هذا امللحق بعد 1كشو  النشا  املعدة مبوجب املادة األوىل فقرة )ب( ) يفالواردة 

 األوىليبديها غذ القائم بالعمليات وفقًا للمادة  اليتواملقاول بعد االعرتاضات الكتابية  جنوبمستبعده تتفق عليها 

 لتحديد تاريخ الوفاء باحلد األدنى من التزامات البحث . وذلك( من هذا امللحق 1فقرة )ج( )

 

 التكاليف : اسرتدادمراقبة  حساب )ب(

 

  

من التكاليف  الباقياملقابل ملراقبة املبلغ  النظاميالتكاليف واحلساب  اسرتدادحسابًا ملراقبة  املقاول ينشئ 

الفائض من البرتول املخصص السرتداد  وقيمةاسرتدت  اليتن وجد . ومبلغ التكاليف إالواجبة االسرتداد ، 

 التكاليف ، إن وجد .

 

 

 الرئيسية : احلسابات )ج(

  

األدنى  باحلدالتكاليف وكذلك لتحديد موعد الوفاء  السرتدادالتكاليف والنفقات واملصروفات  تبويب لغر  

 - : يلىتضم ما  رئيسيةاللتزامات البحث ، تقيد التكاليف واملصروفات والنفقات فى حسابات 

 البحث نفقات . 

 خبال  مصروفات التشغيل التنمية نفقات . 

 التشغيل مصروفات .  

 احلسابات الفرعية الالزمة . هلا وتفتح 

 السرتداد املخصصالتكاليف ومعاجلة البرتول  اسرتداداحلدود الالزمة ملراقبة  يفحسابات للدخل  املقاول ويفتح 

 التكاليف .
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 السادسة املادة

 تطبيق الضرائب أحكام

 

 يفما يرد خالفا لذلك  باستثناء،  طبقا ألحكام االتفاقية الدخل املصرية ضريبةاملفهوم أن املقاول خيضع لقوانني  من

هو  خيضعج.م. ع. تشكل دخال إضافيًا للمقاول،  يفنيابة عن املقاول  جنوبدخل تدفعها  ضرائباالتفاقية ، وأن أية 

 " . جيمل" أيج.م.ع.  يفاآلخر لضريبة الدخل 

 ( من3املـــــادة الثالثة فقرة )ز( ) يفعلى النحو احملدد  السنويدخل املقاول  هو"  املبدئياملقاول  دخل" ويكون

 لضريبة الدخل املصرية املستحقة على دخل املقاول اجململ . مساويامنقوصًا منه مبلغًا  االتفاقية

فإن  وعليهاخلــــــــاضع للضريبة "  الدخليضا  إىل الدخل املبدئي للحصول على " مبلغعن  عبارةاجململة "  القيمة"و

 ج.م.ع.  يفتساوى ضرائب الدخل  اجململةالقيمة 

 عليه : وبناء

 اجململة . القيمةاملبدئي زائد  الدخل  اخلاضع للضريبة = الدخل

 اخلاضع للضريبة. ج.م.ع. على الدخل يف الدخل ضريبة=  اجململة مةـــــــــــــوالقي

أو املركب للضريبة نتيجة ملختلف الضرائب  السارييعنى املعدل  والذىج.م.ع.  يفكان معدل ضريبة الدخل  فإذا

 يعتمد على مستوى الدخل ، فإن : ج.م.ع. هو معدل ثابت وال يفأو األرباح  الدخلاملفروضة على 

 

 الدخل اخلاضع  فىًا ج.م.ع. مضروب يفضريبة الدخل  معدل =   اجململة القيمة

 .للضريبة   

 

 بعاليه تكون : املذكورتنياملعادلتني األوىل واألخذة  وبضم

       

 الضريبة معدل X املبدئي الدخل =  اجململة القيمة

    معدل الضريبة - 1        

 

 . عشرييعرب عن معدل الضريبة بكسر  حيث

 املذكورة بأعاله . احلسابيةالعمليات  التالي العددياملثال  ويوضح

، أذن  (%40املائة ) يفج.م.ع. هو أربعني  يفوأن معدل ضريبة الدخل  دوالر 10افرتضنا أن الدخل املبدئي هو  إذا

 القيمة اجململة تساوى:

 

 دوالر X 4,0   = 67,6دوالر  10

 1 - 4,0     
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 عليه : بناء

     

 دوالر 10, 00      املبدئي الدخل

  6 , 67     اجململة القيمة : زائدًا

 دوالر 67,16       اخلاضع للضريبة الدخل

 6, 67  %40 مبعدل ج.م.ع. يفالدخل  ضرائب : ناقصًا

  دوالر 00,10     املقاول بعد خصم الضرائب  دخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88  

 

 

 


